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  لمة رئيس الوزراءآ
  

ة    ى وثيق ا عل ة عمله ر وخط ة عش ة الثالث تند دور الحكوم طين"يس تالل : فلس اء االح إنه
ا  "وإقامة الدولة ) 31/8/2009 – 19/5(، وقد ترآز جهدها الرئيسي في الربع األول من عمله

ات    وزارات والمؤسس ة ال ة وآاف ل الحكوم ه لعم يخها آموج ة، وترس ذه الوثيق ورة ه ى بل عل
ين        الحكو ة، وتمك ا التحتي ة الفلسطينية وبنيته مية الستكمال بناء مقومات وأسس ومؤسسات الدول

ى        درتهم عل ز ق واطنين، وتعزي ات الم ة الحتياج تجابة الفعال ن االس مية م ات الرس ك المؤسس تل
ى          ة، وصوًال إل ة التي حددتها الوثيق ام الوطني الصمود، وتفعيل انخراطهم الشامل في إنجاز المه

  .حتالل وتحقيق الحرية واالستقاللإنهاء اال
لقد أظهر شعبنا على الدوام التفافًا واسعًا حول أهدافه الوطنية، وتمكن من خالل صموده  
ة من المخاطر الصعبة التي تعرضت         األسطوري وثباته على أرضه، من حماية قضيته الوطني

طيني     ر الفلس ة التحري ة منظم وطني تحت راي روعه ال كًا بمش ل ممس ا، وظ ان  . ةله يظل ره وس
ام        اء االنقس ل إنه ه لتعجي السلطة الوطنية األساسي مستندًا على وعي شعبنا وعمق تمسكه بوحدت
ر          ودة وتقري ة في الع ه الوطني ه من انجاز أهداف وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، آضمان لتمكن

ام     المصير وإقامة دولته المستقلة آاملة السيادة، على آامل األراضي الفلسطينية ا    ذ  ع ة من لمحتل
  .وعاصمتها القدس1967

ع الحصار عن قطاع       وستواصل السلطة الوطنية القيام بكامل مسؤولياتها في العمل لرف
وفير آل مقومات الصمود لشعبنا، وخاصًة في            اره، وت ادة اعم رامج إع غزة، والبدء في تنفيذ ب

تيطان والجدار ددة من خطر االس اطق المه ة ا. المن ا ستواصل عملي اء الشامل لمؤسسات آم لبن
ز دور         دمتها القدس الشرقية، وتعزي اطق، وفي مق ة المن الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية في آاف
ف           اطق خل وار، ومن ة األغ ماة ج، وخاص اطق المس ي المن ذلك ف ا، وآ ة فيه اتنا الوطني مؤسس

ة       نوات طويل ت لس ي أعاق ة الت نيفات المجحف ود والتص راث للقي دار، دون اآت لطة  الج درة الس ق
  .الوطنية على تنمية هذه المناطق واستثمار مواردها

ل       ق الطوي ي الطري ة ف وة هام ي خط ر الربع ذا التقري كل ه ي أن يش ل ف ذوني األم ويح
دني، في         ات المجتمع الم ة مكون ة مع آاف والشاق لعملية انخراط الوزارات والمؤسسات الحكومي

ا       ورشة البناء الشاملة للنهوض بطاقات وقدرات ش  ة دولتن عبنا نحو الخالص من االحتالل وإقام
  .المستقلة آاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

الم                                                                                         س
 فياض
 رئيس الوزراء
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  الملخص التنفيذي
  

السابقة التي تهدف إلى حماية القضية  الفلسطينية الثالثة عشرة امتدادًا للحكوماتالفلسطينية جاءت الحكومة 
حيث التزمت بتعميق . الفلسطينية والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرض الوطن

ققتها هذه الحكومات، ورآزت على ضرورة استكمال البناء المؤسسي للدولة الفلسطينية اإلنجازات التي ح
المنتظرة خالل العامين القادمين وضرورة توفير الخدمات ألبناء الشعب الفلسطيني على أن يتم ذلك بدرجة 

  .عالية من الكفاءة وضمن منهج عمل جديد يرقى باألداء
: وثيقة فلسطين(تحت مسمى  برنامج عمل تفصيلي للسنتين القادمتينلا إعدادهأهم ما ميز هذه الحكومة آان 

هذا البرنامج إلى بناء مؤسسات خالل  الحكومة منهدف بحيث ت )إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية
لمواطنين ورعاية مصالحهم، ومواصلة تنفيذ خطة اإلصالح ل الدولة الفلسطينية وتقديم الخدمات األساسية

تنمية، وآافة البرامج والمشاريع التنموية لتعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للهجمة االستيطانية، وال
ومخططات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وذلك آله ضمن السعي الدائم إلنهاء االحتالل وإقامة دولة 

 . فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف
لدى السلطة الوطنية التي تتجسد أساسًا  يقه هو تطبيق فلسفة الحكم واإلدارة المعتمدةما تسعى الحكومة لتحقإن          

هو جوهر سياسة الحكومة . االحتياجات والخدمات األساسية في بناء المؤسسات القوية والقادرة على توفير
ياسات الوطنية التي تبنتها إنها السياسة التي تشكل بنودًا أساسية في أجندة الساالمنية واالقتصادية واالجتماعية 

  .دولة المؤسسات وحكم القانون، والفصل بين السلطات الحكومة،  وتكريس
 ني في الضفة الغربية وقطاع غزةبالسيادة الكاملة على ترابها الوطوتسعى الحكومة الى بناء فلسطين تتمتع 

سس حيث عملت على تنظيم األ ىبإرساء أولالحكومة  بدأتوفي سبيل ذلك . 1976وعاصمتها القدس على حدود 
آما عملت . حقيقة المواقف االسرائيلية آشفعدد آبير من اللقاءات الخارجية التي تهدف الى التعاون المشترك و

كومة نهاء مأساة الالجئين الفلسطينيين في العراق والتنسيق مع الحاالتصاالت مع مفوضية الالجئين إل على تكثيف
  .الجئًا)38(السورية لنقل 

وعلى الدوام هناك تمكين المؤسسة األمنية الفلسطينية،  من حيثوأآملت الحكومة ما أنجزته الحكومة السابقة  
باالضافة أموال غير قانونية تمكنت من مصادرة إنجازات للمؤسسة األمنية، ففي الفترة التي يغطيها هذا التقرير، 

) 742(شخص من الخارجين عن القانون و) 860(استطاعت القبض على آما . الى مصادرة أموال غير منقولة
  .صادرت قطع سالح ومواد متفجرة وأجهزة بث إذاعيمن المتهمين بقضايا جنائية و 

ن القضاة لتسريع تعزيزها للعمل القضائي تم افتتاح السجل العدلي الوطني وتعيين عدد اضافي مفي مجال وفي 
ية أن مقومات الدولة األساس. ن في ترمسعيا والظاهريةافتتاح محكمتين شرعيتين جديدتياجراءات التقاضي، و

لى االعتماد المالي الذاتي، فقد عملت الحكومة على زيادة نسبة التحصيل الضريبي في نسبة ارتفاع تستند أساسًا إ
زادت ايرادات آما  .مليون شيقل) 160(زيادة في التحصيل الضريبي مبلغ  فكانت% 40الى % 30شهري من 

نفس الفترة من العام السابق، آما تم استكمال ربط آافة الوزارات بالنظام المحاسبي الموحد واالنتهاء الجمارك عن 
  .م المالي الفلسطينيااالنتهاء من النظيل الحسابات الصفرية وتسوياتها ومن تفع

وال تتغير  قد بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لوضع استراتيجيات تضمن إنشاء مؤسسات قادرة على تميز العطاءو 
-2011عملية اعداد منهجية خطة التنمية لالعوام  أطلقتأعدت وثيقة البرنامج الحكومي و حيثبتغير الحكومات، 

باالضافة الى اطالق عمليات اعداد االستراتيجيات القطاعية عبر اتمام دليل االستراتيجيات القطاعية   2013
انجاز العديد من  لمسوحات الميدانية عملت الحكومة علىوفي مجال ا. وزارة وهيئة حكومية) 23(وتوزيعه على 

الديمغرافيا والخصوبة، العمل، تمكين  ، التعليم، الثقافة، الصحةآالمسوحات الميدانية المختلفة وفي شتى المجاالت 
الزراعة، السياحة، البيئة، التجمعات السكانية، المساآن وظروف السكن،  ، المرأة وقضايا النوع االجتماعي

  .الطاقة، المياه واستعماالت األراضي، واالستعمار اإلسرائيلي، وغيرها
زارية الدائمة ومصادقة على اعادة تشكيل لجنة متابعة برامج االصالح الت الحكومة االصالح المؤسساتي بالدعم

 تنميةواستمرت بتطبيق قرار الحكومة السابقة بوقف الترقيات والتعيينات الى حين استكمال واقرار خطة ال
من ادراك الحكومة الى أن االنسان يبقى االساس وهو الباني للمؤسسات، أولت الحكومة انطالقًا و. االدارية

بتخريج الدفعة االولى من طليعة القادة االداريين الجدد من مختلف المؤسسات اهتمامها لتنمية قدرات الموظفين 
ت وفق مستويات معينة االمر الذي عكس نجاحا ملحوظًا صالحية القيام بالمعامال ،وزارات )9(الحكومية وتخويل 
االيرادات على التدقيق رساء مبادئ النزاهة والشفافية من خالل السعي إلآما استمرت عملية . في هذه العملية

هيئات الحكم  لألهمية التي تمثلها نظرًاو. المالية، وقياس مدى االلتزام بالخطط الرقابية وتدقيق معامالت الصرف
في تقديم الخدمات االساسية للمواطنين، سعت الحكومة الى تصويب قطاعي الكهرباء والماء وجدولة لمحلي ا

هيئة ) 45(ة على العديد من الهيئات المحلية، آما تم االنتهاء من إعداد برنامج محاسبي موحد لالديون المترتب
   .ات السكانية الفلسطينيةلالرشادات االرشادية للتجمع" اعرف وطنك" محلية ، وانجاز مشروع 

استمرت من هذا المنطلق خصوصية الفلسطينية، فرضها الواقع العالمي باالضافة للللجانب الديني أهمية آبيرة أن 



  
  

 

من خالل تنظيف المساجد من الرايات  ،الحكومة بالعمل على نشر الوعي الديني بعيدًا عن التطرف والمغاالة
وعقد االجتماعات الدورية مع أئمة المساجد لتوجيههم وارشادهم وتم تجهيز  الحزبية والملصقات وتفتيش المساجد

عقد العديد من الدورات باالضافة الى .مجلد عن مخطوطات وثائق وصور مقدسية بالتعاون مع منظمة االيسيسكو
 .ية والزراعيةالقامة الصروح العلمية والطب الوقفية التأهيلية والتدريبية للنساء واستثمار العديد من األراضي

تتعلق ببيان الحكم الشرعي في مختلف القضايا، باالضافة الى رصد التي مكتوبة الشرعية الفتوى الواصدار 
وحفر  ما تتضمنه من سرقة االحجار االثريةالمسجد االقصى بى مدينة القدس واعتداءات سلطات االحتالل عل
 . االنفاق تحت المسجد وغيرها

اعية استمرت الحكومة بتقديم المساعدات النقدية والعينية لمختلف االسر الفقيرة من خالل االجتموفي مجال التنمية 
برنامج شبكة الحماية االجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي والهالل األحمر االماراتي باالضافة الى تقديم تأمين 

من ) 25(ًا معاقًا واستقبال طالب) 19(، وتخريج قرضًا للمعاقين) 29(أسرة، وتوفير ) 65.721(صحي شامل ل
الطلبة الجدد، وتشكيل مجلس استشاري للسياسات االجتماعية لبرامج وزارة الشؤون االجتماعية، آما عملت على 

  . تسوية معاشات جميع معاشات المتقاعدين المسجلين في دائرة المعاشات
سرائيلي سعت الحكومة لدعم قطاع وانطالقا من هدفها بخلق جيل واعي مثقف قادر على مواجهة االحتالل اال

متفوقين في الثانوية العامة بتخصيص مبلغ مليون دوالر باالضافة الى تقديم مئات افأة للمكاقرار التعليم من خالل 
المنح الداخلية والخارجية واعتماد نظام معدل لالقراض لضمان سداد الطلبة للقروض التي يحصلوا عليها عبر 

  . البنوك
جهته الحكومة في تدهور لالوضاع الصحية سواء من ناحية منع االنقالبيين للمرضى من السفر لتلقي نظرًا لما واو

قامت الحكومة بتخصيص مبلغ ثمانية مليون دوالر لشراء المطاعيم  ،و من اجتياح وباء انفلونزا الخنازير، أالعالج
اتخاذ االجراءات واعداد المواد الالزمة  باالضافة الىادات وزارة الصحة لمواجهة الوباء، المناسبة ضمن استعد

) EPI(لمكافحة العدوى في المستشفيات وتدريب اطباء االمتياز والممرضات الجدد على سياسة التطعيم الشامل 
ومن ناحية دعم التدريب . ملية التبليغ عن االمراض الساريةونظام الرصد الوبائي وتعريفهم بالسياسة المتبعة في ع

  .متدربًا من مختلف التخصصات) 575(استفاد منها  تدريب مهني جديدةدورة  )45(اح المهني تم افتت
توفير قروض للنساء في المناطق المهمشة " ودعم الشباب تم االتفاق على تمويل مشروع وعلى صعيد المرأة 

الخيمية الصيفية  آما تم تنظيم العديد من الدورات آالدورة. دوالر من مكتب التعاون االيطالي) 1000000(بقيمة 
ودورة المشاريع الصغرى للشباب في مصر ودورة االعالم للشؤون  ،مدرب ومدربة) 2485(للطالئع بمشارآة

" مشروع سراج للطالئع"، و)الفاو(بالتعاون مع مؤسسة " مشروع الطالئع الزراعي"إنجاز والكشافة و الشبابية
طليعي وزهرة، إلى جانب ) 300(ية، وبمشارآة أند) 9(استهدف بالشراآة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، حيث 

  . االردنووفود إلى المغرب، أوآرانيا، الشارقة، ) 4(المشارآات الخارجية للطالئع من خالل 
آتابًا من الكتب المرشحة للطباعة بمناسبة احتفالية القدس ) 30(االنتهاء من إعداد ملف وفي مجال االعالم تم 
مسرحيات، وترويج مشارآات فنية في ) 8(ج فيلمين وثائقيين، والمساهمة في إنتاج إنتاو .عاصمة الثقافة العربية
إنجاز مشروع قانون المرئي والمسموع، وعمل ورشة عامة حول المشروع، باالضافة الى  .مهرجانات خارجية

الحتالل إعداد تقرير شامل حول هدم سلطات اآما تم  .وإنجاز مشروع تنظيم المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
إنتاج ملف خاص عن النكبة، وملف ومؤسسة إعالمية مختلفة،  ) 23(للمباني والبيوت الفلسطينية إنجاز ترخيص 

إنتاج تقرير عن القدس يرصد االنتهاآات و. حول تاريخ الصحافة الفلسطينية، وتقرير عن الشهداء الفلسطينيين
   .2009لى من العام واألشهر األو 2008اإلسرائيلية في المدينة خالل العام 

فقد آانت الخطوة االولى التي قامت بها الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر في سبيل دعم القدس آانت ودعمًا للقدس 
دوالر إضافية آدعم استثنائي وطارئ ) مليون 105(تخصيص مبلغ استحداث وزارة لشؤون القدس، آما تم 

تعزيز إمكانياتها للقيام بمسؤولياتها في مواجهة الحملة  لمؤسسات القدس ومجالسها المحلية، وذلك من أجل
بيت ) 112(متابعة وتقديم اعتراضات ضد أوامر هدم أآثر من استمرت وعلى صعيد مقاومة الجدار . االستيطانية

قضية ضد اعتداءات المستوطنين في المحافظات، ومتابعة قضايا أراضي ) 28(في المحافظات المختلفة، ورفع 
في التحرآات الشعبية في مواجهة  آما شارآت الحكومة  .قضايا ترحيل قسري) 10(توطنات، ومتابعة داخل المس

بي تحضير لتنظيم مؤتمر للعمل الشعاعتداءات المستوطنين وإقفال البوابات الزراعية في بوابات الرادار، وال
  . لمقاومة الجدار واالستيطان

تخصيص مبلغ قامت الحكومة بمسؤولياتها تجاههم، لسرى وتحملها بقضية االمن الحكومة  يمانًاوإ
شيكل وذلك لتوفير االحتياجات الخاصة باألسرى داخل السجون اإلسرائيلية بمناسبة شهر  )20.50.175(

أسيرًا محررًا اإلرشاد المهني، وإعداد وتدقيق قوائم المنتفعين لتعزيز القدرات ) 499(تلقى آما . رمضان المبارك
أسيرًا محررًا بالفصل ) 550(حوالة مالية جامعية، والتحاق ) 900(ى المحررين، حيث تم إصدار التعليمية لألسر

أسيرًا، وتقديم استئناف لـ ) 125(إنهاء ملفات آما تم  .طالب جديد على خدمة التعليم) 100(الصيفي، وحصول 
أسيرًا أمام اللجان، واإلفراج ) 111(أسيرًا من األسرى الذين توجه لهم لوائح اتهام عبر المحامين، ومتابعة ) 12(

  . أسيرًا من األسرى داخل لجان الثلث) 12(منهم، وتقديم استئناف لـ ) 7(عن 



  
  

 

ومن باب إعادة هيكلية القطاع االقتصادي وزيادة آفاءة السوق المحلي تم  تسجيل  وعلى صعيد التنمية االقتصادية
رصد تم و. رخيص وتجديد وتحديث منشآت صناعية شرآات مختلفة وإصدار رخص وشهادات منشأ للتصدير، ت

 ."تخضير فلسطين " ألف دوالر وتضمينها في موازنة وزارة الزراعة لصالح مشروع  750مبلغ مالي بقيمة 
. دوالر لإلقراض الزراعي والتمويل الريفي من خالل مشروع إدارة المصادر الطبيعية) مليون 3(وتخصيص 

على معايير الجودة العالمية، والبدء بتنفيذ الزراعة  وزارةين في مجال التسويق في ن العاملآادرًا م) 24(تدريب و
مشاهدات حول تقنيات ما بعد الحصاد، وتواصل البحوث التطبيقية حول حفظ محصولي البندورة والعنب ) 7(

والعمل  .الطازجين، ووضع خطة عمل لمواقع المشاهدات ضمن مشروع تعزيز الخدمات الزراعية في األغوار
 .إدخال عدد من الفحوصات الجديدة والتي يجري تحديثها في المختبر لالستغناء عن المختبرات اإلسرائيليةعلى 
بناء وتجهيز وتشغيل متحف "القطاع السياحي قامت الحكومة في الربع األول لعملها بالمصادقة على تمويل وفي 

بقيمة مليوني دوالر أمريكي إلنجاز " ر عرفاتياس"لشهيد ، وتخصيص منحة لمؤسسة ا"الشهيد ياسر عرفات
الحصول على إعفاءات لعدد من المشاريع السياحية، وتمديد اإلعفاء لعدد من وتم  .المرحلة األولى من المشروع

متابعة مشروع السياحة المستدامة وإشراك المجتمع باالضافة الى . المشاريع من خالل هيئة تشجيع االستثمار
الهولندية لتأهيل موقع تل بالطة " ليدن"تنمية، والتوقيع على مذآرة التفاهم بين الوزارة وجامعة المحلي في هذه ال

 .في نابلس، وتوقيع اتفاقيتين مع اليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الثقافي
ضع ية، ووولتوظيف أنظمة التكنولوجيا والمعلومات تم استكمال تصميم البوابة االلكترونية للحكومة االلكترون

ع المعلومات عن الخدمات الحكومية، واستكمال إعداد مشاريع القوانين مخطط وهيكل خاص بالبوابة، وجم
 . اإللكترونية إلقرارها

من ملفات  اإليجارات الخاصة )% 30(أعمال المراجعة بنسبة استكمال وفي مجال تنظيم ادارة االراضي تم 
 .باألمالك الحكومية

من ناحية توفير هذا القطاع ًا في دعم قطاع البنية التحتية نظرًا لألهمية الكبيرة التي يحتلها ولم تأل الحكومة جهد
تنفيذ مشروع الربط المحلي فقد تم البدء بالخدمات االساسية للمواطنين وأثره في النهوض بالدولة ومؤسساتها، 

ق، وتمثيل فلسطين في عدة إعداد المخططات الهيكلية الشاملة للطرب)  RAND(للطرق بدعم من مؤسسة 
عمل نظام محوسب لألرصاد الجوية ضمن باالضافة الى  .مؤتمرات دولية بخصوص قطاع النقل والمواصالت

الترآية لتزويد األرصاد ) TIKA(وبالتعاون مع خبراء من الخارج، واالتفاق مع مؤسسة ) GTZ(مشروع 
مشاريع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة ) 10(فيذ تم االنتهاء من تنو .الجوية باألجهزة والمعدات الالزمة

مشاريع إلنشاء أو إصالح أو صيانة بعض المباني العامة ) 9(تنفيذ ومجموعة من الطرق في المحافظات 
مشاريع إلنشاء أو إصالح أو صيانة بعض المباني األمنية، واالنتهاء من تنفيذ مشروع ) 4(االنتهاء من تنفيذ و

االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من مشروع إعادة آما تم . لتحقيق التابع لألمن الوقائي في أريحاإنشاء مرآز ا
 . منزًال) 47(صالح وإعادة بناء وإ مشروعًا إلصالح وإعادة بناء منازل) 22(االنتهاء من تنفيذ وبناء المقاطعات، 

يجية وطنية تضع الحلول والتصورات الفنية تم تشكيل لجنة فنية لوضع إستراتولمعالجة موضوع الصرف الصحي 
من إعادة )% 40(إنجاز تم فقد . والقانونية والسياسية الالزمة من أجل التعامل مع موضوع الصرف الصحي

هيكلة دائرة مياه الضفة الغربية وبناء قدراتها وتأهيلها باتجاه تحويلها إلى مرفق المياه الوطني وتوفير الدعم المالي 
والشبكة  GISمن نظام معلومات مائي مرتبط بنظام )% 30(االنتهاء من بناء و ).AFD(منحة  لها من خالل
 50تقليل نسبة الفاقد من ومن مجموع األنشطة المخططة لتطوير مصادر المياه، )% 50(إنجاز و .االلكترونية

  %.22إلى 
دء في تنفيذ مشروع  توريد آليات آما تم العمل على مأسسة وتعزيز قدرات شرآات توزيع الكهرباء، حيث تم الب

تأهيل و .ومعداتقيع اتفاقيات لتوريد آليات توفي الضفة الغربية وقطاع غزة، و ومعدات لشرآات توزيع الكهرباء
 .قرية ومدينة في الضفة الغربية ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكات التوزيع الكهربائية في الضفة الغربية) 200(

 .ير اإلستراتيجية القطاعية للبيئة حسب الجدول الزمني المعد من وزارة التخطيطوالشروع في العمل على تطو
. باالضافة الى إنجاز بعض الدراسات والتقارير الالزمة لإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين

مقترح للمساعدة الفنية  تقديم، ووعرضها في ورشة عمل وطنية، إنجاز إستراتيجية التأقلم مع التغير المناخيو
 . آما جرى العمل على إصدار تقرير أممي حول اآلثار البيئية للعدوان اإلسرائيلي على غزة. للتعاون الياباني

 الموجودة في وال زالت الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لبناء دولة مؤسسات قادرة على مواجهة التغيرات والتحديات 
  . نحلم برؤيتهاما زلنا ى واثقة لتحقيق مقومات الدولة التي الفلسطيني، وهي تسير بخط الواقع
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
  

  المواقف السياسية للحكومة 
  

وحتى  19/05/2009تمثلت أهم مواقف الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة منذ توليها مهام أعمالها بتاريخ 
  :مواقف التالية، أي في الربع األول من السنة األولى لعمل الحكومة بال31/08/2009تاريخ 

  
  إزاء عملية السالم والمتمثل في حل الدولتين األمريكية موقف اإلدارة األمريكية ووزيرة الخارجية لقي

اإلدارة األمريكية ترحيبًا من الحكومة الفلسطينية والتي طالبت والوقف الكامل لالستيطان بكافة أشكاله، 
ائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ بضرورة اإلسراع في بلورة خطة قادرة على إلزام إسر

خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل لكافة النشاطات االستيطانية وإزالة جميع الحواجز 
 .2005وفك الحصار وخاصًة قطاع غزة، باإلضافة إلى التقيد باتفاقية المعابر لعام 

 
  الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا الذي رحبت الحكومة بتصريحات المنسق األعلى للسياسة

آما . الفلسطينية آدولة دائمة العضوية في األمم المتحدة  دعا  مجلس األمن الدولي لالعتراف بالدولة
 أشادت الحكومة بموقف المفوضية األوروبية الذي أآد على أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي

الفلسطينية، ويعتبر آافة  لنمو االقتصادي الفلسطيني وتقلص إيرادات السلطةالفلسطينية المحتلة تقيد ا
 وتهدد بشكل جدي أي تقدم تجاه حل الدولتين المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير قانونية

  
 س أشادت الحكومة بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب والذي تعهدوا فيه بإيجابية مع طرح الرئي

األمريكي لتسوية النزاع في الشرق األوسط، وربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بالوقف الكامل 
لألنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ االلتزامات المترتبة عليها 

 .آما جاءت في خارطة الطريق
  
  عن اللجنة الرباعية وقادة مجموعة الدول الصناعية أعربت الحكومة عن ترحيبها بالموقف الصادر

الثماني الكبرى، والذي طالب إسرائيل بتنفيذ استحقاقات خطة خارطة الطريق، وخاصًة وقف االستيطان 
وفتح المعابر في قطاع غزة،  باإلضافة إلى دعوتهم " النمو الطبيعي"في األراضي الفلسطينية بما فيها 

 . قتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينيةلتقديم الدعم السياسي واال
  
  رحبت الحكومة بالبيان الصادر عن قمة دول عدم االنحياز الذي دعا إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني

وحقه في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة المتصلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، 
 ).194(جئين على أساس القرار والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية الال

  
  جددت الحكومة رفضها لشروط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لالعتراف بدولة فلسطينية

وأآدت الحكومة على موقف سيادة الرئيس وتأآيده على . آدولة قومية للشعب الفلسطيني على حد تعبيره
اعترافه بحل الدولتين والتزامه بالوقف الكامل أن استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي رهن 

لالستيطان، وتنفيذ االلتزامات األخرى المترتبة عليه آما نصت عليها المرحلة األولى من خطة خارطة 
 .الطريق

  
  طالبت الحكومة بضرورة العمل على إجبار إسرائيل لتغيير سياستها األمنية المتمثلة في االجتياحات

رًا بتغيير واقع الحصار والحواجز المفروضة في الضفة، والعمل باتفاقية العبور واالعتقاالت للبدء فو
وصوًال إلى وضع تتمكن فيه السلطة من البدء بمسيرة التنمية واإلصالح ورفع  2005والحرآة لعام 

ماية وحدة األراضي الحصار عن قطاع غزة، وتشغيل الممر اآلمن آمتطلب أساسي للنمو االقتصادي وح
 . لبدء بإعادة إعمار قطاع غزةينية، واالفلسط

  
  إلنهاء االنقسام وتحقيق مصالحة وطنية  الشقيقة الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر ثمنت الحكومة

على أهمية تحمل القوى الفلسطينية لمسؤولياتها بعد مرور وشددت . شاملة تعيد الوحدة للوطن ومؤسساته
توحيد الموقف الفلسطيني والتوصل إلى توافق وطني شامل  ضرورةوأآدت على  عامين على االنقالب

ة السياسة اإلسرائيلية العنصرية ووضع حد لحالة االنقسام بين آافة الفصائل والقوى الفلسطينية لمواجه
 .وإعادة توحيد الوطن



  
  

 

  
 ومبادئ الثالثة عشرة على التزامها بإعادة الوحدة الوطنية القائمة على أسس  الفلسطينية شددت الحكومة

حاصل انقالب على منظمة التحرير الفلسطينية آذلك التزامها بمبدأ التعددية السياسية واعتبار االنقسام ال
لمصلحة الوطنية العليا، خاصًة في ظل مواصلة االحتالل اإلسرائيلي فرض الحصار التعددية ومدمر ل

ضرورة إجراء االنتخابات العامة  باإلضافة إلى ذلك أآدت الحكومة على قطاع غزة الظالم على أهلنا في
الدستوري في آانون الثاني من العام القادم، آاستحقاق دستوري وحق  الرئاسية والتشريعية في موعدها

طبيعي للمواطنين ال يجوز تجاوزه تحت أي ظرف آان، وتوفير آافة عوامل النجاح لهذه االنتخابات 
  .نتائجها واحترام

  
 لم المفروض على قطاع غزة معربًة عن أسفها لتكرار الحوادث المفجعة استنكرت الحكومة الحصار الظا

أدى ذلك إلى وفاة العشرات من مما بفعل االستهتار التام بحياة المواطنين وسالمتهم واستغالل معاناتهم 
طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الجاد وتحمل مسؤولياته إلجبار إسرائيل على رفع الحصار و .المواطنين

  .لوضع حد للكوارث اإلنسانية 2005لحرآة لعام المعابر والتقيد باتفاقية العبور وا وفتح
  

 عامًا من اإلبعاد  أآدت الحكومة على ضرورة وضع حد لمعاناة الالجئين الفلسطينيين بعد أآثر من ستين
ينيين والتشريد، مشددًة رفضها لكل المحاوالت الهادفة إلى حل وآالة غوث وتشغل الالجئين الفلسط

إلى حين إيجاد حل عادل لقضية الالجئين وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ) األونروا(
 ).194(وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 

  
  
  

  والمؤسساتيةالقطاعية نجازات اإل
  

  قطاع الحكم : أوًال
  

ا تعكس    ة ة عصري الهامة لقيام دول القطاعات األساسيةيعتبر قطاع الحكم من  ي    خاصًة أنه ادئ األساسية الت المب
ا طبيعة السلطة القائمة وآليات عملفي تمثل ت والتيتقوم عليها الدولة  ذا    ،  ه إن ه ه ف ه القطاع  وعلي ة  ل رة   أهمي آبي

  .فهو القطاع الذي يؤثر في آافة القطاعات األخرى
  : بما يلي سياسات قطاع الحكم وفقالعاملة  إنجازات المؤسسات الحكومية أهمتمثلت 

  

  الخارجيةالعالقات والشؤون  تطوير: أوًال
ى ة الفلسطينية إل ًة بالحكوم ة الفلسطينية ممثل لطة الوطني ًا  تسعى الس ًا ودولي ار إقليمي تقرار واالزده ز االس تعزي

ية         عد السياس ة الص ى آاف ة عل ة ودولي ات إقليمي اء عالق ق   وبن ة ولتحقي ادية والثقافي دول   واالقتص ذه ال م ه دع
ى           سطينيين والقضية الفلسطينية للفل ة عل وزارة الخارجي ًة ب ة ممثل ذه األهداف عملت الحكوم ق ه وفي سبيل تحقي

  :تحقيق اإلنجازات التالية
  

  لقاء  سرائيلية المتنكرة لعملية السالم منها توضيح حقيقة المواقف اإللتنظيم عدد آبير من اللقاءات الخارجية
ر خار  وزي ويدية، وزي ة الس دولي، و    رة الخارجي اون ال باني للتع د االس دا، الوف ة هولن تقبال جي ن  اس د م وف

دي   ان االيرلن اءات مع السفير الروسي       . البرلم د عدة  لق اء     " سيرجي فيرشينن  "وعق ه أثن د المرافق ل والوف
لوفينيا         . زيارته لرام اهللا ة س ى جمهوري ارة إل ام بزي دا، والقي ه لبولن رئيس في زيارت ع   .ومرافقة سيادة ال توقي

 . فاقية بروتوآول التعاون في رام اهللا بين الوزارة ووزارة الخارجية الرومانيةات
   ة داد خط ي رام اهللا، وإع ترآة ف ة المش طينية األوروبي ة الفلس اع اللجن املة للتحركاجتم اه  ش السياسي باتج

 .الوزارة فرعية لحقوق اإلنسان فيوعقد اجتماع للجنة الحوار السياسي واللجنة ال. المجموعة اإلفريقية
     ة ية لوثيق ة السياس داد المقدم ية   (إع طينية الفرنس راآة الفلس ار الش يرات   )إط ول التحض ص ح ، وملخ

 . واالجتماعات وتقديم النسخة الفلسطينية المقترحة للجانب الفرنسي
  ل، وترتيب    وإعادةدورة لموظفي السلطة، ) 43(إنجاز ة فتح مكتب تصديقات الخلي ع     آلي عمل موحدة لجمي

ب  ديق  مكات ديقات، وتص ا       ) 26202(التص إيرادات قيمته ل ب ابلس والخلي ب رام اهللا ون ي مكات ة ف معامل
 .شيكل) 256840(
   ارج وت طين بالخ فارات فلس ات الخاصة بس ة البيان ديث آاف فارة   تح وظفي س رئيس الخاص بم رار ال ذ ق نفي

ي األردن  اهم  و.فلسطين ف ة تف ى اتفاقي ع عل ة و التوقي ين وزارة الشؤون الخارجي ة ب ة حول آلي وزارة الداخلي
ق     حيث آان قد تم إصدار جواز السفر الدبلوماسي  ابرات للتحقي ى المخ ا إل اآتشاف حاالت تزوير تم تحويله

 . حالة تم تحويلها للنائب العامهناك فيها، و
 استكمال المشروع األلماني، وعقد محاضرة للشرطة واألمن حول آيفية التعامل مع السيارات الدبلوماسية. 



  
  

 

  ى دء العمل عل ام، وب وظفين الع وان الم دى دي ة ل ود الموازي وظفي العق ام اإلجراءات الخاصة بتثبيت م إتم
 .به صتفريغ الجرد السنوي المرمز على البرنامج الخا

       ـ وردة من خالل منحة ال ، )UNDP(االنتهاء من اإلجراءات الخاصة باستالم وتوزيع جميع األصناف الم
 .2008/2009م وتوزيع األثاث المعتمد ضمن منحة وزارة المالية للعام عملية شراء واستالوإتمام 

  
  : شؤون الالجئين قامت الحكومة بما يليدعم وفي إطار 

  

  المشارآة في اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا في عمان، واالجتماع العربي التنسيقي للدول العربية
  . )فلسطين، األردن، سوريا، لبنان، مصر(المضيفة 

  تكثيف االتصاالت مع مفوضية الالجئين إلنهاء مأساة الالجئين الفلسطينيين من العراق العالقين في
 . المخيمات الصحراوية، وإنجاز ما هو مطلوب لتسهيل مغادرة العديد من هؤالء الالجئين

  ير ذلكغالجئًا، مثل توفير جوازات سفر فلسطينية لهم، و) 38(التنسيق مع الحكومة السورية لنقل. 
  لمؤتمر المشرفين الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، وقدمت فيه ) 82(المشارآة في أعمال الدورة الـ

 . العديد من الوثائق
  تنفيذ فعاليات متعددة إلحياء ذآرى النكبة، وامتدت الفعاليات هذا العام على طول الوطن وخارجه ألول

سيرات، وورش عمل شارك فيها خبراء ومختصون في مره، واشتملت على مطبوعات، وبيانات، وم
 .موضوع الالجئين

  متابعة العمل في العديد من المشاريع واألنشطة الصغيرة داخل المخيمات الفلسطينية في الوطن، وإعداد
 .مجموعة من المشاريع ليتم تنفيذها في المخيمات في لبنان

  األنروا(مخيمات محافظة نابلس ووآالة معالجة اإلشكاالت التي طرأت بين اللجان الشعبية في.( 
 وإنجازاتها والعقبات التي تواجهها، وتم رفعهما إلى اللجنة  إعداد تقريرين منفصلين حول دور االونروا

 .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 لالجئينوإصدار عدد من البيانات والمواقف حول القضايا المرتبطة با اإلعالميةنشاط الدائرة  استمرار. 
   على آل المستويات وبالذات فيما يتعلق باألزمة المالية التي تواجهها ) األنروا(تكثيف االتصاالت مع

  . األنروا
  :وبسط سيادة القانوناألمن  :ثانيًا

ا         الثالثة عشرة تعهدت الحكومة الفلسطينية اء بعمله ديثها واالرتق ة الفلسطينية وتح ين المؤسسة األمني لتكون  بتمك
انون  قادر يادة الق من   ة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها والمصممة على فرض األمن والنظام العام وبسط س
اجتثاث الفوضى، ووضع  من خالل ، وذلكاألمن واألمان لهم وتوفيرالمواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم  حمايةاجل 

  : وعلى هذا الصعيد  حد لكل أشكال االعتداء على القانون
  

 ر ثمنت الحكو ة التحري ؤتمر حرآ اد م رة انعق ة فت ة طيل ا المؤسسة األمني ي قامت به رة الت ود الكبي ة الجه م
ة      "فتح"الوطني الفلسطيني  ا آاف ى به ي تحل ة الت ، دون أي حوادث تذآر، وأشادت بحسن االنضباط والمعامل

 .أفراد األجهزة األمنية والتي ساهمت في نجاح المؤتمر وحسن سير فعالياته
 

 رة المؤسفة، وأآدت     أآدت الحك ومة على عودة حالة الهدوء واالستقرار في مدينة قلقيلية بعد األحداث األخي
ة،               ة طائل الغ مالي ى مب ة، إضافة إل رة من المتفجرات في قلقيلي ات آبي نجاح األجهزة األمنية في ضبط آمي

  .ومخططات لحفر األنفاق تحت المقرات األمنية في مدينة نابلس
  : بـ هود وزارة الداخلية ت ججانب آخر تمثلومن 

  

  ليم     ) 4947(تسجيل اط العسكري،     ) 38(حالة اعتداء إسرائيلية في المحافظات، وتس ى االرتب إسرائيلي إل
 .سيارة للطرف اآلخر) 121(وتسليم 

 بقضايا جنائية شخص متهم) 742(و  شخص من المجموعات الخارجة عن القانون،) 860(لقبض على ا . 

  زة بث    )133(من مواد متفجرة، ومواد قتالية ) 88(من األسلحة و قطعة) 320(مصادرة ، ومصادرة أجه
 .إذاعي، وجرافة، وسيارة بولو

    ة ة بقيم ورو، و ) 2.295.670(شيكل، و ) 7.972.912.5(مصادرة أموال غير قانوني ) 1.455.651(ي
ار، و ر منقول ) 23044( دوالر، و)  1.362.147( دين وال غي ادرة أم عودي، ومص ال س ) 12: (ةري
 .متر مربع أراضي) 150(دونم، و) 11(عقار، و

           ان كري، واللج الي، والعس عيد الم ى الص ا عل انون ومالحقته ن الق ة ع ات الخارج اط المجموع د نش رص
  .اوالمكاتب التابعة له



  
  

 

  اء  ) 5118(إنجاز قضية في   ) 26444(قضية بالمصالحة، وإنجاز    ) 569(قضية في قسم التحقيق، وإنه
قضية في المباحث   ) 1088(حادث، وإنجاز ) 1301(مخالفة مرورية، و) 20688(وتسجيل قسم التنفيذ، 

 .العامة

  ى      ) 732745(دخول ادرين من وال ادمين والمغ سائح ونزيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وآان عدد الق
 .مواطنًا) 436047(معبر الكرامة 

  ع        (  بأمن اآلثار والتراث الثقافي متعلقة قضية) 171(رصد اء في مواق ار، وتنقيب وبن اجرة باآلث ل المت مث
 .)أثرية

  قضية لضبط المخدرات) 121(آيلو غرام من المخدرات، وتسجيل ) 56754,3(ضبط. 

  مرآبة) 1024(، واحتجاز بة غير صالحةمرآ) 410(إتالف . 

  ر، اغتصاب،  شخص) 4056(توقيف ال وتزوي رقة، احتي ل، س ين بقضايا قت ى مراآ متهم الهم إل ز وإدخ
 .شخص من المحكومين) 1512(اإلصالح والتأهيل، وإدخال 

  ادرًا خارج   ) 16(آادرًا داخل الوطن، و) 67(عقد دورات متنوعة لعناصر من الدفاع المدني استفاد منها آ
عنصرًا، وعقد دورات خارجية لعناصر من الشرطة ) 89(الوطن، وتخريج دورة المنسبين الجدد بمشارآة 

ا  تفاد منه ا مت) 37(اس تفاد منه ة اس وطن  ) 1302(دربًا، ودورات داخلي ل ال يم دورات داخ درب، وتنظ مت
وات     ) 3(عنصرًا، وتشكيل   ) 1052(وخارجه لعناصر من األمن الوطني استفاد منها  آتائب خاصة من ق

 . األمن الوطني

     ل التا رميم مراآز التأهي اطق، وت ة للشرطة   تطوير معسكر العلمي، وترميم بعض المواقع العسكرية بالمن بع
ة واالستخبارات واإلنشاءات،             ى للشؤون اإلداري لفيت وإنشاء مبن ة س ادة منطق ى قي العسكرية، وتدشين مبن
د وصيانة        اطق، وتمدي يارات العسكرية في المن وإزالة جميع الرآام من المقاطعات وعمل أبنية لمواقف الس

 . شبكات الصرف الصحي لكثير من المقرات األمنية

  ة          )17325(تدريب ة ومؤسسات مدني زة األمني اذ من األجه اء واإلخالء واإلنق مواطنًا على عمليات اإلطف
 . ومخيمات صيفية

  عملية إنقاذ وإسعاف) 479(عملية إطفاء، و) 2099(القيام بـ. 

  نح رخيص ) 2817(م رخيص، وفحص وت ـ ) 610(ت ام ب دابير ) 4928(مصاعد، والقي ة لت ارة ميداني زي
 . الوقاية

 وج ريج الف ددهم   تخ تجدات وع ات المس ن المهندس اني م دني  ) 14(الث اري والم ال المعم ي المج ة ف مهندس
 . والميكانيك

  امج    ) 5(إعادة هيكلية األمن الوطني، وإنجاز تراتيجي، وإعداد برن مراحل من مشروع التوجيه األمني االس
 . تطوير آبار التنفيذيين

  ك ن، وتش اع األم تراتيجية لقط ة اإلس ق الخط كيل فري زة  تش ي األجه ة ف ن مهندسي البرمج ي م ق فن يل فري
 .األمنية لتصميم برنامج خاص في إدارة الموارد البشرية

  االنضباطية وميثاق الشرف العسكريإنجاز دراسة حول مفهوم األمن القومي، وإنجاز آتيب المخالفات 

  : تحقيق العدالة وتعزيز السلطة القضائية: ثالثًا
ة     إن تكريس سيادة القانون وتط ى تلبي ادرة عل ة الق وير القضاء تعتبر متطلبات أساسية لبناء مؤسسات الدولة القوي

ة الهدف األسمى والرآيزيمثل  قطاع العدالة بكل مكوناته وذلك ألن ،احتياجات المواطنين بعدالة ونزاهة وشفافية
ة   يد واإلدارة الفعال ى أن      و، األساسية للحكم الرش ة عل ذا المجال شددت الحكوم ل   ضمن ه السلطة القضائية    تحت

لى مواصلة دعم السلطة الوطنية بناء وأآدت أيضا ع، لقليلة المقبلةخالل األعوام ا هاأولوية رئيسية في خطة عمل
ا يعزز دوره في ت     ه بم ق على توجيهات ودعم الرئيس محمود عباس، للقضاء وتطوير مرافق األمن والنظام    حقي

  . ونشر الشعور باإلنصاف والعدل



  
  

 

   :بـ الحكومة  قامت مجالال هذاوفي 
  ك     8176من الحوض رقم  21المصادقة على استمالك قطعة األرض رقم ة طولكرم وذل من أراضي مدين

  . بهدف بناء مجمع محاآم عليها
  

        دء في وزارة في رام اهللا، والب ر ال افتتاح السجل العدلي الوطني، وتدشين قسم تقديم الخدمة للجمهور في مق
 .هور بإصدار شهادات عدم المحكوميةتقديم الخدمة للجم

       د الطب ذ معه ة لتنفي دل الكندي إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين في الممثلية الكندية ومندوبين من وزارة الع
 . الشرعي

    اآم في رام اهللا إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين في الممثلية الكندية ووزارة العدل الكندية لبناء مجمع المح
دعم اللوجستي     " شراآة "دلية في آل من الخليل وطولكرم، وتنفيذ مشروع والمجمعات الع وفير ال الخاص بت
 .لعمل النيابة

        وق اإلنسان يتم إنشاء وحدة حق المتابعة مع وآالة التعاون االيطالية بخصوص مشروع حقوق اإلنسان، وس
 . والنشاطات األخرى خالل الفترة التي سيتضمنها المشروع

  روع ى مش ة عل ويدي   الموافق روع الس ة ضمن المش اريع المقدم ن المش ذي ) Quick impact(ين م وال
 .بوزارة العدل، حيث تم البدء بتجهيز القاعة الخاصة )IT(يتضمن العديد من المشاريع في مجال الـ 

         ـ ة مع ال ى العدال انون والوصول إل يادة الق ة  )  UNDP(التوقيع المبدئي على مشروع س ون  14(بقيم ) ملي
 .رت العديد من اللقاءات لتحديد النشاطات الخاصة بالمشروعدوالر، وج

  على إقامة العديد من الدورات التدريبية الخاصة بموظفي الوزارة، حيث تم البدء " نظام"مؤسسة االتفاق مع
ة األخرى  دورات اإلداري ة وال ة االنجليزي دورات اللغ ة  . ب ة دورات أخرى إداري ى إقام ة عل وتمت الموافق

 .الشهور القادمة وقانونية في

            ات ول عدد من الطلب ية، وقب ة والفرنس ة واالنجليزي ة العربي ة في اللغ تجديد ومنح عدد من شهادات الترجم
 .تمهيدًا لعقد امتحان لمهنة الترجمة في اللغات األلمانية والروسية والفرنسية

   القضايا التي تم مجموعة من من مشاريع القوانين، وتقديم االستشارة القانونية ل على عددوضع المالحظات
  .إحالتها لإلدارة العامة للشؤون القانونية

  :فكانت أهم إنجازات الحكومة ما يليمجلس القضاء األعلى في إطار أما 
   ن ر م ع أآث اهم م ة تف ع اتفاقي ذه المؤسسات  ) 19(توقي ين ه اون ب اد التع ى ازدي د أدت إل ة وق ة مدني مؤسس

دريب الصحافيين      ومجلس القضاء، وتقديم المساعدة لب ة بت ك المتعلق ل تل عض المؤسسات لتنفيذ نشاطاتهم مث
 . على تغطية ونقل األخبار الصحفية المتعلقة بالمحاآم والقضاء

 

  قاضيًا في محاآم الصلح وذلك بهدف تسريع إجراءات التقاضي   ) 11(قام المجلس بتعيين  2009منذ العام
 .والحد من تراآم القضايا

 

  ـ  " سير الدعوى الجزائية ةإدار"دورة اختتام اآم       من قضاة   قاضياً ) 26(ل ة في مختلف المح الصلح والبداي
 . الفلسطينية

 

  وفي الجنايات 2008عن سنة % 156بما نسبته  2009الفصل في القضايا الجزائّية الصلحّية ازداد سنة ،
 %.263أماَم محاآم البداية آانت الزيادة بنسبة 

 

 ة المؤس رح الهيكلي ديم مقت وزراء،  تق ل مجلس ال ن قب ا م م اعتماده د ت ة، وق ه المختلف اتية للمجلس وإدارات س
ر     ة في دوائ وتشكيل لجنة مختصة تكون تابعة إلدارة المحاآم والتي ستعمل على توحيد آليات العمل المختلف

 . المجلس
   ة م وقلقيلي ت لح ة بي وير محكم ين، وتط ة جن اح محكم وف . افتت ائية متخصصة يت ة قض اح مكتب ا وافتت ر فيه

اآم الفلسطينية          ة المح د آاف اء من تزوي ة والقضائية، واالنته مختلف المراجع واألبحاث والمعلومات القانوني
 ". 1ميزان "ببرنامج 

 



  
  

 

  الثاني بهدف استعراض المعاني الحقيقية الستقالل السلطة القضائية والفلسفة التي  مؤتمر قضاة فلسطينعقد
 . يقوم عليها هذا االستقالل

 المحاآم عنوان العدالة"فال بيوم القضاء الفلسطيني، والذي جاء تحت عنوان االحت." 
 

  ة في         "قضاؤنا"نشر وتوزيع مجلة ي، وتكثيف الحمالت اإلعالني ع مجلس القضاء اإللكترون ، وتطوير موق
ي    ود الت الصحف واإلذاعات المحلية؛ بهدف توفير المعلومات القضائية للجمهور بأسلوب عملي، ودعم الجه

 .تهدف إلى جعل إجراءات التقاضي شفافة وفعالة
 

  حدث صحفي منذ بداية العام حول آل ما يتعلق بأخبار المحاآم الفلسطينية والقضاء ) 200(تغطية أآثر من
 .في فلسطين، مما يعزز مصداقية مجلس القضاء أمام الجمهور

  

  :بـ قامت الحكومةفقد  صعيد ديوان قاضي القضاة على أما
  

 ة    : كمتين شرعيتين جديدتين، وهماافتتاح مح رة، ومحكم محكمة ترمسعيا الشرعية في محافظة رام اهللا والبي
 .الظاهرية الشرعية في محافظة الخليل

  

  ،اوى رر، وحاالت طالق، ودع ود زواج، وزواج مك ار بإنجاز عق اآم الشرعية خالل شهر أي قامت المح
ه   ا مجموع ج، وصور وشروحات بم ة) 11019(وحج ا . حال ا  أم غ مجموعه د بل ران فق هر حزي خالل ش

 .حالة خالل شهر آب) 12470(و. حالة) 11139(وخالل شهر تموز . حالة) 10271(
 

 دوير     ) 52(ل الشخصية خالل شهر أيار اتلقت نيابة األحو ان، وت م فصل حالت ا  ). 48(قضية مرفوعة، ت أم
م فصل     ) 56(خالل شهر حزيران فقد تلقت   ة، و ) 13(قضية مرفوعة، ت ة واحدة، وإسقاط     حال داول حال ت

دوير  دة، وت ة واح ة) 41(حال ت  . حال د تلق وز فق هر تم ا خالل ش م فصل ) 52(أم ة، ت ) 5(قضية مرفوع
قاط  االت، وإس دوير ) 7(ح االت، وت ة) 40(ح هر آب . حال ا تلقت خالل ش م ) 55(فيم ة، ت قضية مرفوع

 .حالة )43(حاالت، وتدوير ) 3(حاالت، وتداول حالتين، وإسقاط ) 7(فصل 
 

   ع   ) 554(قامت دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري خالل شهر أيار بإنجاز ة، بواق ًا، و ) 36(حال ) 93(اتفاق
د    ). 38(، وحفظ )138(، وتداول )19(حالة، وإرشاد ) 230(صلحًا، وتحويل  ران فق أما خالل شهر حزي

از   م إنج ع  ) 604(ت االت بواق ًا، و) 26(ح ل  ) 77(اتفاق لحًا، وتحوي اد )252(ص داول )35(، وإرش ، وت
ظ )176( از   ). 38(، وحف وز إنج هر تم الل ش م خ ا ت ًا، و) 37(فيم ل ) 83(اتفاق ، )316(صلحًا، وتحوي

وآذلك فقد عملت خالل شهر آب  ). 709(، وبمجموع وصل )44(، وحفظ )175(، وتداول )54(وإرشاد 
اد  )454(صلحًا، وتحويل ) 86(اتفاقًا، و) 32(على إنجاز  داول   ،)65(، وإرش ، )55(، وحفظ  )186(وت

  ).878(بمجموع وصل إلى 
  : اإلصالح واالستقرار المالي :رابعًا

من خالل تطوير    وذلك ، المساعدات الخارجية ترتكز المقومات األساسية لبناء الدولة على تقليص االعتماد على
ة،    النظام المالي وضبط النفقات وتقليص الع  ة العام ى ذل    جز في الموازن اًء عل ة   وبن الفلسطينية  ك عملت الحكوم

نظم الثالثة عشرة على استكمال االنجازات السابقة في مجال تعزيز التحسينات التي أد ة  خلت على ال وإدارة  المالي
  .المال العام

  

  : المالية بـ من خالل وزارةوقد قامت الحكومة 
    طينية ريبية الفلس رادات الض د اإلي دء بتوحي اتكس(الب ذ بعض )ب دء بتنفي ة   ، والب دة الخاص اريع الجدي المش

 .بالوزارة آبرنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية
  من العام السابق، والبدء بتطبيق نظام اإلدخال المباشر  ذاتها زيادة في إيرادات الجمارك عن إيرادات الفترة

 .على تواصل من قبل القطاع الخاص، وتأهيل عدد من الشرآات للتعامل مع البرنامج
 ين       تحديث اإل ة ب ات الموقع ق االتفاقي جراءات الجمرآية المتعلقة بالتصدير وإعادة التصدير وإجراءات تطبي

 .فلسطين والدول األخرى
   ة تحديث ملف المستوردين الفلسطينيين، وربط استيراد الفلسطينيين على المعابر بتسجيلهم بالمكاتب  اإلقليمي

 .لخزينةللجمارك وضريبة القيمة المضافة حفاظًا على حقوق ا
  سيارة بموجب بيانات فلسطينية، واستيفاء فرق الرسوم المستحقة عليها) 4800(التخليص على أآثر من. 
  تبدال ى  ) 7000(إدخال واس ة عل ارك من الرقاب ة للجم ن اإلدارة العام ا مك ي المكاتب مم ان جمرآي ف بي

 .اإليرادات وتدفيف معامالت االستيراد وتصويب األخطاء
  حوظ في جباية الضريبة اإلضافية، وزيادة في عدد المكلفين وتوسيع القاعدة الضريبيةارتفاع ملتحقيق. 
  زيادة في تحصيالت ضريبة الدخل وزيادة في عدد ملفات المكلفين، ورفع آفاءة العاملين في مجالي   إحراز

 .التقدير والتدقيق



  
  

 

          ام إل ل النظ الك وتحوي ريبة األم ر ض ع دوائ ي جمي ات ف دة البيان د قاع بة   توحي ادة نس ة، وزي ى المرآزي
بة     ، وإنجاز مسودة %)57_%4(التحصيالت من ضريبة األمالك ورخص المهن وأراضي السقي بنس

 .دليل إجراءات العمل الخاصة بعمل ضريبة األمالك
  بيت جاال، الخليل، أريحا، وسلفيت: بلديات وهي) 4(االنتهاء من تخمين. 
    ا ا يق ة لم ابقة، وتشغيل        )% 70(رب االنتهاء من األرشفة اإللكتروني ع الضرائب للسنوات الس ائم دف من قس

ي   ة ف راءة الذم هادات خصم المصدر وب فة ش ام ألرش اء نظ ة، وبن واتير المقاصة اإللكتروني فة ف ام أرش نظ
 .ضريبة الدخل وبدء تشغيله الفعلي

  إلى )%30(ع شهري من التحصيل الضريبي بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى نسبة ارتفافي زيادة احراز  
 .شيكل) مليون 160(، وزاد التحصيل الضريبي عن مبلغ )40%(
  شيكل عن سنوات سابقة) مليون 160(تحصيل ديون ما يقارب. 
              ة، وأصبحت ا مع اإلدارة العام د ربطه ة المكاتب في المحافظات بع امج بيسان في آاف تفعيل استخدام برن

 .طلبيات المحروقات تتم من خالل المحافظات وبشكل محوسب
     داد ة، وإع داد الموازن اذج إع داد لنم ل والتحضير واإلع ى التعام ؤولية عل ز المس وزارات ومراآ دريب ال ت

ق       ا يحق وزارات مم ل ال ن قب نوية م ات الس داد الموازن ة وإع ت لتعبئ ى االنترن ام محوسب عل اد نظ واعتم
 .الشفافية في عملية إعداد الموازنة

 سبي الموحد، واالنتهاء من تفعيل الحسابات الصفرية وتسوياتها،  استكمال ربط آافة الوزارات بالنظام المحا
 .واالنتهاء من النظام المالي الفلسطيني

 إغالق العديد من السلف المتعددة للمحافظات والمستشفيات والشرآات والوزارات. 
  2008إنجاز مرحلة متقدمة من إعداد البيانات المالية القابلة للتدقيق لسنة. 
 رى الفلسطينية   تنفيذ العديد م ن المشاريع الصغيرة لدعم صمود المواطنين ودعم البنية التحتية في المدن والق

 .في قطاعات مختلفة آالكهرباء والمياه والمباني والطرق واألراضي والخدمات
            املين مع وزارة شؤون األسرى ات المحامين الع راج، وتنظيم ملف نح اإلف وائم م إنجاز ملفات الغرامات وق

 .ألسير، وملفات السلف الشهرية لألسرىونادي ا
 عقد العديد من الدورات التدريبية لرفع قدرات الموظفين العاملين في مجال المالية العامة في الوزارة. 
           وزارات ط معظم ال ة رب دنيين في السلطة الفلسطينية، ومتابع املين الم إعداد آشوفات الرواتب الشهرية للع

الي من خالل خطو     ات        )VPN(ط على النظام الم ه، وإنشاء قاعدة بيان امج الرواتب وتحديث ، وتطوير برن
  .بنظام الرواتب

  إدارة الموارد البشرية : خامسًا
  : التخطيط بـ من خالل وزارةتمثلت جهود الحكومة 

 وإعداد وثيقة البرنامج الحكوميتنسيق الجهود الحكومية المتعلقة ببرنامج الحكومة الثالثة عشرة ،. 
  

 

 عبر االنتهاء من منهجية إعداد  2013 – 2011ة إعداد منهجية خطة التنمية الوطنية لألعوام إطالق عملي
 .الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء والمصادقة عليها

 

  إطالق عمليات إعداد االستراتيجيات القطاعية عبر إتمام دليل إعداد االستراتيجيات القطاعية وتوزيعه على
 .وزارة وهيئة حكومية) 23(

 

  وإطار اإلنفاق متوسط المدى من خالل تقديم الدعم الفني  2010المساهمة في اإلعداد لموازنة عام
 .للوزارات والمؤسسات العامة في تحديد أهدافها وخططها اإلستراتيجية وبرامجها واستهدافاتها

  

  عي، هيئات حكومّية، وتطوير مؤشرات لألداء القطا) 7(تطوير مؤشرات وطنية لقياس األداء في
 .الستخدامها آأساس لبناء النظام الوطني للمتابعة والتقييم

  
  
  

  إعادة توزيع الموارد البشرية داخل الوزارة لضمان االستغالل األمثل لها عبر تكليفات إدارية، وإعادة
جهة األقرب النظر في الملفات التي تعمل عليها الوزارة، ونقل بعض الملفات إلى خارجها لتنضم إلى ال

 .صًا للعمل عليهااختصا
 

  إعادة توزيع الوظائف بين اإلدارات لضمان انسجام المهام مع اختصاصات اإلدارات، وإعادة تنظيم
   .مجموعة من اإلدارات وتطوير آليات التنسيق فيما بينها

 تفعيل آليات الرقابة اإلدارية على جوانب مختلفة من العمل مثل االلتزام بالدوام ومعايير األداء. 
 
 

 ظيم مؤتمر حول السياسة االجتماعية، واإلعداد لمؤتمر حول السكان والتنميةتن. 
  

 



  
  

 

  ،تنسيق المساعدات المقدمة إلى السلطة الوطنية، وضمان عدم التضارب بين المشاريع المقدمة من المانحين
ف واقتراح التعديالت على بعض برامج الدعم الخارجي لتنسجم مع األولويات الوطنية وتحّقق األهدا

 .المطلوبة منها
 إدارة وتنفيذ مشروع المساعدات الطارئة لمؤسسات العدالة بتمويل من المؤسسة السويدية للتنمية الدولية. 

 

 تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمعلومات التفصيلية حول البرامج والمشاريع الممولة من الدول المانحة. 
 

 ويهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع المرآز، ومنحه إعداد مشروع قانون المرآز الجغرافي الفلسطيني ،
 .االستقالل المالي واإلداري لممارسة الوظائف المناطة به بشكل فعال

 

 تفعيل نظام إلكتروني لألرشفة وتحديث الموقع اإللكتروني للوزارة. 
  

  :بالتالي فتمثلت أهم انجازاته في الربع األول لعمل الحكومة الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيأما 
  ات اإلحصائية وإصدار     ) 4(تنفيذ ) 3(مسوح ميدانية وجمع بيانات السجالت اإلدارية، وتحليل ونشر البيان

ائية، و ارير إحص ات صحفية، و) 5(تق ي    ) 3(بيان طين ف ول فلس ام ح تخدام الع ة لالس ات مؤهل ات بيان ملف
ة  طة التالي وبة   : األنش ديمغرافيا والخص حة، ال ة، الص يم والثقاف وع    التعل ايا الن رأة وقض ين الم ل، تمك ، العم

وق     ة وحق االجتماعي، الطفل، الشباب، الالجئين، الزواج والطالق، الهجرة، الجريمة والضحية، الديمقراطي
 . اإلنسان، مجتمع المعلومات

  ات اإلحصائية، وإصدار    ) 13(تنفيذ ) 7(مسحًا ميدانيًا وجمع بيانات السجالت اإلدارية وتحليل ونشر البيان
ام حول فلسطين في األنشطة            ) 21(قارير إحصائية، وت ة لالستخدام الع ات مؤهل ان صحفي، وملف بيان بي

ة،         : التالية ل والتخزين واالتصاالت، الوساطة المالي اءات، النق ة، اإلنش الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلي
تج  عار المن اء وأس اليف البن ية لتك ام القياس ة، األرق عار وغالء المعيش رقم القياسي  األس ة وال عار الجمل وأس

اع   أن األوض ناعية بش آت الص دراء المنش حاب وم ات أص ون، اتجاه ر الزيت ناعي، معاص اج الص لإلنت
ة،      ة، رخص األبني ة الحكوم ة، مالي ارة الخارجي دفوعات، التج زان الم ة، مي ابات القومي ادية، الحس االقتص

 .والتحليل والتنبؤ االقتصادي
   دانيين و ات اإلحصائية، وإصدار          تنفيذ مسحين مي ل ونشر البيان ة وتحلي ات السجالت اإلداري ) 7(جمع بيان

ائية، و  ارير إحص ة    ) 8(تق طة التالي ي األنش طين ف ول فلس حفية ح ات ص ة،   : بيان ياحة، البيئ ة، الس الزراع
تعمار         ي، واالس تعماالت األراض اه واس ة، المي كن، الطاق روف الس اآن وظ كانية، المس ات الس التجمع

 .لياإلسرائي
  ام للسكان والمساآن        ) 17(إصدار ونشر داد الع ارير التع تقرير للنتائج النهائية الخاصة بالمحافظات من تق

2007 . 
  ويشتمل على بيانات تفصيلية لجميع المجاالت االقتصادية  )11(نشر آتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم ،

 . قدس بشكل خاصواالجتماعية والسكانية والجغرافية والبيئية حول محافظة ال
           ا، وإعداد ونشر ورقي مع النصوص الخاصة به خريطة  ) 77(إعداد جميع خرائط األطلس اإلحصائي ال

ي  ضمن الصفحة     2007إحصائية محوسبة من بيانات التعداد العام  على موقع خاص  باألطلس االلكترون
 .خريطة لألطلس اإللكتروني) 65(اإللكترونية للجهاز، وإعداد 

 ة      تأسيس اإلط ة القبلي ذ التجرب ائق الخاصة بتنفي ار القانوني والهيكلية الخاصة بالتعداد الزراعي، وإعداد الوث
 .للتعداد الزراعي

       ى التحضير لتنفيذ دراسة متقدمة في مجال الربط اآللي المباشر لتحديث وتطوير سجل السكان، والعمل عل
 .ين المؤسسات المعنيةتشكيل لجنة وطنية لتحديث سجل المباني والوحدات السكنية ب

  النظام المنسق، والتصنيف الصناعي الموحد(من التصنيفات اإلحصائية  واثنينتحديث دليل المصطلحات( ،
 .والعمل على تعميم وتوحيد المصطلحات والتصنيفات اإلحصائية المستخدمة في الجهاز وتعميمها

  ا  ) 51(تنفيذ وفير      ) 88(نشاطًا تدريبيًا في الداخل والخارج استفاد منه از، وت ًا من موظفي الجه ) 5(موظف
 .منح دراسية جديدة

       ى ات إل دفق البيان ات ت تحديث أجهزة الحاسوب وأجهزة حماية البيانات وأدوات اتصال، بهدف تطوير عملي
يط      راض التخط ة ألغ ات المختلف د البيان ى قواع ن الوصول إل احثين م تخدمين والب ين المس رآاء، وتمك الش

 .والتنمية
  ل ات  تأهي د بيان تخدام قواع ات متخصصة باس ل  ) Census info(بيان ت، وتأهي ى االنترن ووضعها عل

داد     ) 7(بيانات متخصصة في أآثر من  ات تع ا بيان ا فيه ة البحث العلمي والقطاع      2007مواضيع بم لخدم
  .األآاديمي ضمن سياسة توفير بيانات خام لالستخدام العام

 : رة الخدمة المدنيةوإصالح إدااإلصالح اإلداري : سادسًا
  



  
  

 

    ة اإلصالح ه خط دأت في ا ب تمرارًا لم ى اإلصالح  اس ز عل ي ترآ ة والت ه   والتنمي ة جوانب اتي بكاف المؤسس
ى    ادة  اإلدارية والمالية قامت الحكومة الثالثة عشرة بالمصادقة عل رامج ا    إع ة ب ة لمتابع إلصالح  تشكيل لجن

ة  ة الدائم ة  و . الوزاري ة الخاص ة الوزاري كيل اللجن ة     با تش ر الوزاري ة غي ات الحكومي ع المؤسس ل م لتعام
ذه            تشكيل لجنة فنية باإلضافة إلى  املة حول ه ة وش ات محدث ة إلعداد قاعدة بيان ة الوزاري ة عن اللجن منبثق
ًاالمؤسسات وذ ًا ومالي ك بغرض إصالحها إداري ى . ل ة  المصادقةإضافًة إل كيل اللجن ادة تش ى إع ة عل الفني

على منهجية إعداد خطة اإلصالح    آما صادقت الحكومة. دوائر منظمة التحرير لمراجعة ودراسة هيكليات
  ). م2013-2011( والتنمية 

  

 ات   ةلتعزيز المساءلة والشفافيو ة   عملت في التوظيف والترقي رار الصادر      الحكوم ق الق ى استمرار تطبي عل
ى     عن ات إل ات والترقي رار خطة ال  حين إ الحكومة السابقة بشأن وقف التعيين ذلك قامت     ق ة ، آ ة اإلداري تنمي

ى التقاعد المبكر          وزارات عل ة        بإحالة عدد من الموظفين في ال ين عدد من الموظفين لخدم ى جانب تعي إل
  . مصلحة العمل

  

  : ومن جانب آخر قام ديوان الموظفين العام بـ
  ،وإعداد اإلعالن عن    نقل بعض الموظفين من وزارة ألخرى أو انتدابهم أو إعارتهم وفقًا للهياآل التنظيمية

  .الوظيفة وتشكيل لجان للمقابالت وإجراء اإلمتحانات
  قرار تعيين خالل الربع الثاني لعام ) 331(بلغ عدد قرارات التعيين الصادرة من ديوان الموظفين العام وقد

2009. 
           ات ال اذج يومي ة نم ة، ومتابع وزارات والمؤسسات الحكومي اب الشهري لل سير  تدقيق سجل الحضور والغي

 .معاملة) 539(بلغ عدد مجموع المعامالت المنجزة قد لجميع موظفي الدولة شهريًا، و
  ذا          ) 422(إيفاد اني له ع الث ة ومهمات وورش العمل خالل الرب ية، ودورات تدريبي ات دراس موظفًا في بعث

 . العام من مختلف المؤسسات الحكومية
 لديوان من قبل مؤسسات المجتمع المدنيالمشارآة في الورشات وندوات العمل التي يدعى لها ا. 
          ارآة ة بمش ة والعام وب المتخصص رامج الحاس د، وب ف الجدي ه الموظ امج توجي ذ برن ًا ) 29(تنفي موظف

 .وموظفة
 تخريج الدفعة األولى من طليعة القادة اإلداريين الجدد من مختلف المؤسسات الحكومية. 
 وظفين، ورئاسة لجان التحقيق اإلنضباطيةالمشارآة في اللجان ذات العالقة بعمل ديوان الم. 
  معاملة) 500(وقف رواتب وعالوات ومواصالت بعض الموظفين، وتدقيق. 
     ا، واألرشفة رصد جميع ما نشر في وسائل اإلعالم حول الديوان وإعداد تقرير صحفي يومي وشهري عنه

 .للديوانالصوتية والفوتوغرافية واإلخبارية لجميع النشاطات والزيارات الرسمية 
            ،ة ي دورات متنوع لطة ف وظفي الس راك م ا بإش اون معه ة والتع ة اإلداري ة للتنمي ة العربي ارة المنظم زي

ي        ة األوروب د اإلدارة العام ع معه ة م ز العالق ا، وتعزي ي ترآي تديرة ف دة المس دى المائ ي منت ارآة ف والمش
دريب الكوادر الفلسطينية المتخصصة لالستفادة من خبرتهم في مجال التطوير اإلداري والتدريب، ومتابعة ت

 .بمؤسسات االتحاد األوروبي
      المشارآة في ورشة العمل)Second Committee meeting and Seventh Network 

meeting Euro med Training of Public Administrations (في المغرب. 
  ة، و من موظفي الخدمة المدنية في المؤسسات الحك ) 102(وقف عالوة زوجة لـ ممن يتقاضون   ) 26(ومي

ة ويتقاضون مواصالت       ) 49(عالوة إشرافية مخالفة لألنظمة، وضبط   يارات حكومي ًا يستخدمون س موظف
ة   ) 203(واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، ووقف وتعديل المواصالت لـ  من موظفي المؤسسات الحكومي

 .اهملعدم استحقاقهم ولعدم توفر األوراق الثبوتية ألماآن سكن
   ا، وإرجاع     ) 163(إرجاع ول به ة المعم ا لألنظم دم مطابقته ة لع دورات تدريبي ة ل ة  ) 138(حال ة ترقي حال

 .مستحقة للشؤون اإلدارية في المؤسسات لعدم مرور الفترة القانونية الستحقاق الموظفين لها
  ى   التزام معظم الم زيادة في نسبة التأخير عن العمل بشكل ملحوظ، وفي انخفاض تحقيق التوقيع عل وظفين ب

اب عن            اء ظاهرة الغي وزارات، وانته ديوان وال ين ال ة ب آشوف الدوام اليومي، وتسهيل اإلجراءات المتبادل
 . العمل بدون عذر، وزيادة الفهم القانوني حول تطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية

     امالت ال بعض المع ام ب الموارد البشرية من خالل المراقب       تخويل الجهات الحكومية صالحية القي ة ب متعلق
 .اإلداري

  ة، الزراعة، االتصاالت     (وزارات ) 9(تخويل الصحة، المالية، االقتصاد الوطني، األوقاف والشؤون الديني
ل    ة، العم ة، الداخلي ؤون االجتماعي ات، الش ا المعلوم ام   ) وتكنولوجي الحية القي ى ص ة األول ي المرحل ف

تويات  ق مس امالت وف ل الصالحيات      بالمع ة تخوي ي عملي ل ف اح العم ة نج ة الراجع ت التغذي ة، وأثبت معين
ة   ) 6(تطبيق المرحلة الثانية من تخويل الصالحيات لتشمل  و .للمرحلة األولى التخطيط،  (مؤسسات حكومي

  ). الحكم المحلي، النقل والمواصالت، األشغال العامة واإلسكان، اإلعالم والثقافة



  
  

 

  
  

  الشفافية المساءلة و: سادسًا
يد يتطلب    إن  م الرش ات  قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية على مبادئ الحك ل آلي ك لترسيخ      تفعي ة وذل ة العام الرقاب

  .افية ومحاربة الفساد والمحسوبيةأسس النزاهة والشف
  : بـ بديوان الرقابة اإلدارية والماليةوفي هذا اإلطار قامت الحكومة ممثلًة 

  

 تقارير رقابية تتضمن مخالفات مالية) 5(لية عن األداء في الديوان، ومراجعة إصدار تقارير رقابة داخ. 
             دقيق ام للمؤسسات، والت دقيق الع نح ضمن الت ى الم دقيق عل ة، والت رادات في وزارة المالي التدقيق على اإلي

امال        ة مع دقيق آاف راف، وت باب االنح ان أس ت وبي ة الوق ة وبموازن الخطط الرقابي زام ب دى االلت ى م ت عل
 . الصرف

  ،تصميم عدة نماذج لضمان سير العمل، ومنها نموذج دوام الموظفين في الميدان، نموذج حضور العطاءات
 .وإعداد دليل لكتابة التقارير الرقابية

  شكاوى بشكل نهائي، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية واقتصاد) 5(متابعة. 
  دق ة والت ول الرقاب ة ح داد دورة تدريبي داد  إع ة، وإع دقيق الدولي ايير الت ل حول مع ة عم داخلي، وورش يق ال

ت، وتنظيم ورشة عمل             ر زي ة بي اد لطالب من جامع ورشة عمل حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس
 .لموظفي الديوان حول مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة

 ة بقانون الخدمة المدنية، والعمل ضمن فريق في المشارآة في تقييم قانون المشتريات العامة واللوائح المتعلق
 .الخطة الوطنية لمكافحة الفساد

               ة ة عمل حول حماي ديم ورق ة في مصر، وتق ة المحاسبة اإلداري از المرآزي للمحاسبات وهيئ زيارة الجه
ة وتطوير                ؤتمر حماي د في المغرب، والمشارآة في م ذي عق ؤتمر ال اد في الم ين عن الفس الشهود والمبلغ

 .ناديق العامة المنظم من قبل االتحاد األوروبيالص
  ع يم     ) 3(توزي ة، وتنظ ديوان الرقاب ة ب هرية الخاص رة الش ن النش دارات م لة  ) 7(إص من سلس اءات ض لق

 .اللقاءات داخل ديوان الرقابة مع صناع الرأي
  

  الحكم المحلي: سابعًا
ة   قامت ديم الخدمات األساسية للمواطنين ألهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في مجال تق نظرًا الحكوم

ى   الفلسطينية الثالثة عشرة  ي تصب في       عدد من  بالمصادقة عل ة الت رارات الهام ة     مجال الق ديات إلقام دعم البل
  : وآانت على النحو التاليتوفير خدمات عامة وأساسية للمواطنين  مشاريع تنموية تقوم على أساس

وأجزاء متر مربع، ) 1651(بمساحة ) 26(م من الحوض ر ق) 11(ألرض رقم تمالك أجزاء من قطعة ااس. 1
ين        ) 543(بمساحة ) 32(من قطعة األرض رقم  ر راعي بمحافظة جن ة آف ع من أراضي قري لصالح   متر مرب

  . عامة بهدف بناء مجمع خدمات عليهالغايات المنفعة ال بلدية آفر راعي
  . في الهيئات المحلية) والعيادات الطبية المدارس(تشكيل لجنة فنية تعنى بإنشاء . 2
 ةس بلديمن أراضي يطا لصالح مجل) 4(رقم  من الحوض) 136(استمالك آامل مساحة قطعة األرض رقم . 3

ة     ) 2م575(يطا، والبالغ مساحتها  ات العمومي دوائر وللمرآب لغايات المنفعة العامة، بهدف بناء وتدشين مجمع لل
  . اعليه) نقل الرآاب(
  

  
  : لى صعيد آخر قامت الحكومة ممثلًة بوزارة الحكم المحلي بما يليوع
 فيها آافة المحافظات وااللتقاء بكافة رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، وافتتاح مشاريع زيارة. 
              يس مجلس ل آل من رئ ب، وتحوي روي روجي ة، مجلس ق ة قلقيلي ى بلدي الي عل استمرار عمل المراقب الم

 .س بلدية طولكرم األسبق إلى النيابة العامةقروي بير الباشا ورئي
 تسوية ملف مالي لبلدية طولكرم يتعلق بصرف مكافآت غير قانونية لموظفين من السلطة الوطنية . 
   ى دقيق عل ديات، والت ى صعيد البل ة عل ل الجباي اء وتفعي اه والكهرب ابات المي ى حس ة عل ة، ) 21(الرقاب بلدي

 .مشترك مجلس خدمات) 2(مجلس قروي، و) 23(و
      ة ي محافظ اه ف ديات المي ف تع ة مل وظفين      امتابع ة والم ات المحلي اء الهيئ اص برؤس ف الخ ل، والمل لخلي

 .المعتقلين الذين يصرف لهم رواتب مزدوجة بسبب االعتقال
          ات د من الهيئ ون العدي ة دي اه، وجدول اء والمي عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتصويب قطاعي الكهرب

ت ة، وف ة  المحلي ات المحلي دى الهيئ اء ل اه والكهرب ابات خاصة بالمي ل حس دة . ح وتفعي داد قاع رة بإع والمباش
 .بيانات عن أوضاع الهيئات

  ودورات تدريبية في الموازنة الحساسة للنوع االجتماعيورشتي عمل للنساء القياديات، عقد. 



  
  

 

         ة لكل من ى المخططات الهيكلي ى عل دة      عـزون،  (مصادقة مجلس التنظيم األعل رود، بل ا، يب ـا، بيت إيب بيت
 ). روابي

        ة ي لكل من المخططات التالي رود،       : (االنجاز الفني بشكل آامل أو جزئ ا، عين يب لواد، بيت عور التحت س
 .والمصادقة على التوسعات التنظيمية لكل من عصيرة الشمالية وعزون). آوبر، عين عريك، برقين

 اء    نجاز المرحلة األولى من إعداد دليل إجراءإ ة، واالنته ة الدنمارآي ات التخطيط الفيزيائي بدعم من الحكوم
 .دونم) 115.000(تجمع سكان بمساحة ) 33(من وضع قائمة 

  د ا ) 6(عق ارك فيه ة متخصصة ش االت ) 145(دورات تدريبي ن المج د م ي العدي دربًا ف دورات ) 4(و. مت
د دورة خارج ) 103(تدريبية في مواضيع هامة بمشارآة  ة      موظفين، وعق ان حول اإلدارة العام ة في الياب ي

 .للتخطيط والتطوير
  هيئة محلية، واستالم ومراجعة ودراسة موازنات الهيئات ) 45(االنتهاء من إعداد برنامج محاسبي موحد لـ

بة  ة بنس دل  )%80(المحلي تحقاق المع ام االس ة آنظ ات المحلي ي الهيئ دة ف بة جدي ة محاس تخدام أنظم . ، واس
 . 2009الموازنة للعام  وإنجاز بالغ إعداد

  إنجاز ورقة السياسات للتخطيط التنموي االستراتيجي في الهيئات المحلية بالتعاون مع الـ)GTZ(  وإنجاز ،
 .في الهيئات المحلية اإلستراتيجيةدليل عمل الخطط االستثمارية 

  نخطط استثمارية استراتيجية في بلدية بني نعيم، العيزرية، قباطية، قبال) 4(إنجاز. 
  ي         " إعرف وطنك "إنجاز مشروع اون مع وزارت ادية للتجمعات السكانية الفلسطينية بالتع لإلشارات اإلرش

 .األشغال العامة واإلسكان والمواصالت
              دليل اإلرشادي وإعداد ديات، وإنجاز ال وزارة للبل ة حسب تصنيف ال ات المحلي ع الهيئ ات جمي إنجاز هيكلي

 .لمحليةاإلطار االستراتيجي لدمج الهيئات ا
  2008عام موظفًا جديدًا على اعتمادات ) 16(تعيين. 
  ربط الدائرة المالية بوزارة المالية من خالل)IP-VPN(  وتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية ،)HR (  من

 ).IP-VAN(خالل المشروع الدنمارآي، وربط الوزارة بالمديريات بواسطة 
  لوحدة التخطيط االقليمي في جنينتوفير الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
  تالم از حاسوب، و) 16(اس ة  ) 6(جه ة عرض، طابع ر، شاش ال، بروجيكت اميرا ديجيت كانر، آ ب، س مكات

 ). CHF (ملونة بدعم من صندوق البلديات و
    ام ة العمل      ، و2008متابعة تحويل مخصصات رسوم النقل على الطرق لع ة وأدل وانين واألنظم تطوير الق

الح د    الخاصة ب م عق ة، وت ات المحلي ل الهيئ ة بعم ة المتعلق ديث األنظم ديل وتح ي، وتع ورش ) 4(كم المحل
 .خاصة بهذه األنظمة لدراستها وتعديلها

            م ة والتنظيم الفلسطيني داخل حدود التنظيم رق ام األبني ، وإنجاز الصيغة   )30(استكمال تحديث نظام أحك
 .1966لعام ) 79(والتنظيم رقم  النهائية للتعديالت المقترحة على قانون األبنية

  الوطنية للنفايات الصلبة من خالل اللجنة الفنية، واالنتهاء من  اإلستراتيجيةاالنتهاء من وثيقة اإلطار إلعداد
ائم       خيص الوضع الق ة بتش ات المتعلق ة الدراس ن مجموع لبة، وم ات الص ال النفاي ي مج ات ف ة السياس وثيق

 .باالستعانة بمجموعة من الخبراء
 تالم ا لبة،     ) 43(س ات الص اع النفاي وير قط روع تط ي ضمن مش اد األوروب ن االتح دعم م ات ب يارة نفاي س

 .سيارة نفايات من المنحة اليابانية لمحافظات أريحا وبيت لحم وطولكرم وسلفيت) 38(و
 إنجاز دراسة جدوى اقتصادية لمجالس إدارة النفايات الصلبة في بيت لحم وسلفيت وطولكرم. 
 ة خ ون ومكب  متابع ه مكب رم ول لمشكالت تواج ان، ووضع حل رة الفنج ي مكب زه دوير ف صخصة الت

 . المنية، ونقل مشروع مكب عنبتا ليتبع مجلس المحافظة في طولكرم
  رار     ) مليون 2(توفير منحة بقيمة م إق ي، حيث ت ى   ) 13(دوالر ممولة من صندوق النقد العرب مشروعًا عل

ة   ون  5(هذه المنحة، وتوفير منحة بقيم رار         ) ملي م إق ة، حيث ت ة من الصندوق السعودي للتنمي دوالر ممول
 .مشروعًا) 32(
  ة داد الخط ن إع اء م تراتيجيةاالنته ـ  اإلس ى  ) 93(ل ة عل ات المدرج ن التجمع ة م ي الضفة الغربي ًا ف تجمع

 .دوالر) ماليين 10(مشروع تطوير القرى واألحياء الفلسطينية بدعم من البنك الدولي بقيمة 
 (مشاريع في قطاع الطرق ضمن برنامج ) 3(الم استInfrastructure Facility Program ( والممول

 .من االتحاد األوروبي
       ر تضررًا اطق األآث امج دعم المن استالم مشروعين من المشاريع الممولة من خالل وزارة المالية على برن

  ).GTZ(تعاون الفني مشاريع ممولة من الوآالة األلمانية لل) 3(من الجدار، واستالم 
  

  الجانب الديني : ثامنًا 



  
  

 

دًا  الوعي بالثقافة والدين اإلسالمي  ولدوره في رفع، نظرًا ألهمية الجانب الديني آمحور هام في قطاع الحكم  بعي
  :رة األوقاف والشؤون الدينية بـ قامت الحكومة ممثلًة بوزا، عن التطرف

  

 زة        تنظيف المساجد من الرايات الحزبية والملص اون مع أجه يش المساجد بالتع ائط، وتفت قات، ومجّالت الح
ال  ة مع      . األمن بتعدد أطيافها بحثًا عن األسلحة وأدوات التحريض والقت د االجتماعات الدوري واستمرار عق

 . األئمة والوعاظ لتوجيههم وإرشادهم بما يحقق أهداف الوزارة ويخدم الصالح العام
 

 ت في الجمهورية السريالنكيةافتتاح مسجد الشهيد ياسر عرفا.  
 

 ة وإسالمية    21في المؤتمر الـ المشارآة ؤتمرات إقليمي  للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، و في م
 .وورشات العمل داخل الوطن وخارجه ، وفي ندواتأخرى

  كلشي) آالف 3(وشراء آتب بقيمة . شيكل) 15000(تجهيز مكتبة آلية الدعوة في قلقيلية بقيمة. 

 تعيين أآاديميين من حملة شهادة الدآتوراه. 

 إيفاد موظفين من وزارة األوقاف ومؤسسة إحياء التراث لدورات داخل الوطن وخارجه. 

  استقبال المراجعين من باحثين وطلبة دراسات عليا في مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، حيث بلغ
 . مستفيدًا) 250(ية عدد المستفيدين خالل الشهور الثالثة الماض

 الحصول على تمويل لتوريد عدد من األجهزة لصالح مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 

 رة األمالك       بالوثائق الالزمة والداحضة لإلدعاءات تزويد المؤسسات الرسمية اون مع دائ الصهيونية، والتع
 .الوقفية وتزويدها بالمخططات والوثائق الالزمة

  ة     تنفيذ مشروع ة الترآي ل مؤسسة التنمي ا (وحدة إطفاء وإنذار للحريق المبكر من قب ة  ) تيك ) 38000(بتكلف
 . دوالر

      وم ة والعل ة والثقاف تجهيز مجلد عن مخطوطات وثائق وصور مقدسية وتمويله من المنظمة اإلسالمية للتربي
 . دوالر) 6000(بقيمة ) إيسيسكو(

   ات الق ات ضمن فعالي ق المخطوط د دورة تحقي ة  عق ة العربي ز معرض 2009دس عاصمة الثقاف ، وتجهي
 .صور وثائق ومخطوطات بهذه المناسبة

  آتاب وأرشفتها إلكترونيًا، وأرشفة ) 1000(آتابًا، وفهرسة وتصنيف ) 80(وثيقة، وتجليد ) 3000(ترميم
 .مخطوطة) 500(ما يقارب 

      ام ذ ع ة المقدسة من ة اآلن، والمشارآة في تحضيرات     ولغا 67إعداد دراسة حول االعتداءات على المدين ي
 .وافتتاح فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية

 مالحقة المعتدين على أراضي الوقف وأمالآه ورفع قضايا على المستأجرين والمحتكرين أمام المحاآم. 

        دار ة، وإص الك الوقفي تأجرين لألم ى المس وزارة عل تحقة لل ديون المس يل ال ة   ) 53(تحص ن لجن رارًا م ق
اد     ا اف، واعتم ة، والحصول     ) 50(إلشراف مع تأجير واستثمار أراضي وممتلكات األوق د إجار واتفاقي عق

 .آبار ارتوازية في أرض الوقف في أريحا) 6(على تراخيص لحفر 

  ة بلغت مساحتها        ) 11(التوقيع على د إيجار ألراضي وقفي ة وعق أجرة سنوية    ) 18.4721(اتفاقي رًا، ب مت
ة بلغت  احتها   ) 16300(إجمالي ة أرض مس أجير قطع اب اهللا، وت ة أحب م وقف مدرس ا ت ي، آم ار أردن دين

 .دينار سنويًا) 300(م بأجرة رمزية )700(

      ا تفاد منه ة للنساء اس مشارآة،  ) 531(قيام دائرة العمل النسوي بعقد العديد من الدورات التأهيلية والتدريبي
 .طالبة) 2500(ودورات في حفظ القرآن الكريم وتجويده استفاد منها 

  3223340(مساعدات بمبلغ  2008قدم الصندوق خالل الربع األول من عام.( 



  
  

 

      ة المي بقيم ة اإلس ك التنمي ن بن ل م اج بتموي رز ومونت م ف ز قس ف 139(تجهي ة ) أل ز مكتب دوالر، وتجهي
 .، وتوريد عدد من األجهزة)USAID(مدرسة دار األيتام باألثاث من الـ 

 كل دراسة عن واقع لجان الزآاة في المحافظات الشماليةإعداد تقرير مفصل على ش . 

 إلقامة الصروح العلمية والطبية والزراعية الوقفية  إستثمار العديد من األراضي . 

د   ان ق ذ     وآ ة من اة المرآزي ان الزآ دفوعات لج وع م غ مجم ة  16/3/2009بل والي  15/8/2009لغاي ح
 . دوالر) 11471230(

  : والبحوث اإلسالمية بـ فتاءاإلومن جانب آخر قامت دار 
   ارب ا يق ة تخص   2925إصدار م ائل مختلف ي مس م الشرعي ف ان الحك ت ببي ة تعلق وى شرعية مكتوب فت

  .اث والمعامالت المالية والتجاريةالطالق والمير
  

    اب            آتب دينية  3إصدار ى، وآت اء األعل رارات مجلس اإلفت ارات من ق اب مخت اب الرسول وآت وهي آت
  . وغيرها من نشرات التوعية الدينية ام آذلك تم إصدار مجلة اإلسراء الدوريةفتوى الصي

   دة مصانع ومؤسسات وشرآات     ل )تزآيات(إصدار خمس شهادات حالل تعمل في مجال تجارة اللحوم      ع
  . واألطعمة

  

      داءات ذه االعت ن ه ارك وم جد األقصى المب دس والمس ة الق ى مدين تالل عل داءات االح رقة : رصد اعت س
اق تحت المسجد، اقتحامات المستوطنين            ر األنف ارك، حف األحجار األثرية من محيط المسجد األقصى المب

  ). مأمن اهللا(ر اإلسالمية للمسجد، منع دخول المواطنين ألداء الصالة بداخله، تجريف المقاب
  د ات  4عق اء  جلس ى لالفت س االعل الل المجل ن خ ذي تمخض ع  م ة وال ائل ديني ة مس ك لمناقش دة وذل ه ع ن

م         حكم : قرارات وأحكام منها  ة، حك اة البيك م الشرعي في زآ ى قاصر ، الحك االعتداء الجنسي من بالغ عل
يقى،   دية المرأة ، حكم مصافحة المرأة األجنبية، حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك وحكم سماع الموس

 .رمضانيةوبيان الحكم في مسائل فقهية 
 ة أسبوعية    تلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائية   على) الذآرألوا أهل أس( برنامج أسبوعي  تنفيذ ع حلق بواق

دة        ) فتاوى على الهواء( دورية، وبرنامج  ة أسبوعية في جري م نشر مقال يوميًا طيلة أيام شهر رمضان، وت
  . القدس لسماحة المفتي العام تحت عنوان الرسول األسوة

  

  ات ال بات والفعالي ي المناس ارآة ف ف   المش ي مختل هداء والجرحى ف ر الش ارة اس ذلك زي عبية آ مية والش رس
وطن م . محافظات ال ؤتمرات وت دوات والم ي الن اجد وف ي المس ة ف اء الخطب الديني ي إلق ين ف ارآة المفت مش

 . باإلضافة إلى الدور البارز في حل الخالفات األسرية والعائلية ،ورشات العمل التي تعقد
  
  

  : واجهت قطاع الحكمالصعوبات والتحديات التي 
 ناك معوقات عدم وجود تقدم سياسي ملموس وحقيقي في العملية السلمية مع الجانب اإلسرائيلي، فما زال ه

والمتمثلة في استهداف مناطق السلطة ومنع قوات األمن من القيام بواجبها واستمرار  من الجانب اإلسرائيلي
 .في الحمالت األمنيةاالعتقاالت واالغتياالت وإلغاء التنسيق األمني 

       ربطهم قضية واحدة حيث ذين ت عدم وجود آلية موحدة واضحة العتقال الموقوفين لدى األجهزة األمنية وال
 .يتم توقيف الشخص أآثر من مرة لدى أآثر من جهاز

 تعدد األجهزة األمنية ومرجعياتها القانونية والوظيفية إضافة إلى تنازع الصالحيات واالختصاصات. 
 معلومات األمنية المتبادلة بين األجهزة األمنية مما يجعل المعلومة منقوصة ال تحقق النتائج المرجوةنقص ال 
 ضعف قدرة السلطة القضائية على مواآبة التغييرات األمنية واالستجابة لمتطلباتها. 
 لي خاصة التأخير في انجاز المعامالت المدنية المرسلة من قبل وزارة الداخلية إلى الجانب اإلسرائي

 . معامالت جمع الشمل ومواليد الخارج والداخل
  عدم سماح الجانب اإلسرائيلي بإدخال المواد األساسية للبنية التحتية لقطاع غزة مما فاقم من سوء األوضاع

باإلضافة إلى صعوبة في إدخال . اإلنسانية وبالتالي زيادة االلتزامات المادية بعد العدوان على القطاع
 . طاع غزة والذي يؤخر عمليات تحويل الرواتب لموظفي القطاع العاماألموال لق

  وزارة األوقاف ( عدم وجود فئة مستقلة بين خريجي الشريعة والذي يعني أن العاملين في الحقل الديني
 . هم من الحرآيين والحزبيين) والشؤون الدينية، المحاآم الّشرعية، دار الفتوى

  م أصحاب ا اب الواضح لمعظ وير واإلصالح   الغي ق التط ة تحقي ي عملي ة ف ات الحكومي ي المؤسس رار ف لق
 .اإلداري



  
  

 

 ة األنتوساي والمجموعة       عدم مالء ات منظم ة مع متطلب مة بعض مواد قانون ديوان الرقابة اإلدارية والمالي
 .العربية لألجهزة العليا للرقابة مع ضرورة تعديل القانون

  تصويب في أوضاعها القانونية حسب األصول لتتمكن  إلىومؤسسات القضاء الشرعي بحاجة  أجهزةبعض
 . من ممارسة أعمالها ألنها تقوم بذلك وفقًا لمراسيم رئاسية نصت على إنشائها وال يوجد قانون ينظم عملها

  تنازع في  إلىالمحاآم الشرعية تعاني من الجمود بسبب التعدد القانوني الذي تخضع له والذي يؤدي
سن قوانين ونظم فلسطينية استنادًا للقانون  إلىواالختصاص المكاني، فهناك حاجة المرجعية القضائية 

 .األساسي
          ذي أدى ع السياسي الحالي في قطاع غزة وال تأثر عمل الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بسبب الواق

ى  ام للسكان والمساآن   إل داد الع ات التع دم نشر بيان تمكن 2007ع دم ال ن معالجة م لقطاع غزة بسبب ع
ات سجل السكان الخاصة بقطاع غزة بسبب انفصال           2007بيانات التعداد  ى بيان آذلك عدم الحصول عل

 .قاعدة بيانات السجل بين الضفة وغزة
  
  
  
  

  التوصيات العامة بشأن قطاع الحكم
  

  التنسيق بين األجهزة األمنية مع الجانب اإلسرائيلي بخصوص المناطق ضرورة)C( اسبة وتوفير أجواء من
 . لعمل األجهزة األمنية وبذل المزيد من الجهود لوقف االعتداءات واالنتهاآات اإلسرائيلية

 غرفة تحقيق مشترآة تكون بحالة انعقاد دائم من اجل توحيد عمليات التوقيف والتحقيق ضرورة إنشاء. 
 ية أخطاءإيجاد آلية خاصة لتبادل المعلومات األمنية بشكل ايجابي وبدون تعقيدات لتفادي أ. 
  ى رالعمل عل ا   تغيي باب مادي ة من الش ة مجموع ات ورعاي ي الكلي ين ف ة المدرس ية، ومتابع اهج الدراس المن

ة       ا، بحيادي الوريوس والدراسات العلي ومعنويا وتدريسهم الشريعة اإلسالمية بكل تفرعاتها على مستوى البك
  . الحزب أو الحرآة دون تأثيرتامة 

 ى   العمل على إنشاء محاآم خاص دين عل ة لتسريع عملية البت في القضايا المرفوعة ضد المستأجرين والمعت
 .أمالك الوقف وتعديل قانون اإليجار واالستئجار بما يخص العقارات الوقفية 

               رار سياسات ى إق ؤّدي إل ا ي ى المستوى القطاعي بم ة والتخطيط عل ة التخطيط الوطني االستمرار في عملّي
 .العمل الرسمي في السلطة الوطنيةوخطط قطاعية لجميع مجاالت 

 انون ديل ق ة تع ة والمالي ة اإلداري ة     الرقاب ا للرقاب زة العلي ة لألجه ة الدولي ات المنظم ع متطلب تالءم م لي
 ).األنتوساي(
 طوير ت أن يكون هناك آذلك ، منح مزيد من المرونة في المؤسسات الحكومية في اتجاه سرعة اتخاذ القرار 

 .فلسطين المؤسسي فيالعام واالرتقاء نحو العمل  لموظفي القطاعمستمر 
   إقرار منظومة مشاريع القوانين الفلسطينية التي تنظم العمل في جهاز القضاء الشرعي والمقدمة إلى مجلس

 .الوزراء
       وظفين ذوي ن الم دد  م وفير ع ة وت وادر مدرب وفير آ ة وت ي وزارة المالي املين ف درات الع اءة وق ع آف رف

  . وتوفير اإلمكانيات اللوجستية والمعدات الالزمة لرفع مستوى األداء الكفاءات الالزمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

  االجتماعية قطاع التنمية : ًاثاني
  

ا المباشر      م القطاعات الرتباطه واطنين آالخدمات      يمثل قطاع التنمية االجتماعية أحد أه بالخدمات األساسية للم
  . تصل إلى جميع المواطنين على قدم من المساواةحقوق أساسية  آونهاواالجتماعية والثقافية مية والصحية التعلي
  : سياسات هذا القطاع على النحو التالي جهود الحكومة في وتتمثل

  

  الحماية االجتماعية : أوًال
رة    لتوفير الحماية االجتماعية المتواصل في سعيها   ومعالجة مشكالت  لفئات المجتمع الفلسطيني المهمشة والفقي

ان    الفقر اعي،   والبطالة، بما في ذلك تطوير نظام التأمينات االجتماعية، وتوسيع شبكة األم ا يمكن من    االجتم بم
اته  مواجهة األوضاع الصعبة المفروضة على شعبنا بفعل االحتالل    ة   ، وسياس ات  أآدت الحكوم ا بمتطلب  التزامه

ا   ا، بم يع برامجه ة وتوس دمات االجتماعي منالخ ة يتض وفير الحماي ًا وذوي  والر ت ل حظ رائح األق ة للش عاي
  . االحتياجات الخاصة

  

  :ما يليالحكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة الشؤون االجتماعية به قامت  ماو
   

 ستهداف آافة الحاالت الصعبة  التجنيد خبير إحصائي في مجال الفقر، واشتقاق معادلة جديدة لالستهداف، و
ة      ة والبالغ ا مجموعه    حال ) ألف  28(في الضفة الغربي دقيق م دقيق     ) ألف  28(ة، وت ًا لنموذج الت أسرة وفق

 . المعدل
      ـ ة ل ديم المساعدات النقدي ع   ) 49,645(االستمرار في تق ) 3(شيكل لكل أسرة آل     ) 1000(أسرة، وبواق

ـ      ة ل ديم المساعدات النقدي رًا في األراضي الفلسطينية من خالل          ) 4,918(شهور، وتق أسرة من األشد فق
شيقل لألسرة آل شهرين، وتقديم مساعدة نقدية طارئة لـ ) 500(ة الحماية االجتماعية، وبمعدل برنامج شبك

ـ     ) 16,544( ة ل ديم مساعدة نقدي ديم المساعدة    ) 2,093(ضمن برنامج أزمة الغذاء العالمي، وتق يم، وتق يت
ـ  ة ل ملت   ) 11(النقدي ث ش اراتي، حي ر اإلم الل األحم ن خالل اله ة م اعدات ش) 8(حال ) 3(خصية، ومس

 .دوالر) 1,262,000(مساعدات لمؤسسات، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 
 إعداد دليل مساعدات وإجراءات لجنة المساعدات الطارئة، والنماذج الخاصة بالمساعدات. 
  حاالت  ) 104(حالة لصالح هيئة التقاعد والمعاشات، وآان من ضمنها ) 294(االجتماعي لـ إجراء البحث

 .بية والباقي في قطاع غزةفي الضفة الغر
    ـ ة ل ديم المساعدات العيني ة     ) 48,000(تق ة بقيم ى شكل طرود غذائي المي عل ذاء الع امج الغ أسرة من برن

ين،  ) 1893(دوالر، وتنفيذ برنامج الخبز مقابل الطحين لـ ) 5,000,000( أسرة في محافظات نابلس، جن
 .  بيت لحم والخليل

  ية، و     عقد تفاهمات مشترآة مع الهيئة ر من الحقائب المدرس دد آبي ) 9(الخيرية الهاشمية لتزويد الوزارة بع
ل للمتضررين من أحداث     ) 2000(آمبيوتر محمول، و) 5000(حاويات من اللحوم المجمدة، و  بيت متنق

ة الطرد الواحد     ) 2500(وتزويد .  الحرب على غزة غ قيم ع   ) 180(يتيم بطرود غذائية تبل ارًا، وتوزي دين
 .  من الطحين على المناطق البدوية لتعزيز صمودهم في مواقعهم طنًا) 40(
        اني دولي الياب اون ال د التع ين معه ة ب ين        (JICA)رعاية توقيع اتفاقي ة غوث وتشغيل الالجئ وآل من وآال

أسرة من المستفيدين من ) 21,114(دوالر لتزويد ) مليون 2.8(الفلسطينيين وبرنامج الغذاء العالمي بقيمة 
ة اإلسالمية               برنامج ة مع اإلغاث ع اتفاقي ب، وتوقي الطحين والسمك المعل الحاالت الصعبة في قطاع غزة ب

 .من الفقراء في المناطق المهمشة والتي طالها الجدار) 8,500(لتقديم المساعدة لـ 
  ن عمليات إلزالة المياه البيضاء م ) 3(أسرة، وتغطية نفقات إجراء ) 65,721(تقديم تأمين صحي شامل لـ

 .العيون
   ـ ة ل وفير الرعاي ة     ) 100(ت ات، ورعاي ة الفتي ل ورعاي تي دار األم ي مؤسس اث ف ذآور واإلن ن ال دث م ح

ورهم من     ) 4,000(حالة من رقابة السلوك، وإحياء يوم اليتيم الفلسطيني بمشارآة ) 476( اء أم يم وأولي يت
 . بمشارآة طالب المراآز االجتماعيةآافة المحافظات، وإحياء اليوم العالمي لمكافحة التدخين والمخدرات 

  أسر تقدمت بطلبات الحتضان أطفال فاقدي الرعاية األسرية) 10(الموافقة على أهلية. 
  ام ذ ع ة من الغ المتراآم ديد المب ة  2004تس ة والبالغ ان الخيري ة اإلحس يكل، ) 836,200(لصالح جمعي ش

ة لصالح     ع    ) 70(وشراء خدمة من الجمعي نويًا، وبواق اق س دريب      ) 450(مع اق، وت شيكل شهريًا لكل مع
معاقًا إعفاًء جمرآيًا ) 73(حالة باألدوات المساندة، ومنح ) 17(آفيفًا على اإلرشاد الحرآي، وتزويد ) 64(

 . لشراء سيارات خاصة
  تقبال     ) 19(قرضًا للمعاقين، وتخريج ) 29(توفير اقين، واس ة للمع ) 25(طالبًا معاقًا من مرآز الشيخ خليف

د ورشة    ) 181(طلبة الجدد في المرآز، وتخريج من ال طالبًا من مراآز تأهيل الشبيبة في المحافظات، وعق
ة اقتصاديًا        ين األسر الفلسطينية المحروم غ     (DEEP)عمل خاصة لتوطين مشروع تمك وزارة، وبل في ال



  
  

 

ذآورة   رة الم ي الفت روع ف ن المش تفيدين م دد المس نهم ) 572(ع ن بي رة، م رة اس) 200(أس ن أس تفادوا م
 .استفادوا من اإلقراض الصغير) 372(خدمات شبكة األمان، و

         ة وقطاع خاص ة وأهلي وزارة يضم جهات حكومي تشكيل مجلس استشاري للسياسات االجتماعية لبرامج ال
 . وخبراء

  جمعية خيرية جديدة) 42(حضانة، و) 22(منح ترخيص جديد لـ. 
      ى، وتشكيل مجلس اس ادة       إحياء مجلس التخطيط األعل وزارة، وإع رامج ال ة لب تشاري للسياسات االجتماعي

ـ   ديريات ب د الم ة، وتزوي ديريات الشؤون االجتماعي ة م ة لكاف بكات الداخلي ل وتطوير الش از ) 50(تأهي جه
 .حاسوب

        داد ن إع اء م وال، واالنته د األم اريع وتجني دة المش اء وح ادة إحي وزارة، وإع ة ال ادة هيكل ي إع روع ف الش
تراتيجية الت ي     اس ل ف رة العم نين، ومباش ة للمس تراتيجية الوطني داد اإلس ن إع اء م ة، واالنته ويالت النقدي ح

 .إستراتيجية قطاع الحماية االجتماعية، ومباشرة العمل في اإلستراتجية الوطنية للقطاع االجتماعي
     ،ة ة االجتماعي وطني الفلسطيني للحماي اء     إعداد االتفاقيات والعقود الالزمة لدعم البرنامج ال وإعداد خطة بن

 ).UNDP(قدرات الوزارة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
        وادر ى تطوير الك التوصل إلى تفاهمات مشترآة مع األشقاء في األردن لتطوير مشروع مشترك يعمل عل

 . يورو) 2,000,000(البشرية بتمويل يصل إلى 
 ة       (اعية العليا الشروع في إحياء المجالس واللجان الوطنية القط اقين، شبكة حماي ى للمع اء المجلس األعل إحي

 .، وعقد خمس دورات تدريبية داخلية في تحسين األداء والكفاءة المهنية)الطفولة
       ع خدمات ة إجراءات لجمي إنجاز التعديالت المقترحة على قانون الطفل الفلسطيني، والشروع في إعداد أدل

وير   ة، وتط ات اإلداري وزارة والعملي ل      ال داد دلي رآة، وإع ة الم ز حماي راءات لمراآ ات واإلج ل السياس دلي
 .مساعدات وإجراءات لجنة المساعدات النقدية الطارئة

  
  : بما يلي جانب آخر قامت هيئة التقاعد الفلسطينية ومن
    ة تطوير أنظمة التسجيل واالشتراآات، وتصميم وبرمجة وتطوير أنظمة خاصة بالمؤسسة، وتطوير األنظم

 . ة بالموارد البشرية، وتطوير برامج معاشات لقوى األمنالخاص
 إعادة تسوية جميع معاشات المتقاعدين المسجلين في دائرة المعاشات. 
     ات الرئيسية از السيرفر المرآزي، والتنسيق      ) PPAWB DATA BASE(إعداد قاعدة البيان ى جه عل

 .مع آافة األطراف لوضع آلية نقل البيانات
 ة في         إعداد وترآيب الشب ة المختلف البرامج واألنظم ات خاص ب كة المحلية، وإعداد جهاز سيرفر قواعد بيان

 . الهيئة
 مطالبة وزارة المالية والبلديات لتحصيل الديون ومخاطبة رئيس الوزراء بهذا الشأن. 
    از سيرفر ات       ) Domain controller(إعداد وتجهيز جه ق تقني وارد الشبكة، وتطبي التحكم بم الخاص ب

 .يم اإللكترونيالتعل
  ميكروسوفت(تدريب الكوادر البشرية على البرامج الالزمة الخاصة باألنظمة المطبقة وبرامج.( 
           يم ة وتقي تثمارات الحالي ة االس ًا، ومتابع تثمر حالي ا هو مس ا بم دراسة عروض االستثمار المتوفرة ومقارنته

 .األداء
 نية، والتنسيق مع وسائل اإلعالم المرئية والصوتيةإطالق موقع إلكتروني للهيئة، واستعمال المواد اإلعال.  
  

  :دعم التعليم: ثانيًا
ة  ع الحكوم متتطل ى دع اع التعليمال إل ة قط ى مواجه ادر عل تعلم ومثقف ق ل فلسطيني م ق جي ي خل ه ف  ي ألهميت

  .الفلسطينيإلى تعزيز ثقافة الجهل واألمية بين أبناء الشعب  يسعىاالحتالل اإلسرائيلي الذي  سياسات
ي واجهت صعوب  ة الت يرة التعليمي ًا للمس ة  ودعم ن جه وطن م ين شطري ال ام الحاصل ب ة بسبب االنقس ات جم

ة  وسياسات االحتالل من جهة أخرى،  ة عشرة   تمكنت الحكوم ة إجراء      الثالث د عملي ة   من توحي ات الثانوي امتحان
ة زة ،  العام ي الضفة وغ ي صاغتها وز ف ة الت ة واإلداري ايير الفني ق المع ة  وف الي ولجن يم الع ة والتعل ارة التربي

  .تعميق وحدة شعبنا االمتحانات في الوزارة، مؤآدة أن ذلك يساهم في حماية النظام التعليمي وفي
ز العلمي    توفير فرص االلتحاق بالتعليم لجميع الطلبة باإلضافة إلى تعزيز بهدف ووفي جانب آخر  وق والتمي التف

  : ية صادقت الحكومة على القرارات التال
م المسجلين في 2009تخصيص مبلغ مليون دوالر أمريكي للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام . 1

  .م2010/م2009ألول للعام الدراسي الجامعات الفلسطينية لتسديد رسوم الفصل ا
لتشجيع الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة  أمريكيخصيص مبلغ مائة وخمسون ألف دوالر ت. 2

  .لاللتحاق في تخصصات العلوم والرياضيات
  



  
  

 

دول األخرى      ولتطوير أداء التعليم العالي. 3 رات مع ال ادل الخب ة    وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتب قامت الحكوم
  . ليم للدول العربية المتوسطيةعضوية اتحاد شبكات البحث العلمي والتعلانضمام فلسطين بالمصادقة على 

  
  :وعلى صعيد آخر قامت وزارة التربية والتعليم  بـ

  ة   ) 57(طرح ومتابعة إحالة ة بقيم عطاًء للبناء المدرسي أو الخدمات االستشارية الهندسية في الضفة الغربي
تالم )17.630.624( ا  ) 51(، واس ائيًا، منه روعًا إنش يانة  ) 17(مش عة وص دة وتوس ة جدي ) 34( مدرس

  . دوالر) مليون 15(مدرسة قائمة بلغت تكاليفها حوالي 

            د دة، وتزوي رات حاسوب جدي اقين، وإنشاء مختب ة للمع دة بالتسهيالت الالزم ة المدرسية الجدي د األبني تزوي
ة       رات العلمي ى المختب تلزمات، باإلضافة إل المدارس باألثاث والتجهيزات والقرطاسية واألدوات وآافة المس

 .والحواسيب ومختبراتها ولوازمها

     ة الصفوف ة وغزة، وطباعة      ) 12-1(طباعة الجزء األول من الكتب لكاف ًا  ) 12(في الضفة الغربي عنوان
 . من أدلة المعلمين، ورزم تشمل جميع الكتب المقررة للطالب المكفوفين بطرقة بريل

      ددهم ة وع دارس الحكومي ي الم دموجين ف ة الم ًا) 4150(حصر ذوي اإلعاق ام   طالب ة للع -2008وطالب
 .، واستحداث مرآز للمصادر في الخليل، وإنشاء تسع غرف للمصادر في بعض المديريات2009

   ام وطن، واستكمال إجراءات          2009تنفيذ امتحان الثانوية العامة للع احي ال ين جن ر وبالتنسيق ب بنجاح آبي
 . ت المتوسطةامتحانات اإلآمال، وتنفيذ االمتحان التطبيقي الشامل لطلبة الكليا

             ات من ة المئ ة، وإحال ارات نظري د إخضاعهم الختب يم بع ة والتعل ديريات التربي تعيين المعلمين الجدد في م
دريب           ديريات، وت ة في الم ديريات والداخلي ين الم ة ب نقالت اللوائي المعلمين على التقاعد المبكر، وإجراء الت

 .االت مختلفةمئات المديرين والمعلمين والمعلمات والمشرفين في مج

 توقيع العديد من االتفاقيات لخدمة قطاعات التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي. 

  ار،              ) 32(تشكيل يم الكب ة وتعل ة للدارسين في مراآز محو األمي ة التعليمي دًا، وإنجاز الحقيب ًا جدي ًا بيئي نادي
ة،  وتنفيذ أنشطة صحية ال صفية، وتنظيم مهرجانات ري ذ مشاريع   اضية، وإجراء مسابقات ثقافية علمي وتنفي

 . وتنظيم مخيمات صيفية لصالح الطلبة،

        ،ة امج حوسبة المالي استكمال العمل مع شرآة يافا في برنامج حوسبة التخطيط والمشاريع، وربطه مع برن
 .سيةوإعداد نظام للرقابة على نوعية التعليم مرتبط بنظام المراقبة والتقويم للخطة الخم

  ديل أسس   2008-2007إصدار دراسة حول التسرب في العام ، وتعديل تعليمات االنضباط المدرسي، وتع
ام الدراسي    ة       2009/2010النجاح واإلآمال والرسوب للع ول طلب ة وقب ايير وأسس معادل ة مع م، ومراجع

 .المدارس القادمين من خارج الوطن

 ين في الجامعات والكليات والثانوية العامة للعام الحاليإقامة احتفاالت تكريمية لتكريم الطلبة المتفوق. 

 ة والمقاعد        نظيمت نح الخارجي وقين، والم وزراء للمتف المئات من المنح الداخلية آمنح الرئيس ومنح مجلس ال
ة  ات األردني ي الجامع ية ف ا الدراس ي   وغيره روض الت ديد الق راض لضمان تس دل لإلق ام مع اد نظ ، واعتم

ا الطلب ة  يحصل عليه ة بقيم اعدات للطلب ديم مس وزراء لتق ة مجلس ال ذ منح دء بتنفي وك، والب ر البن  4(ة عب
 .دوالر) ماليين

 تصديق ومعادلة آالف الشهادات لخريجي الجامعات المحلية والخريجين من مختلف دول العالم. 

  ة ين بقيم ة جن ي منطق دة ف اء مدرسة صناعية جدي ون 2.5(إنش وريين) ملي ل من الك اء دوالر بتموي ، وإنش
ولكرم       ة ط ي مدرس غل اتصاالت ف ز مش دارس، وتجهي ي الم دة ف ة جدي اغل لتخصصات مهني داد مش وإع

 . مديرية) 11(مدرسة أآاديمية في ) 20(شعبة تجارية في ) 20(الثانوية الصناعية، وفتح 

 لمشروع البلجيكي توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي وغرف الصناعة والتجارة لتنفيذ ا 
 ".تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني والتقنيب"المتعلق 



  
  

 

                د ا، وعق ي في بيتوني ي والتقن يم المهن ر رابطة التعل اح مق م افتت دي، حيث ت متابعة نشاطات المشروع الفنلن
) 25(ـ في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني ل) KAB(دورات تدريبة حول التعرف إلى عالم األعمال 

ة أسبوعية في             ات إذاعي ي، وتسجيل عدة حلق ي والتقن دريب المهن يم والت مدربًا ومهندسًا في مؤسسات التعل
  ).GTZ(بتمويل من مؤسسة ) التوعية المهنية، سوق العمل(راديو أجيال حول 

  

  :وتطوير القطاع الصحيدعم : ثالثًا
رة  القطاع الصحي لمواجهة المعيقات والصعوبات التي تعرض لها ، بسبب الحصار اإلسرائيلي     في اآلونة األخي

واطنين في قطاع غزة       ى الم دهور األوضاع الصحية     المفروض عل ى ت ذي أدى إل واطنين   وال ذوي  خاصًة  للم
ادرة القطاع لتلقي العالج    سياسة االنقالبين ناهيك عن ، األمراض الخطيرة ، فضًال  التي منعت المواطنين من مغ

ونز  اء انفل اح وب ن اجتي ذي أصاب ع ازير وال ار السن  ا الخن اء وآب ال والنس واطنين األطف ن الم د م ت  العدي قام
ع   الحكومة بـ ة تناولت من أمراض السرطان والقلب من           حملة اعالمي رة آ ذوي األمراض الخطي ة حماس ل حرآ

انون لتلقي العالج      ر بيت ح ي تمارسها حر      و مغادرة قطاع غزة عبر معب ة الت اءات الطبي ة  سياسة إقصاء الكف آ
اة المرضى، خاصة في          اذ حي حماس ومنعهم من العمل في المرافق الصحية في قطاع غزة، والمساهمة في إنق

ة    هذهظل تدهور األوضاع الصحية نتيجة الحصار المفروض على أهلنا، وأآدت الحكومة على  اإلجراءات باطل
 . وغير قانونية وغير أخالقية

ازير،        دعت الحكومة المواطنين إلى تأجيل التوقد  ونزا الخن ًا لإلصابة بمرض انفل رة تفادي جه ألداء فريضة العم
 .هذا الوباء منلوقاية لاتخاذ اإلجراءات الوقائية والتوعوية بين الوزارات المعنية وأآدت على أهمية 

ررت    د ق غ   وآانت الحكومة ق ون  8تخصيص مبل لشراء المطاعيم المناسبة ضمن استعدادات وزارة       دوالر ملي
 .واجهة هذا الوباءالصحة لم

  

  :حققت وزارة الصحة ما يليقد و
  مع صندوق  2009االنتهاء من مراجعة الخطة اإلستراتيجية، وإعداد الخطة السنوية لصحة المراة للعام

األمم المتحدة للسكان لمشروع جودة خدمات الصحة اإلنجابية، وإنجاز المسودات األولى لألنظمة الخاصة 
 .بقانون الصحة العامة

 عداد المواد الالزمة لمكافحة العدوى في المستشفيات، وتزويد الوزارة بمخزون من دواء انفلونزا إ
 . الخنازير

 افتتاح بنك الدم الوطني األول في فلسطين، وافتتاح العيادة النفسية في جنين. 
  مزاولة مهنة) 25(عيادة أسنان، وإصدار حوالي ) 612(ترخيص. 
 التنسيق واإلشراف على للعاملين في اإلدارات الصحية، و القيادة والريادة البدء في برنامج التدريب على

تخريج الفوج ، و2009 -2008البرامج التدريبية لكليات التمريض والقبالة للفصل الدراسي األول لعام   
 .األول من الدبلوم العالي في تمريض التخدير

 ستشفيات تمهيدًا لعقد ورشة عمل لمدراء تمريض االنتهاء من إعداد مسودة نظام التعريف للتمريض في الم
 .المستشفيات لمناقشته قبل اعتماده

  توزيع أطباء االمتياز للتدريب ضمن البرنامج العملي لالمتياز على العيادات والمستشفيات الحكومية
 وعيادات الوآالة

 ي مبنى الوزارة في وضع حجر األساس لبناء طابق جديد في مستشفى طولكرم، وإنجاز بناء طابق رابع ف
نابلس، وترميم العيادات الخارجية في مستشفى الخليل الحكومي، وبناء وتشطيب العيادة النفسية في 

م، )450(حلحول، إضافة إلى أعمال تصميم لتأهيل قسم الباطني واألشعة والجراحة، واستكمال بناء 
اهللا والبيرة، إلى جانب أعمال بناء وتحضير األعمال الالزمة لترميم الطابق األرضي لمديرية صحة رام 

وتشطيب العيادة النفسية في نابلس، وترميم عيادة قلقيليه الغربية، وإنجاز تصاميم مبنى األمراض غير 
السارية في رام اهللا والممول من الحكومة النمساوية، والبدء بترميم وصيانة سكن التمريض واألطباء في 

، وعمل صيانة آهربائية شاملة لكافة أقسام مستشفى الدآتور آمال مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت
إنهاء ، وترميم قسم النسائية والتوليد في مستشفى رام اهللا وتجهيزة بأسّرة ومعدات حديثةللطب النفسي، و

عملية ترميم مستشفى الشهيد الدآتور خليل سليمان القديم في جنين، وترميم وتوسعة قسم الطوارئ في 
، ومباشرة العمل في إعادة تأهيل اليومية) Day Care(فيديا بنابلس وترميم غرفة عمليات مستشفى ر

 .وترميم قسم األطفال القديم في مستشفى الخليل لتحويله إلى عيادات خارجية
 استالم وتسليم أجهزة ومعدات عامه، أثاث للمديريات والدوائر المرآزية في الرعاية الصحية األولية. 
 ن الدورات وورش العمل، والعديد من االجتماعات الرسمية والدورية على المستوى الداخلي عقد العديد م

 . والخارجي



  
  

 

  اإلشراف على جميع أعمال المديريات من افتتاح العيادات، إنشاء عيادات وتأهيل وصيانة للمديريات
 . 2008والعيادات، جرد العام 

 التطعيم الشامل  تدريب أطباء االمتياز والممرضات الجدد على سياسة)EPI( ،ونظام الرصد الوبائي ،
 . وتعريفهم بالسياسة المتبعة في عملية التبليغ عن األمراض السارية

 إنجاز تطعيم األطفال حسب برنامج التطعيم الموسع، وتطوير جدول التطعيم على مستوى الوطن. 
 ي بعض مديريات الصحة ضمن إنتاج مواد لدليل التثقيف الصحي المدرسي، وتعيين أخصائيين نفسيين ف

 .فرق الصحة المدرسية
  جمع أجهزة الرصد اإلشعاعي من المديريات وإرسالها إلى الخليل لفحصها وإعادة توزيعها على

 . المديريات
 البدء في بناء نظام رصد وطني في مرآز المعلومات الصحية الوطني. 
 الصلبة ومخلفات التطعيم في محرقة البلدية بعد  االتفاق مع بلدية قلقيلية على أن يتم حرق النفايات الطبية

 .تجميعها من العيادات بإشراف قسم صحة البيئة
  فحص اللشمانيا، فحص (إضافة عدة فحوصات في مديرية صحة طوباس لم تكن موجودة من قبل مثل

 ).HIVالحمى المالطية، وفحص 
 ادة سبسطية، واستالم عيادة قيري، افتتاح عيادة سكري ومختبر في عيادة قبالن، وتجهيز مختبر في عي

واستالم مبنى جديد لعيادة قراوة بني حسان، وفتح مراآز جديدة في دير أبو ضعيف، أم التوت، الزاوية، 
 ).رمانة

  بدء العمل ببرنامج)IMCI  (الخاص برعاية الطفولة في آل من عانين، رابا، جلبون، طورة . 
 ارع النوبابي، دير السودان، واستالم مبنى عيادة بيت ساحور، افتتاح عيادات جديدة لكل من دير نظام، مز

وإضافة عيادة حمل خطر لكل من العبيدية، زعترة، تقوع، وفتح مختبرات جديدة في آل من بير نباال، 
 .استالم بعض العيادات مثل عيادة تل الصمود وعيادة رقعة من بلدية يطاالشيخ سعد، بيت اآسا، و

 دوية األساسية تعديل وتطوير قائمة األ)EDL  (واعتماد نظام التسعير الموحد لألدوية ،. 
  (ماآينة، وافتتاح قسم فحص الثدي ) 13(افتتاح قسم الكلية في موقع جديد يتسع إلىmammography (

بجميع  أن تم تجهيزها الخليل بعدفي مستشفى بيت جاال، وتشغيل غرفة عمليات قسم الوالدة في مستشفى 
 . الالزمة األجهزة الطبية

 سرير للمرضى في مستشفى ) 15(ترآيب ترآيب ثالث ماآنات آلية في المستشفى الوطني بنابلس، و
 . الوطني موزعة على أقسام المستشفى

 ترآيب جهاز إنذار الحريق وإعادة تأهيل نظام اإلطفاء في مستشفى الشهيد الدآتور ثابت ثابت في طولكرم . 
  16_10(سريرًا، وقسم األطفال من ) 14_11(في قسم الوالدة من رفع عدد األسّرة في مستشفى يطا (

 .سريرًا
  

  :دعم العمل والعمال : رابعًا
  : قامت الحكومة ممثلًة بوزارة العمل بـ

  ة متدربًا من مختلف التخصصات، وبلغت     ) 575(استفاد منها  تدريب مهني جديدةدورة ) 45(افتتاح  تكلف
 ).394245(ه الدورات ذه

  دة، ووضع     ) 10(مؤسسة تدريب مهني خاصة، وتسجيل  ) 31(لـ منح ترخيص ة جدي ات تعاوني ) 5(جمعي
جيل   اء تس ات أخرى تحت التصفية، وإلغ ى  ) 6(جمعي ة عل ة، والموافق ا األنظم ة لمخالفته ات تعاوني جمعي

 .ميزانية عمومية) 97(

 نابلسفي ز تدريب مهني افتتاح مرآز تدريب مهني في قرية بيت عور التحتا، وتوقيع اتفاقية لبناء مرآ. 

  زيارات إرشادية لهم) 10(متابعة الخريجين الجدد عن طريق تنفيد. 

  وزارة من الجانب اإلسرائيلي في الضفة         رفع ليمها لل م تس عدد تصاريح العمل داخل الخط األخضر التي ت
ة  د ، و)24308(الغربي والبلغت ق ة    األم رائيلي والناتج ب اإلس ن الجان م تحصيلها م ي ت وق الت ن الحق ع

 .شيكل) 9664129(االجتماعية للعمال داخل الخط األخضر 

  جيل ا ) 103(تس ل منه اذ  ) 3(إصابات عم م اتخ ين ت ي ح ة، ف ه، و) 1033(قاتل راء بتنبي ذار ) 89(إج إن
ة، وتسجيل  ات السالمة والصحة ) 21(للمنشآت لتصويب أوضاعها القانوني ا بمتطلب دم التزامه ة لع مخالف

 . منشآت إغالقًا آليًا) 3(المهنية، وإغالق 



  
  

 

  ملفًا للقضاء) 68(وتم تحويل ) 134(قضية نزاع عمل فردية وجماعية، حل منها ) 334(متابعة . 

 ة    تنفيذ اجراءات ا    تعويضات مكافأة نهاية الخدمة  المحصلة للعاملين في المؤسسات الوطني د بلغت قيمته وق
 .شيكل) 931004(

 ارات ذ زي ـ  تنفي ية ل أة، ومن) 1791(تفتيش ي،   ) 178(ش دريب المهن ز الت ديريات ومراآ ة للم ارة رقابي زي
دات، و ) 24(و ة والوح ى اإلدارات العام املة عل ة ش ارة رقابي ديريات، وتمت ) 20(زي ادية للم ارة إرش زي

 . شكوى) 17(معالجة 

 االتفاق مع مجلس القضاء األعلى على تخصيص قاضي للنظر في القضايا العمالية.  

  
  : لمرأة والشبابتمكين ا: خامسًا

  :المرأةشؤون في مجال 
ة       ة، سعت الحكوم ة االجتماعي ق العدال انطالقًا من مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وتحقي

طينية  المرأة الفلس ام ب ى االهتم ا، إل طيني    وتمكينه ع الفلس اء المجتم ي بن ر ف الها الكبي د ونض دورها الرائ رًا ل نظ
دمج النوع االجتماعي في عملية إعداد  مشروع ه قامت الحكومة الثالثة عشرة بالمصادقة على ، وعليومؤسساته
  . الموازنة

  : وعلى صعيد آخر قامت الحكومة ممثلًة بوزارة شؤون المرأة بـ
  ذ رة     ) 3(تنفي ع وزي اءان م وزارات، ولق ي ال ى ف ا واألول ات العلي اعي للفئ وع االجتم ول الن ل ح ورش عم

رالشؤون االجتما ة، ووزي ا،   عي ة أريح ى منطق ات ف ة احتياجات الجمعي د دراس ة بع ذ ورش ة، وتنفي الزراع
ا، وأخرى            ا وعنات يم شعفاط، حزم ة مخ وورشة عمل حول إعالن نتائج دراسة احتياجات النساء في منطق
اعي في           وع االجتم ادر وحدات الن ات الحساسة لك ة حول الموازن حول قانون العقوبات، وعقد دورة تدريبي

 . مشارآًا) 25(لوزارات استفاد منها ا
 دعم   ) 6(عقد عدة اجتماعات، أبرزها مع البرلمان النسوي المقدسي، و اج ل اجتماعات مع الوحدات التي تحت

ة  ة األلفي امج أهداف اإلنمائي دير برن م، وم ي وزاراته اعي ف وع االجتم ات مأسسة وحدات الن ي حول آلي فن
)UNDP (ل    ومستشارة النوع االجتماعي وال رأة والطف رة الم تنمية، والمثلية اليابانية، ومحافظ القدس، ودائ

دل، وآخر مع        ر الع اع مع وزي في محافظة القدس، والقنصل اإليطالي ومدير عام التعاون اإليطالي، واجتم
ة في         انية واالجتماعي وم اإلنس يس قطاع العل يس رئ د من     )اليونسكو (السيد بيير سانيه رئ اع مع وف ، واجتم

 .برنامج االقليميالاالوربي برئاسة جوديت نيسة مدير  االتحاد
  بتعبئة االستبيان الخاص باآلليات الوطنية للمساواة بين الجنسين) األسكوا(تزويد . 
  زيارات أثمرت عن أستحداث وحدة للنوع االجتماعي في وزارة الزراعة) 3(تنفيذ. 
       ع للمجلس األعل اع الراب رأة       المشارآة بوفد فلسطيني في االجتم ة الم ه منظم ذي نظمت ة وال رأة العربي ى للم

 .العربية
  تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للقروض المتناهية الصغر على المرأة الفلسطينية"تنفيذ دراسة." 
  ة  "االتفاق على قيام مكتب التعاون االيطالي بتمويل مشروع توفير قروض للنساء في المناطق المهمشة بقيم

 . ردوال) 1.000.000(
        يم ا يخص التعل يم فيم ة والتعل ة وزارة التربي ي خط اعي ف وع االجتم ايا الن اج قض ول إدم ر ح داد تقري إع

 .والتدريب المهني
  أيام في الرام) 3(إقامة معرض صالون المرأة، وعرض المنتجات النسوية لمدة. 
  رأة   تزويد الجامعة العربية بآليات عمل الوزارة في مجال تعليم اإلناث حتى يتم إد راجها في استراتيجية الم

 .العربية لألمن والسالم
  ين ن    ) 3(تعي ل م ع آ ود م وظفين بعق ـ ) UNIFEM(م ياغة    ) UNDP(وال ى ص وزارة عل اعدة ال لمس

 .الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اإلستراتيجية
   دراسة بيانات إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع الحاالت المعنفة في مراآز الشرطة في بيت لحم، وإعداد

 .محلله عن العوامل الحياتيه للرجل وأثرها على العنف ضد المرأة
  شكاوى من المواطنين ومتابعتها) 7(استقبال. 
 
 

  : في مجال دعم الشباب



  
  

 

هذه الفئة في  إلدراك الحكومة ألهميةيحة األآبر في المجتمع الفلسطيني، ونظرًا الشر يشكل يالشباب القطاع آون
  .عنى بأوضاع الشباب، فقد صادقت على تشكيل لجنة وزارية توبناء مؤسساته النهوض بالمجتمع

  

   : قامت وزارة الشباب والرياضة بـقد و
   الي      ) 47(تقديم مساعدة مالية لألندية واالتحادات الرياضية والتي بلغ عددها غ م ادًا رياضيًا بمبل ًا واتح نادي

 .ديةأن) 9(، وتصويب أوضاع )30000-1500(يتراوح ما بين 

  ة   ) 24(تأهيل وتدريب رة    ) 1500(حكمًا في لعبة آرة اليد في الضفة بتكلف يم لك دوالر، وتنظيم دورة تحك
  .أيام بالتعاون مع اتحاد آرة الطائرة الفلسطيني) 6(الطائرة لمدة 

       ،طيني ل الفلس وم الطف االت ي ذ احتف ة، وتنفي ع والطفول بال والطالئ والت األش ة لبط راف والمتابع اإلش
 .شارآة في المهرجان الدولي لألطفال في أوآرانياوالم

  صاالت رياضية، وإنجاز تأهيل ملعبين رياضيين في الخليل ونابلس) 5(ترخيص وتجديد الترخيص لـ. 

    دورات ن ال د م يم العدي ارآة     ) 72: (تنظ ع بمش يفية للطالئ ات الص ي المخيم ارآين ف ة للمش دورة تدريبي
ى د   مدرب) 2485( ة، إضافة إل رام اهللا، دورة إدارة     آ  ورات أخرى ًا ومدرب فية ب بية الكش دورة الشارة الخش

بابية      دربين للمعسكرات الش دريب م افة، دورة ت ، المعسكرات الشبابية، دورة اإلعالم للشؤون الشبابية والكش
دورة المشاريع الصغرى للشباب في مصر، دورة الشارة      ، دورة التأهيل والتدريب للقيادة الشابة في عمان

 .بية في سوريا، وفي اللقاء الثامن عشر للجوالة العرب في عمانالخش

     ي في السعودية، وفي ونس      المشارآة معسكر العمل التطوعي العرب انين التشكيليين في ت د  . ملتقى الفن وعق
ا   ) 78000(مخيم صيفي شارك فيها ) 600( تفاد منه مؤسسة  ) 500(طليعي وزهرة في المحافظات، واس

 . طاعوطنية في الضفة والق

  وورشة للمعسكرات الشبابية، ومتابعة )مرض االيدز، واألمراض المنقولة جنسيًا(ورشات عمل حول عقد ،
 . ورشة تثقيفية، وتنظيم التجمع الكشفي الثالث في رام اهللا) 120(معسكرًا شبابيًا، وإقامة ) 15(

  او (بالتعاون مع مؤسسة  " مشروع الطالئع الزراعي"إنجاز ع مشروع سر  "، و)الف بالشراآة مع   " اج للطالئ
تهدف    ل، واس اذ الطف ة إنق ارآة  ) 9(مؤسس ة، وبمش ارآات    ) 300(أندي ب المش ى جان رة، إل ي وزه طليع

 . وفود إلى المغرب، أوآرانيا، الشارقة، االردن) 4(الخارجية للطالئع من خالل 

 عقد اجتماع تعريفي لمؤسسات األمم المتحدة ببرامج الوزارة ومشاريعها.  

  
  :الثقافة واإلعالم وتطوير دعم: سادسًا

  في مجال دعم الثقافة
ه،  لنهوض باإن  الم وثقافات ى الع تح عل وطني المنف افي ال ةلالمشروع الثق ر  مواجه اوالت الطمس والقه ل مح آ

يم     وواالنغالق،  وطني، وق اء ال ز الشعور باالنتم داع      تعزي ر واإلب رأي والتفكي ة ال درج ضمن    ، التسامح وحري تن
  :وهو التاليوزارة الثقافة  بما قامت بهالثالثة عشرة وقد تمثلت جهودها خطة الحكومة 

  يم م، وتنظ ي رام اهللا وبيت لح ارض آتب ف اب، وتنظيم مع دولي للكت ة معرض فلسطين ال التحضير إلقام
 . جناح  في معرض دمشق الدولي للكتاب

  مرشحة للطباعة بمناسبة احتفالية القدس آتابًا من الكتب ال) 30(انتهاء لجنة القراءة والتدقيق من إعداد ملف
ود درويش   منها عاصمة الثقافة العربية، وتوزيع آتب مختلفة  د   "وآتاب محم ا نري ات   " سنكون م ى مكتب عل

 .ودعم مكتبات األسرى، وجمع األعمال األدبية لألسرى ونشرها. ومؤسسات
     ،يم ة والتعل امر ووزارة التريب ة ت ع مؤسس ال م ؤتمر أدب األطف از م د  إنج ات وتحدي بكة المكتب وير ش وتط

 .التوصيات الخاصة بوثيقة أدب األطفال، وتنظيم دورات تدريبية لعدد من المكتبيين على إدارة المكتبات
  ة،      ) 9(مشروعًا ثقافيًا في ) 23(إنجاز ون الشعبية والمراآز الثقافي راث والفن محافظات مجال المسرح والت

 .المهمشةلمراآز ثقافية في المناطق )% 60(منها 
      ع ة مواق ات        : إنجاز الدراسات والمخططات الهندسية في ثالث ا، والمساهمة في إنشاء مكتب ديا، عالر، بيت ب

دعم من            ة وب اون مع المجالس البلدي رام بالتع ، والتحضير إلنشاء متحف    )CHF(عامة في بيت جاال وال
 .سينمائي بالتعاون مع القنصلية اإليطالية



  
  

 

 افي      دعم برنامج النشاطات الثق يم الثق بمشارآة  ) تواصل (افية في المخيمات الصيفية، وإنجاز مشروع المخ
 . ةومحافظات الضفة الغربي 48فتيان من غزة ومن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 

  اإلشراف على مسابقات فرق الفنون الشعبية، وتنظيم وافتتاح أسابيع ثقافية في محافظة سلفيت، قلقيلية وبيت
ا  ابيع   لحم، والمش د األس ة مواعي ي األردن ومصر، وتثبيت رزنام ي نظمت ف ة الت ات الثقافي ي الفعالي رآة ف

ة   دول العربي ي ال ة ف افي      األردن: الثقافي بوع الثق يم األس ر، وتنظ ر والجزائ ارقة، مص ان، الش ان، ُعم ، لبن
رأة    األردني في محافظات رام اهللا وبيت لحم والخليل ونابلس، وإنهاء التحضيرات الحتفال ا ة للم ن والثقاف لف

 .الفلسطينية
   ة ودروزي  "تنظيم عروض مسرحية لفرق ور ب ين، والمشارآة في        " بي ة في رام اهللا وبيت لحم وجن البولندي

ة، راجح          : مهرجانات تراثية وفنية في الريف الفلسطيني    ا، جفن ان، بيت لقي لفيت، فرخة، صفا، بيت عن س
 .السلفيتي

     اهمة ائقيين، والمس ين وث اج فيلم اج  إنت ي إنت ات      ) 8(ف ي مهرجان ة ف ارآات فني رويج مش رحيات، وت مس
ة، وتنظيم         ات الخارجي الم للمشارآة في المهرجان ة وأف دوات وأمسيات   ) 10(خارجية، وترشيح فرق فني ن

 .ثقافية وشعرية في المحافظات
 ةاختيار المرشحين للفوز بجوائز مسابقة المبدعين الشباب في القصة والشعر والدراسات النقدي . 
      يح ية، وترش نح دراس ونس آم وريا وت ي مصر وس ون ف ة الفن ة لدراس ار طلب يح واختي خاص ) 3(ترش أش

 .لالستفادة من دورات تدريبية في إيطاليا
 وان    : إقامة معارض للصناعات التقليدية ات "معرض للمطرزات بعن راث في معرض     "آنعاني ، معرض للت

دس عا بة الق م بمناس ي بيت لح دولي، معرض ف ةدمشق ال ة العربي ة معرض . صمة ثقافي والتحضير إلقام
 .جنوب إفريقيا

  تراتيجية إعداد مسودة الخطة ين،           اإلس لفيت، جن ة في محافظات س تها مع القطاعات الثقافي وزارة ومناقش لل
بالتعاون (وإعداد مسودة الهيكل التنظيمي للوزارة . طولكرم، رام اهللا، ورصد المالحظات والتوصيات عليها

 . ، ومراجعة البعد النسوي في الخطة)يرزيتمع جامعة ب
  دء    واإلجراءاتالمباشرة في إعداد لوائح العمل ة، والب ة الثقافي ، والتحضير إلجراءات مأسسة صندوق التنمي

 . بمشروع الدليل الثقافي
  مرآزًا ثقافيًا ودراسة احتياجاتها لتمكينها وتطوير عملها) 20(ترخيص . 
 و والوزارات المعنية لمتابعة إجراءات مشروع البدء في التحضير مع اليونسك)MDG(  والتحضير لتنظيم ،

 .مؤتمر المخطوطات الخاص بالقدس
  

  :دعم القطاع اإلعالمي
ي       بإنشاء المرآز اإلعالمي للحكومة خالل الربع األول لعملها قامت الحكومة آمؤسسة في إطار مؤسسي ومهن

اتها و  ا        فاعل يهدف إلى خدمة الحكومة في شرح سياس ا ومواقفه ا وإعالم الجمهور حول برامجه تفسير قراراته
رئاسة نقل المرآز اإلعالمي الحكومي ومكتب المتحدث اإلعالمي من وزارة اإلعالم إلى  قررتحيث . وخططها
  . الوزراء

  :قامت وزارة اإلعالم بـ من جانب آخر
     روع، وإ ول المش ة ح ة عام ل ورش موع، وعم ي والمس انون المرئ روع ق از مش يم  إنج روع تنظ از مش نج

  .المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
    تنظيم جولة إعالمية ميدانية شارك فيها عشرات الصحفيين واإلعالميين على المناطق الساخنة في محافظة

ة        ) 3(بيت لحم، وتنظيم  ائج المرحل اه، ونت ة المي حلقات من برنامج واجه الصحافة في بيت لحم، حول أزم
ة أخرى بمناسبة       ،2009الثانوية العامة  واإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى في سجون االحتالل، وحلق

ى  تة أشهر عل رور س ة "م ة العربي دس عاصمة الثقاف ة وصندوق "2009الق نح الجامعي ة حول الم ، وحلق
 .إقراض الطالب، لمسؤولين من وزارة التربية والتعليم العالي

 ذ         إعداد تقرير شامل حول هدم سلطات االحتالل ل دم من ا ه غ مجموع م وت الفلسطينية، حيث بل لمباني والبي
ال األسرى في سجون      ) 23100(وحتى اآلن  1967عام  مبنى ومنزل، وإعداد تقرير مفصل حول األطف

 .االحتالل
            دوة سياسية المي، وتنظيم ن وم الصحفي الع ابلس بمناسبة ي تنظيم حفل تكريم لإلعالميين والصحفيين في ن

صائب عريقات للحديث عن الوضع السياسي الراهن، وندوة أخرى  .النجاح وبحضور د بالتعاون مع جامعة
في جامعة النجاح حول الحريات اإلعالمية، وأخرى في سلفيت لسفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو حول 

 . الموقف الفلسطيني من حكومة نتنياهو
    ـ د ؤتمر صحفي ل دل و   .سالم فياض ود  .تنظيم م ر الع ي خشان وزي اح مكتب    عل امكو، حول افتت اورد س ه

 .الشؤون العدلية في وزارة العدل



  
  

 

    ر ي آبي ي أردن افي فن د ثق ارة وف بة زي ي بمناس ة األردن ر الثقاف ة ووزي وزيرة الثقاف ؤتمر صحفي ل يم م تنظ
ل حول      ة الخلي للمشارآة في احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، وتنظيم عدة مؤتمرات صحفية في مدين

 .نية تهم المواطنينقضايا وط
  د استكمال      ) 23(إنجاز ترخيص ابلس بع ينما في ن مؤسسة إعالمية مختلفة، ومنح الترخيص الالزم لفتح س

د من     ة للتأآ اإلجراءات القانونية المطلوبة، والقيام بجوالت ميدانية في المحافظات على المؤسسات اإلعالمي
ة ع   انون، والموافق ى تسجيل   التراخيص، والتقيد بالنظام والق اإلعالم، وإصدار      ) 3(ل ى ب ة تعن ات أهلي جمعي

ة   رخيص لمحط باب "ت ة   " F.Mش ت، ولمحط ي بيرزي م"ف ائية    " نغ رخيص لفض دار ت ة، وإص ي قلقيلي ف
د" ث فضائي  "فلسطين الغ دمات ب نوي لشرآتي خ رخيص الس د الت رى، (، وتجدي تديوهات فلسطين الكب اس

 ).والجزيرة
  لسطينيين وأجانببطاقة صحفية لصحفيين ف) 53(إصدار. 
       ة ى االنجليزي ا إل ة، وترجمته ة هام ايا وطني ول قض ارير الصحفية ح ات والتق ن البيان د م م إصدار العدي ت

 .وتوزيعها
  روسيا اليوم"استقبال وفد صحفي مالطي، وترتيب جولة ميدانية له في القدس، واستقبال مدير عام فضائية "

ه   دة ل اءات عدي ب لق انين وترتي در أغ يد حي ا  الس ة وف ون ووآال ة والتلفزي ة اإلذاع رئيس، وهيئ يد ال ع الس م
 .وصحيفة الحياة الجديدة

 تنظيم ندوة سياسية في سلفيت حول ما تتعرض له القدس من إجراءات احتاللية يومية. 
 تنظيم مؤتمر صحفي للوزير حسين الشيخ حول الحواجز اإلسرائيلية ومعامالت لم الشمل. 
 ن للقرى القريبة من المستوطنات والمعرضة أراضيها للمصادرة والهدمتنظيم جولة إعالمية للصحفيي. 
 إمداد سفارات فلسطين في الخارج بالمعلومات والتقارير بصورة شبه يومية. 
 ل، ومسؤولي     تنظيم ورشة عمل في الخليل حول اإلعالم ا ي بحضور محافظ الخلي ة،    لمحل المحطات المحلي

 .ل وضواحيها مساندة ألفراد الشرطة واألمنوتنظيم حملة إعالمية وشعبية في الخلي
 إعداد تقرير خاص بالحواجز اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، وتقرير عن البلدة القديمة في الخليل. 
  ة ة الثالثي ي اجتماعات اللجن ة ف ارآة الدوري ة، االتصاالت(المش ات ) وزارات اإلعالم، الداخلي ة ملف لمتابع

 .المرئي والمسموع
  ملف خاص عن النكبة، وملف حول تاريخ الصحافة الفلسطينية، وتقرير عن الشهداء الفلسطينيينإنتاج. 
 إطالق سلسلة من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية بالتعاون مع المحطات المحلية في جنين، في ذآرى النكبة. 
  فيين والباحثينلنخبة من األدباء والصح" المصطلح في الثقافة والسياسية واإلعالم"إصدار آتاب. 
       ام ة خالل الع ى من     2008إنتاج تقرير عن القدس يرصد االنتهاآات اإلسرائيلية في المدين واألشهر األول

 .2009العام 
             ى ممارسات االحتالل بحق رى وتجمعات في األغوار، واالطالع عل ى ق ة عل تنظيم جولة ميدانية إعالمي

 .المواطنين فيها، من هدم وتهجير ومصادرة
  مشارآًا ومشارآة، من مؤسسات رسمية وأهلية) 12(دورة تدريبية إعالمية لـ تنفيذ . 
  امج حديث لشؤون ة، وبرن ع وزارة المالي ة بالتنسيق م دائرة المالي رامج حاسوب متطور لعمل ال تحديث ب

  .الموظفين
  

  دعم شؤون القدس : سابعًا
دآتور سالم فياض    وآان أبرز ما قامت به الحكومة هو استحداث وزارة شؤون القدس بر ئاسة رئيس الوزراء ال

ز        ة لتعزي ام المطلوب ام بالمه د من القي لمتابعة استكمال بنائها وبناء آادرها الوظيفي وخطة عملها ومقرها، والتأآ
  .صمود المقدسيين

زل     و ة الع ي سياس ة ف ية والمتمثل ة المقدس ا المدين ات تتعرض له ن سياس تالل م لطات االح ه س ا تنتهج رًا لم نظ
ن         والح د م الق العدي ا وإغ واطنين فيه ى الم ييق عل ا والتض وت وإخالئه دم البي تيطان وه دار واالس ار والج ص

ا الفلسطيني   وواقعها الجغرافي والسك مؤسساتها الوطنية، بهدف تغيير المدينة ومعالمها  اني، وعزلها عن محيطه
  : يلي مالثة عشرة تجاه المدينة المقدسية مواقف الحكومة الفلسطينية الثاجاءت 

  

       الم اإلسالمية ائق وطمس المع ر الحق حذرت الحكومة من االستمرار في سياسة التهويد لمدينة القدس وتزوي
ا ومصادرة األراضي             ازل وإخالئه دم المن ى ضرورة الوقف الشامل لسياسة ه والمسيحية فيها، مشددًة عل

راءات عزله ف إج ية ووق ات المقدس تح المؤسس ادة ف رورة إع ات، وض ي والممتلك اقي األراض ن ب ا ع
 .الفلسطينية

 

    ر أدانت الحكومة الممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس وباقي األراضي الفلسطينية، وخاصة مخطط وزي
رارات  ". تطوير المستوطنات"الداخلية اإلسرائيلي بشأن تخصيص ميزانية ضخمة لما يسمى  واستنكرت الق



  
  

 

ة ا   ي منطق ة ف دم بناي ي   اإلسرائيلية القاضية به ة ف دة القديم دق محاذي للبل اء فن رار القاضي ببن ياح، والق لش
ذارات لـ   دم       ) 20(القدس الشرقية، وهدم منزلين في البلدة القديمة وتسليم إن الي حي البستان له ة من أه عائل

   .منازلهما
      تالل ع وات االح داءات ق دس، وباعت ة الق ي مدين لة ف رائيلية المتواص ات اإلس ة باالنتهاآ ددت الحكوم ى ن ل

اوي      ون والغ ائلتي حن ي ع المواطنين، وبالزيارات االستفزازية لبعض أعضاء الكنيست المتطرفين إلى منزل
وات االحتالل         ع ق تنكرت من زلين، واس ة سلب للمن في حي الشيخ جراح لدعم المستوطنين الذين قاموا بعملي

اك   وات االحتالل     األمم المتحدة ومراقبين دوليين من زيارة الحي لإلطالع على الوضع هن د أن طردت ق بع
 .تسع أسر من أهالي الحي

  

             دس، والتي ع المقدسة في الق يم المواق ود لتقس دين اليه ا بعض رجال ال أدانت الحكومة الدعوات التي أطلقه
ه من أن القدس     اإلسرائيليتأتي في سياق التصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو في خطاب

 .اإلسرائيليةلموحدة، وضمان حرية العبادة لجميع األديان وفق األهواء عاصمة إسرائيل ا
  

    رة أمن اهللا  "استنكرت الحكومة سياسة االحتالل التي طالت مقب ى      " م ة متحف إسرائيلي عل دميرها وإقام بت
اء مدين   ة أنقاضها؛ للحيلولة دون وصول المصلين إلى األماآن الدينية، آما استنكرت مخططها القائم على بن

 .سياحية وآنيس يهودي تحت المسجد األقصى
  

      ة ا الحكوم ي أعلنته دة الت أعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسلسلة القرارات والقوانين الجدي
ا يسمى     ى   "الحوض المقدس  "اإلسرائيلية بم ة        ؛ بهدف السيطرة عل ة بالقدس من الناحي دة القديم محيط البل
ة شبكة حدائق وطرق           ر إنجازه خالل  الجنوبية الشرقية والمقر ذي يشمل إقام ة، وال ع المقبل السنوات األرب
 . وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيها لصالح الجمعيات االستيطانية لتطويق البلدة القديمة

 

     ل دس، تفعي ة الق رارات الصادرة    طالبت الحكومة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ولجن الق
ة المسجد               ة القدس وحماي ى عروب اظ عل وي للحف ادي والمعن دعم الم وفير آل سبل ال دس، وت عنها بشأن الق

 .اإلسرائيلية األقصى والمقدسات المسيحية واإلسالمية من المؤامرات
 

  رحبت الحكومة بالبيان الصادر عن الجمعية البرلمانية اليورمتوسطية التي أعربت عن قلقها من اإلجراءات
ة، إضافة      والعمل ة القدس القديم ة لمدين ية الممنهجة التي تقوم إسرائيل بتنفيذها لتغيير المعالم الدينية التاريخي

 .إلى سياسة تهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم وهدم بيوتهم
 

  : وفي إطار دعمها للمدينة ومواطنيها اتخذت الحكومة القرارات التالية
  .الدائمةإعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية . 1
غ  . 2 ون  1.5(تخصيص مبل ة،         ) ملي تثنائي وطارئ لمؤسسات القدس ومجالسها المحلي دعم اس دوالر إضافية آ

  . وذلك من أجل تعزيز إمكانياتها للقيام بمسؤولياتها في مواجهة الحملة االستيطانية
  

  
  : مواجهة سياسات الجدار واالستيطان: ثامنًا

تالل ا   ات االح تمرار ممارس ي ضوء اس رى    ف دن والق ع أوصال الم توطنات وتقطي وير المس ي تط رائيلي ف إلس
داءات         ابر، ناهيك عن االعت الفلسطينية، والمتمثلة بالحواجز والحصار المفروض على قطاع غزة وإغالق المع

ذه الممارسات بـ     ال ه ما المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم، قامت الحكومة الفلسطينية حي
  : يلي

  

   ق توطنون بح ا المس ي يقترفه ة الت رائم المنظم ديدين للج تنكارها الش ا واس ن إدانته ة ع ت الحكوم أعرب
اتهم       ى مزروع داء عل ة، واالعت يهم الزراعي ى أراض ول إل ن الوص نعهم م طينيين بم زارعين الفلس الم

ى حرق     اتهم والتي أدت إل ال ا       وممتلك ى األعم ة، إضافًة إل دونمات الزراعي ذي   وإتالف آالف ال ة ال إلرهابي
 .في قطاع غزة من اعتقاالت واعتداءات عليهم وعلى مراآبهم يتعرض له صيادو األسماك

 

   دد استنكرت الحكومة قيام المستوطنين بشق وتعبيد طريق عبر أراضي قرية قريوت بمحافظة نابلس مما يه
 . بمصادرة مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية

  

    رار الحكوم ة بق آذن المسجد     سرائيلية  ة اإلنددت الحكوم ع األذان من م ع رف اإلبراهيمي الشريف خالل     من
ران   ر من    2009شهر حزي ذي قامت           52ألآث ًا، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في الجزء ال وقت

ام    الحكومة اإلسرائيلية بتخصيصه لهم بعد ا ع يم الحرم اإلبراهيمي الشريف في إطار        1994قراره بتقس
 . العنصرية لالستيالء على الحرم اإلبراهيمي بالكامل إلسرائيليةاإلجراءات ا

 

   وات اطق الفلسطينية، وتصعيد ق ررة للمن رائيلية المتك وغالت اإلس ة االجتياحات والت ة حمل أدانت الحكوم
اتهم     واطنين وممتلك ى الم ة عل وجددت  . االحتالل لحمالت االعتقال والمداهمات وقيامها باالعتداءات الهمجي



  
  

 

ين، ودعت    الحك ي بلع لمية وخاصة ف ة الس طاء المقاوم رائيلية ضد نش االت اإلس ة االعتق ا لحمل ة إدانته وم
  .لإلفراج الفوري عنهم

  

             ديم ودين، وتق امين الشهداء، والكشف عن مصير المفق ة السترداد جث ة الوطني تبنت الحكومة أهداف الحمل
 .آافة أشكال الدعم والمساندة ألهالي الشهداء المفقودين

  

              ة بشأن جدار دل الدولي ة الع رأي االستشاري لمحكم ق ال م المتحدة بتطبي ام لألم ين الع طالبت الحكومة األم
 في جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت الضم والتوسع، والذي أآد على عدم شرعية الجدار واالستيطان

ر األض   1967منذ عام  ة     بما فيها القدس الشرقية، باإلضافة إلى التعويض وجب اء وإزال ة عن بن رار الناجم
 . الجدار

  
  : ومن جانب آخر قامت وحدة الجدار واالستيطان التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء بـ

  

  ن ر م دم أآث ر ه ديم اعتراضات ضد أوام ة وتق ع ) 112(متابع ة، ورف ي المحافظات المختلف ) 28(بيت ف
ي المحافظات، ومتابع توطنين ف داءات المس ة قضية ضد اعت توطنات، ومتابع ة قضايا أراضي داخل المس

 .قضايا ترحيل قسري) 10(
  راض       )60(تقديم اعتراضات على تغيير مسار شارع ا، واالعت ، ومتابعة تغيير مسار الجدار في بيت إآس

 . على البوابات والمعابر في أآثر من محافظة وخاصة في شمال غرب القدس
 موافقة على المساهمة في دفع تكاليف عمل مخططات هيكلية في دعم مسح أراضي في الخضر، وال اإلسهام

 .في آل من الرماضين الشمالي والحديدية
 دفع آفاالت آل من حسن بريجية ومحمد بريجية وعزمي الشيوخي بعد اعتقالهم في مسيرة المعصرة. 
           ة في مجا اع للجان العامل د اجتم ر من محافظة، وعق ة الجدار   المشارآة في فعاليات ضد الجدار في أآث به

 . واالستيطان في مقر الوحدة، وتشكيل لجنة شعبية شاملة لمحافظة القدس
      داءات المستوطنين ة اعت ال المشارآة في التحرآات الشعبية في مواجه ات      وإقف ة في بواب ات الزراعي البواب

 .الرادار، والتحضير لتنظيم مؤتمر للعمل الشعبي
 ل في مختلف ملفات مجابهة الجدار واالستيطانتقديم تقرير شامل للجنة الوزارية حول العم . 
    دة تجديد مساعدة أحد رموز الصمود في منطقة مسحة هاني عامر، ودعم صمود واستصالح أراضي في بل

 .شيكل) ألف 380(العيسوية بقيمة 
         ديم وية وتق ارة أراضي العيس ة، وزي ي المنطق دم ف ذارات باله ه إن الي لتوجي وم الت ي الي ة ف ارة الحديدي زي

 . اقتراحات ملموسة لدعم هذه المنطقة
   ا ر مسار الجدار        ورأساالجتماع مع اللجان والمجالس وبخاصة في وادي الرش رة، والبحث بشأن تغيي طي

 .في المنطقة
              ة للعمل ى آلي وزارتين عل اق مع ال ة، واالتف ر الشؤون المدني ي ووزي م المحل ر الحك عقد اجتماعات مع وزي

 . المشترك والتعاون
  ة             متابعة ة مالي ديم مطالب ل، وتق ة محاوالت الترحي وبي في مواجه ي لعرب الرماضين الجن المخطط الهيكل

 .بدعم تكاليف المخططات
         ى اق مع المحافظة واللجان عل داءات المستوطنين واالتف زيارة محافظة نابلس والمناطق المستهدفة من اعت

 .آلية للعمل والتعاون، ومتابعة فورية ألوامر الهدم
  د     متابعة ذا الجه وج ه الشرآات النرويجية التي تستثمر في شرآات إسرائيلية ضالعة في بناء الجدار، وقد ت

 .اإلسرائيليةبقيام الحكومة النرويجية بسحب استثماراتها في إحدى هذه الشرآات 
 ات    إ ر حول الخروق ى           اإلسرائيلية نجاز تقري وى الهاي وحت ذ صدور فت في قضايا الجدار واالستيطان من

 .ناآل
  
  

  : دعم ومساندة األسرى والمحررين :تاسعًا
ا     د موقفه إن ضمان حرية األسرى والمعتقلين يقع على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة والتي تؤآ
ًا       الثابت من أن حرية األسرى هي جزء من حرية الوطن، حيث أن احتجازهم في سجون االحتالل يشكل انتهاآ

  : وحيال هذه االنتهاآات .لقوانين الدوليةصارخًا للقواعد وا
  

       ين زل وتحس ة الع اء حال وري إلنه دخل الف ة الت ة والمحلي ان الدولي وق اإلنس ات حق ة منظم ت الحكوم طالب
ان عدم      ه، وتبي يتم إثارت ظروف األسرى إلى حين اإلفراج عنهم، وشددت على أن موضوع أسرى العزل س

ت     ة لمناقش ة دولي ه ضمن إطار المجموعة المشكلة باسم        قانونيته عبر تشكيل لجن ممارسة  "ه وفضحه ووقف
ة         " التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين زام إسرائيل باتفاقي ا أيضًا بفضح الممارسات اإلسرائيلية وإل وطالبته

 . مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وآافة المواثيق واألعراف الدولية بهذا الخصوص
 



  
  

 

 ان إدارات السجون اإلسرائيلية    دعت الحكومة آافة المؤ سسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه إمع
ة       ا آاف ي آفلته وق الت ط الحق ن أبس انهم م رى وحرم ق األس فية بح ا التعس ن إجراءاته د م رض المزي ي ف ف

 .المواثيق والمعاهدات الدولية
  

        ده ة عن ت ة إسرائيل المسؤولية الكامل ة الفلسطينية حكوم ي    حملت الحكوم ين ف ور الوضع الصحي للمعتقل
ة           انية الدولي ة المؤسسات الصحية واإلنس السجون اإلسرائيلية وفي سجن عوفر بشكل خاص، وطالبت آاف
الزم             ديم العالج ال ين وتق ارة المعتقل ى الوضع في سجن عوفر، وزي بضرورة التدخل الفوري لإلطالع عل

 . لهم
  

 ذي أصدرته م ائر ال م الج ة الحك تنكرت الحكوم ى  اس ي عل ة بالسجن الفعل كرية االحتاللي وفر العس ة ع حكم
 . عاما) 20(اللواء فؤاد الشوبكي لمدة 

 

           ،ة ة العام ات الثانوي ديم امتحان ع األسرى في سجونها من تق أدانت الحكومة بشدة قيام سلطات االحتالل بمن
 .عن هذا القرارإللزامها بالتراجع  وطالب آافة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على إسرائيل

  

  :وعلى صعيد القرارات الحكومية فقد صادقت الحكومة على
  ي القضية      29/11/2009دوالر لعقد مؤتمر دولي في  142450تخصيص مبلغ لمناصرة أسرى ومعتقل

ل       ن أج ي م ي إقليم كيل ضغط دول ى تش دف إل ذي يه رائيلية وال تقالت اإلس جون والمع ي الس طينية ف الفلس
ي في إطار موحد      اإلفراج الكامل عن آ د المحل افة األسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، آذلك حشد الجه

ية   دعم قض رىل ي         األس ار اإلقليم ى اإلط ي إل ار المحل ن اإلط ية م ل القض ى نق ل عل طينيين، والعم الفلس
 .والدولي

   غ يص مبل جون     ) 2.050.175(تخص ل الس رى داخ ة باألس ات الخاص وفير االحتياج ك لت يكل وذل ش
 .  ئيلية بمناسبة شهر رمضان المباركاإلسرا

  
  : بـ والمحررين قامت وزارة شؤون األسرىو
 درات          ) 499(االرشاد المهني ِل ز الق ين لتعزي وائم المنتفع دقيق ق ي، وإعداد وت اد المهن أسيرًا محررًا اإلرش

ة، والتحاق     ) 900(تم إصدار  وقدالتعليمية لألسرى المحررين،  ة جامعي ة مالي ي ) 550(حوال رًا محررًا  أس
 .طالب جديد على خدمة التعليم) 100(بالفصل الصيفي، وحصول 

     ة راج عن    ) 190(متابعة األسرى الموقوفين في مراآز التوقيف قانونيًا، حيث تمت متابع يرًا واإلف ) 7(أس
راج عن    ) 257(منهم، ومتابعة األسرى الموقوفين في محاآم التمديد، حيث تمت متابعة  يرًا واإلف ) 27(أس

 .نهمم

  أسيرًا، وتوجيه مراسالت )  25( رفع المنع األمني عن األسرى أثناء التحقيق، حيث تم رفع منع الزيارة لـ
 .شخص) 40(لإلدارة المدنية بخصوص أهالي األسرى، حيث تم رفع المنع األمني عن 

  ق، وزي         ) 48( تنظيم ع األسرى الموجودين داخل التحقي ارة جمي ف، وزي ) 830(ارة زيارة لمراآز التوقي
 . أسيرًا في السجون

  ر          ) 12(أسيرًا، وتقديم استئناف لـ ) 125(إنهاء ملفات ام عب وائح اته م ل ذين توجه له يرًا من األسرى ال أس
يرًا من   ) 12(منهم، وتقديم استئناف لـ ) 7(أسيرًا أمام اللجان، واإلفراج عن ) 111(المحامين، ومتابعة  أس

 . األسرى داخل لجان الثلث

  وفير جون     ) 70(ت ل الس رى داخ الج األس ى ع ل عل ًا للعم ًا متطوع زة   . طبيب ير حم راح األس الق س وإط
 .أسيرًا انتهكت حقوقهم) 77(أسيرًا مريضًا، منهم ) 145(الطرايره المصاب بالسرطان، وزيارة 

  عمل  مديريات وإعداد تقرير تقييمي حول أداء المديريات وتمديد االحتياجات لهن، وإعداد خطة  ) 8(زيارة
 . الوزارة على مدى العامين القادمين

   منها) 12(شكوى من المواطنين، ومعالجة ) 25(استقبال . 

  لصرف المعامالت المالية في الوزارة) بيسان(استحداث برنامج مالي جديد. 

   ة رى بقيم ات األس رف مخصص ة   ) 47207930(ص رى بقيم ة لألس دل آنتين رف ب يكل، وص ش
 .شيكل) 7751000(



  
  

 

 اك أسرى محررين قضوا        إعداد وتدق ى نظام السلف، فهن ون    ) 5(يق قوائم المنتفعين عل أآثر يتلق سنوات ف
 .أسيرًا جديدًا) 57(راتبًا دائمًا، وتم اعتماد 

     ى ة مفروضة عل من األسرى   ) 836(تحويل قيمة الغرامات المالية للمنتفعين، حيث تم تسديد غرامات مالي
 .مليون شيكل) 1.5(بقيمة 

  تحديث أخبار األسرى من خالل الصحف والنشرات، وإجراء اتصاالت وتشبيك مؤسساتي  رصد وتوثيق و
ات       ع المؤسس يق م ان، والتنس وق اإلنس ال حق ي مج ة ف رى والعامل ايا األس ات المختصة بقض ع المؤسس م

 .اإلعالمية لتغطية وتفعيل قضايا األسرى إعالميًا

   التي تمت زيارتها) 5(ة من المحافظات الـ عائالت لذوي األسرى القدامي في آل محافظ) 10(زيارة. 

 إقامة مهرجان تكريم األدباء من األسرى بحضور آبار األدباء األسرى وذويهم. 
  

  :الصعوبات والتحديات التي واجهت قطاع التنمية االجتماعية 
    مية ة الرس ابر اإلعالمي الم والمن ين وزارة اإلع ا ب يق م دام التنس ة(انع زة ووآال ة والتلف اء  اإلذاع األنب

 . ، باإلضافة إلى عدم توفر القدرة المالية الفتتاح مكتب إعالم في القدس)والمعلومات وفا
   ة ادات مالي وفر اعتم دم ت يع اع اإلعالم ة    للقط ة العبري ال اللغ ي مج ؤهلين، وخاصة ف وظفين م ين م لتعي

 .والترجمة لالنجليزية والفرنسية
 عدم إقرار قانون التربية والتعليم.  
   رامج  الفي تنفيذ بعض التأخر يم    ب ة والتعل ة بسبب األوضاع       الخاصة بقطاع التربي في المحافظات الجنوبي

  .السائدة
         ؤثر ة ت داخل المدين ع م ى جمي ة عل جدار الفصل العنصري حول المدينة المقدسة والحواجز العسكرية الثابت

ى مدار ين إل ة والمعلم ق وصول الطلب ة حيث تعي يرة التعليمي ى المس لبًا عل ار . سهمس ى آث ذا باإلضافة إل ه
ين           ة والمعلم ة وصول الطلب ى إعاق ا أدى إل ه ألراضيها م الجدار على آافة المناطق التي تضررت باختراق

  . إلى مدارسهم وأعاق بشكل نهائي التواصل معهم خلف الجدار
  دم  عدم توفر األبنية والغرف الصفية في مدينة القدس لصعوبة الحصول على رخص للبناء من الب لدية، ولع

ر                ذا فهي غي دارس، ل تعمالها آم اٍن سكنية الس تئجار مب ى شراء أو اس وزارة إل دعو ال ا ي توفر األراضي م
 .مالئمة من الناحية التعليمية

   ى عدم قدرة وزارة الصحة على إدارة القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة بسبب سيطرة االنقالبيين عل
  .م للكفاءات الفنية واإلدارية على خلفية االنتماء السياسيالمؤسسات الصحية الحكومية وإقصائه

           ة صحية بسبب الحصار اإلسرائيلي المستمر ى رعاي اجون إل إعاقة السفر لآلالف من المرضى الذين يحت
 . والحواجز اإلسرائيلية في قطاع غزة مما هدد حياتهم بالخطر

 غيـاب نظـام التأميـن الصحــي الشامــل . 
  ار اعافتق دير       الصحي القط ة التخ ية وخاص ة والتمريض االت الطبي ي المج ة ف وادر المؤهل ى بعض الك إل

 .واألشعة والكلى والقبالة
 ضعف االمتثال ألحكام قانون العمل من قبل طرفي اإلنتاج ومحدودية إمكانيات اإلدارة العامة للتفتيش. 
  دوائر    المرأة، خاصة و  لقطاع شؤونعدم توفير ميزانيات لتنفيذ أنشطة وخطط ان عمل بعض اإلدارات وال

 .يتطلب ميزانيات لتنفيذ أنشطتها، آالتدريبات التي تقوم بها الوزارة وآذلك الحمالت اإلعالمية
  

  :التنمية االجتماعية بشأن قطاعالتوصيات العامة 
  ة    ضرورة رى وصرف المخصصات المالي ية لألس روف المعيش ين الظ اندة تحس م ومس مله اليهم ودع  أه

   . محررين بإيجاد وظائف لهم للتقليل من حدة البطالة بينهماألسرى ال
  ين       اإلشراف بضرورة ا ب دائم فيم اد صيغة للتنسيق ال  وزارة اإلعالم  على المنابر اإلعالمية الرسمية، وإيج

 . مالي الفتتاح مكتب إعالم في القدسال الدعموهذه المنابر، والعمل على توفير 
 ة وال انون التربي رار ق ب   بضرورة إق ة جوان وزارة ضبط آاف نى لل الي ليتس يم الع انون التعل ديل ق يم وتع تعل

  .العملية التعليمية في مختلف مستوياتها
         ل ة عراقي ة دون أي ة التربوي النهوض بالمستوى التعليمي واألآاديمي والمهني في فلسطين واستمرار العملي

دس وا ة بالق دة القديم ي البل ودة ف دارس الموج م ال نودع د م اهر لح نتسرب ة ظ دس  الطالب م دارس الق م
 .وخاصة في المرحلة اإللزامية، واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية للحد من هذه الظاهرة

 المصادقة على قانون التأمين الصحي اإللزامي وبناء مؤسسة التأمين الصحي الوطني . 



  
  

 

    ز ب ارج ولتعزي ويالت للخ يص التح ارج لتقل ن الخ ية م اءات تخصص تقطاب آف ي اس دريب ف رامج الت
 .المستشفيات

 تعميم محاآم العمل على جميع محافظات الوطن وعدم حصرها بمناطق الشمال والوسط والجنوب. 
      ي ة ف ة اقتصادية واجتماعي داث تنمي ي إح ة ف اهمة الفاعل ل المس ن أج ور م ة للجمه دمات المقدم ادة الخ زي

 .المجتمع الفلسطيني
 ادة    غزل القدس وتهويد  إلىيلي التي تهدف مواجهة آافة ممارسات االحتالل اإلسرائ ا وزي ر مواطنيه وتهجي

 .الدعم المالي للمؤسسات المقدسية ومواطنيها
      ة في توسيع االستيطان  العنصري ومصادرة  وجدار الفصل    مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي المتمثل

 . والمخططات اإلسرائيلية في هدم المنازلاألراضي 
 االهتمام والدعم للقطاع الشبابي ع المرأة والطفل وتوفير مزيد منزيادة االهتمام بقطا .  

  االقتصادية قطاع التنمية : ثالثًا
  

زت رة   رآ ة عش ة الثالث ة للحكوم دة الوطني ى األجن اع االقتصادي وضرورة عل ة القط ادة هيكلي اءة إع ادة آف زي
ك  وطني والشراآة مع القطاع الخاصوإعادة هيكلة البيئة االستثمارية، وتشجيع المنتج ال السوق المحلي، من   وذل

ا تشكل مطالب رئيسأجل النهوض االقتصادي،  ةآونه ام الدول اء المؤسسات وقي ذا  ية لبن ل سياسات ه ، وتتمث
  :القطاع بـ 

  
  تنمية االقتصاد والصناعة والتجارة : أوًال

  

ات    واجز واإلغالق ي الح ة ف ق االقتصادي المتمثل ات الخن ع حرأن سياس ي تمن راد الت ة البضائع واألف دار و آ ج
وارد أساسية لالقتصاد،    الفصل العنصري وحصار قطاع غزة     الذي يؤثر على األراضي والمياه آونها تشكل م

  .سياسة االستيطان، تجعل من تدهور االقتصاد الوطني أمرًا حتميًاباإلضافة إلى 
  :ممثلًة بوزارة االقتصاد الوطني بـقامت الحكومة وقد  
  57(رخصة برأس مال ) 2831(دوالر، وإصدار ) مليون 60(شرآة مختلفة، برأس مال  )519(تسجيل 

دوالر، وترخيص وتجديد ) مليون 11.6(دوالر، وإصدار شهادات منشأ للتصدير برأس مال ) مليون
 . منشأة صناعية) 386(وتحديث 

  55(ادة، وتجديد شه) 894(طلبات تسجيل، وإصدار ) 510(في مجال الملكية الفكرية تقدم للوزارة (
 . طن من المجوهرات الذهبية) 1.7(معاملة نقل ملكية، ودمغ ) 112(شهادة، و

  المشارآة بفاعلية في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي، وتفعيل اللجنة االقتصادية
 .والمشارآة في لجنة التشريعات. األمريكيةالمشترآة مع الواليات المتحدة 

 في برنامج ضمان القروض بين األوبك وصندوق االستثمار الفلسطيني تطوير العمل. 
  مؤتمرات للحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص، والبدء رسميًا بتشكيل اللجنة الفنية ) 3(إنجاز

 .للحوار الوطني بين القطاعين
  االنترنت الموجه للمواطنين، وتوفير المعلومات بالكامل على شبكة اإلجراءاتإنجاز دليل.  
  

  :  القطاع الزراعيدعم : ثانيًا 
ه  والذي يشكل داعم رئيسي وأساسي لالقتصاد الفلسطيني       وتنميته لقطاع الزراعيل دعم الحكومة في مجال آون

ى          يوفر األمن الغذائي  ة بالمصادقة عل تثمار قامت الحكوم ادة االس ى زي الي    رصد الفلسطيني ويعمل عل غ م مبل
ة  ف دوالر و 750بقيم ة    أل ة وزارة الزراع ي موازن مينها ف الحتض روع  لص طين  " مش ير فلس رًا " تخض نظ

ذي   ه وال ام   ألهميت ى القي ز عل ة " يرآ ات        5بزراع ة والغاب ات الطبيعي ة المحمي ادة زراع جرة وإع ون ش ملي
رة     والمراعي وزراعة األراضي الحكومية والوقفية آذلك األراضي بجانب المستوطنات وزراعة األشجار المثم

ا من المشاريع          ذا اني من مشكلة في التسويق وغيره ي ستعمل    ت المردود االقتصادي والتي تع والنشاطات الت
  . تخضير فلسطينعلى 

  : قامت وزارة الزراعة بـومن جانب آخر 
  ورشات لمناقشة مسودة القانون) 3(إعداد مشروع قانون التأمين الزراعي وعقد. 
   ون 3(تخصيص راض الزرا) ملي ادر      دوالر لإلق روع إدارة المص الل مش ن خ ي م ل الريف ي والتموي ع

 . الطبيعية
          اء من صياغة مسودة املة، واالنته ات ش وفير قاعدة بيان مخاطبة آافة المؤسسات األهلية في المحافظات لت

اد      ع اتح اع م د اجتم ة، وعق ات األهلي وزارة والمؤسس ين ال يق ب اون والتنس ل التع ة لتفعي اهم عام ذآرة تف م
 .تعاونية لعصر الزيتونالجمعيات ال



  
  

 

       ادر آل ة لك د االحتياجات التدريبي تمارة تحدي داد اس ى إع دار عل ي بك وطني ف دريب ال د الت ع معه اق م االتف
 .مؤسسة من المؤسسات األهلية

 عقد اجتماع مع مجموعة من المزارعين لتنظيمهم في إطار جمعية تعاونية في مجال االستزراع السمكي. 
 ى آل من مشروع نظام الحجر البيطري        إعداد مشروع نظام صحة ا لحيوان، وإجراء بعض التعديالت عل

 .ومشروع نظام التداول في العالجات البيطرية
 ز           الرضىوتوزيع استمارة  تجهيز ا، وتجهي م تحليله ا ومن ث ع الموظفين من أجل تعبئته الوظيفي على جمي

 . استمارة رضى المتعاملين مع الوزارة
  ذ ة ) 4(تنفي وم  دورات داخلي ة الرس ادة دراس ة إع ل، وتشكيل لجن ين المكتب والحق ا ب وظفين م دريب الم لت

 .الزراعية، وتحديث أنظمه البرامج لدائرة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واإليرادات
  ذ ًا، و) 70(تنفي ه، و) 52(اجتماع ه، و) 726(دورة تدريبي ارة فردي اهدة، ) 24(محاضره، و )84(زي مش

 .منشور في مختلف الفروع الزراعية) 93(يوم حقل، و) 43(رش عمل، وو) 3(و
  توعوية إذاعية حول مرض أنفلونزا الطيور" سبوتات"حلقة إذاعية زراعية، وبث ) 99(تسجيل. 
             ة، ووضع خطة ة القطاعي ة الوطني ر األول حول استراتيجية القطاع الزراعي، وتشكيل اللجن إعداد التقري

جية حتى نهاية العام الحالي، وتشكيل لجنة لتقييم الوضع الحالي للمرآز، وعقد ورشة  عمل إلعداد اإلستراتي
 ".دور البحث العلمي في تنمية القطاع الزراعي" عمل تحت عنوان 

  دار ي، وإص ر الزراع راءات الحج ق إج ة )  225( تطبي ة مختلف ات نباتي ة لمنتج حة زراعي هادة ص ش
 . مرآزًا لبيع األشتال المختلفة في المحافظات الشمالية) 46( لتصديرها للخارج، والموافقة على ترخيص

           ول ى محص اديه عل ات اإلقتص ة اآلف رامج مكافح ذ  ب ة، وتنفي دات الزراعي يم المبي راءات تنظ ق إج تطبي
 .الحمضيات والزيتون

  ا، وإجراء مشاهدات استخدا       ) 12(توريد لوازم آهربائية لـ ة ومحيطه ة قلقيلي اه  بئرًا زراعيًا في مدين م المي
ل، بيت لحم،        ) 94(العادمة المعالجة في إنتاج األعالف في قلقيلية، وتجهيز  ًا في الخلي ًا زراعي رًا وخزان بئ

ي            الف ف ار واألع اج الخض ي إنت ة ف اه الرمادي تخدام المي اهدات الس راء مش ين، وإج ه، وجن دورا، قلقيلي
رة،        طولكرم، وإجراء تجارب حول استخدام المياه العادمة المعالجة  ة البي اج الخضار في محطة تنقي في إنت

اه           ل استخدام المي ة، والمشارآة في إعداد دلي ر التقليدي اه غي وتدريب المزارعين حول استخدام مصادر المي
ادية        رات اإلرش ن النش ة م داد مجموع ة، وإع ي الزراع ة ف ة المعالج اه العادم تخدام المي ل اس ة ودلي المالح

 .المسوس في الزراعةللمزارعين حول استخدام المياه 
  دونم ) 500(عقد االجتماع األول لمجموعة العمل التحضيرية في مجال الجفاف وشؤون البدو، واستصالح

م من الجدران االستنادية الحجرية في القدس، قلقيليه، الخليل )1700(في الخليل، وبيت لحم، ودورا، وبناء 
 .، بيت لحم ودورا

 ـ   إعداد تقرير مسح خصوبة التربة وا ستصالح األراضي المتدهورة بسبب الملوحة، وعقد عدة لقاءات مع ال
)UNDP ( والمؤسسات المحلية والدولية، وعقد ورشة عمل مرآزية في الوزارة مع المختصين للبدء بتنفيذ

ة  ) UNDP(نشاطات المشروع، وإعداد وثيقة مشروع تخضير فلسطين بالتعاون مع الـ  ون  12(بتكلف ) ملي
 .آغم من األشتال الحرجية والرعوية والظلة) 150(دوالر، وجمع 

  ذ      ) 24(تدريب دء بتنفي ة، والب ايير الجودة العالمي آادرًا من العاملين في مجال التسويق في الوزارة على مع
دورة  ) 7( ظ محصولي البن ة حول حف د الحصاد، وتواصل البحوث التطبيقي ا بع ات م اهدات حول تقني مش

ي والعنب الطازجين، ووضع خطة  ة ف ز الخدمات الزراعي اهدات ضمن مشروع تعزي ع المش عمل لمواق
 .األغوار

  دة             عناصر) 4(تدريب دربين في مجال طرق الزراعة الجي دريب م اقم وزارة الزراعة في دورة ت من ط
  )global job(ووضع خطة عمل إلرشاد المزارعين ضمن مشروع 

  وطوباس بتمويل من الحكومة الهولنديةفسيلة نخيل في محافظتي أريحا واألغوار ) 4200(زراعة. 
  ة    , أمراض وبائية في الدواجن) 10(مرضًا وبائيًا في الحيوانات، و) 12(رصد ى منظم ر إل وإرسال التقري

 .العالمية األوبئة
   ين دري) 16850(تحص ام) 238417(و, رأس ج ة أغن ار) 3848(و, رأس قالعي ة أبق , رأس قالعي

ة  ) 150(و, رأس طاعون) 37300(و, رأس تسمم معوي ) 21163(و ى متابع ديا، إضافة إل رأس آالمي
 .تحصين الحمى المالطية وعمل مسح مصلي لألغنام

  اإلسرائيليةإدخال عدد من الفحوصات الجديدة والتي يجري تحديثها في المختبر لالستغناء عن المختبرات ،
, مزرعة ماعز وضأن )64(و, مزرعة أبقار) 14(, مزرعة بياض) 11(و, مزرعة الحم) 212(وفحص 

  مرض وبائي في الحيوانات) 16(وتشخيص , مزارع أرانب) 5(و, مزارع حبش) 7(و
  
  دعم وتنمية القطاع السياحي: لثًاثا



  
  

 

ادقة     ا بالمص ع األول لعمله ي الرب ة ف ت الحكوم ى قام ل عل ر    "تموي هيد ياس غيل متحف الش ز وتش اء وتجهي بن
ات هيد   "عرف ة الش ة لمؤسس ة ي"، وتخصيص منح ات مؤسس ر عرف ة " اس وني دوالر ) 2.000.000(بقيم ملي

ي   أمريكي إل ة متحف وطن ات   بجانب ضريح الشهيد     نجاز المرحلة األولى من المشروع، وذلك إلقام ياسر عرف
  .  بحيث يكون قبلًة للزائرين الدوليين والمحليينوالذي يلخص محطات سيرة حياته 

  :وفي مجال آخر قامت وزارة السياحة واآلثار بـ
 افظتي بيت          ) 19(تفتيش دوري وإجرائي و) 80(يذ تنف ة في مح ل النياب اع مع وآي يش طارئ، واالجتم تفت

دق              ل، وفن ياحة في الخلي م إغالق مكتب س د ت اآم،  فق الفين في المح ة المخ لحم والخليل لوضع آليات متابع
ام ضد       وائح اته ديم ل ا، وتق ة      ) 10(سياحي في أريح ر مرخصة، ومتابع ياحية غي شكاوي  ) 4(مؤسسات س

 .سياحية
  دة  ) 12(وترخيص  ،مؤسسة سياحية قائمة) 65(تجديد ترخيص ة    مؤسسة جدي ، تحضير الكشوفات المحدث

 . لجميع المهن السياحية وإعداد ا إلحصاءات والدراسات السياحية
         اون المشترك ات التع التوقيع على مذآرة تفاهم بين الوزارة والجهاز المرآزي لإلحصاء بهدف تطوير آلي

 . بيت الطرفين
              ياحة يط الس س تنش ودة مجل اء مس اص، وإنه ياحي الخ اع الس ات القط ع جمعي ة م ات دوري د اجتماع عق

 . الفلسطيني بالتعاون مع ممثلي القطاع السياحي الخاص
                ة دد من المشاريع من خالل هيئ اء لع د اإلعف ياحية، وتمدي دد من المشاريع الس اءات لع ى إعف الحصول عل

 . تشجيع االستثمار
      ة ياحية الدولي ارض الس ي المع ارآة ف ير للمش ـ     . التحض دورة ال ال ال ي أعم ارآة ف س ) 12(والمش للمجل

 .الوزاري العربي للسياحة بالجمهورية اليمنية، وفي مهرجان صيف صنعاء في اليمن
  ة إلدالء  تنظيم جول ة              ل ددة مع بلدي د اجتماعات متع ابلس، وعق ياحيين والمشارآة في ورشة عمل في ن الس

ة        بلس وهيئة تنشيط السياحة، نا ات العام دراء وحدات العالق وتنظيم جولة تعريفية إلى محافظة بيت لحم لم
 . واإلعالم في الوزارات والمؤسسات الحكومية

            ،ياحة الفلسطينية ة للحديث عن الس ة في المحطات المحلي رامج اإلذاعي وتنظيم  المشارآة في العديد من الب
 .والمهرجانات، والمشارآة في مؤتمر اآلثار الدولي في رام اهللا ورعاية العديد من الفعاليات

           اهم ذآرة التف ى م ع عل ة، والتوقي ذه التنمي ي في ه متابعة مشروع السياحة المستدامة وإشراك المجتمع المحل
اقيتين مع اليونسكو في      " ليدن"بين الوزارة وجامعة  ع اتف الهولندية لتأهيل موقع تل بالطة في نابلس، وتوقي

 .جال الحفاظ على التراث الثقافيم
  رخصة بناء في الضفة الغربية، والقيام بالعديد من الجوالت التفتيشية على المواقع ) 1778(المصادقة على

 . األثرية، والقبض على مجموعة من تجار اآلثار وضبط مواد أثرية مسروقة
 لمانية، اإليطالية واالسبانيةإنتاج مواد إعالمية سياحية  باللغات البولندية، االنجليزية، األ. 
  االختباريةاستكمال مشروع تنظيف المواقع األثرية، وتنفيذ عدد من  الحفريات األثرية. 
 تأهيل وتطوير نفق بلعمة األثري في محافظة جنين، وترميم وتطوير المقابر الرومانية في نابلس. 
       ا و ة وترقيمه ام وإعداد اللقى األثري ي لمتحف      إعادة تأهيل متحف قصر هش ل أول عرضها، وصيانة وتأهي

د في            طولكرم، ومتابعة أعمال التأهيل لمتحف الرواية في مرآز السالم في بيت لحم، وإنشاء متحف جدي
  .بلدة دورا الخليل

  دعم قطاع التكنولوجيا والمعلومات: رابعًا
ي ظ ةف عى الحكوم الم تس اح الع ي تجت ة الت ة والعلمي ورة المعرفي ف  ل الث ز توظي ا لتعزي ة التكنولوجي أنظم

ه ي القطاع آون ات ف اء بمستوى التواصل  والمعلوم ة واالرتق فافية الحكوم ز ش وفر الفرصة لتعزي ين ي ا وب بينه
  . المواطنين

  :  ممثلًة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يليتمثلت جهود الحكومة  هذا المجالوفي 
 رة وتشغيلها وتوحيدها بالشكل والمواصفات المطلوبة، والكشف إعادة ترتيب الشبكة الداخلية في مقر الوزا

على شبكات االتصاالت والرقابة عليها، والبدء بوضع الخطط والترتيبات الضرورية لتسهيل عملية الدعم 
 .الفني الداخلي لمقر الوزارة، وعمل نقطه إدارة مرآزية للشبكة وللصيانة

 مة االلكترونية، ووضع مخطط وهيكل خاص بالبوابة، وجميع استكمال تصميم البوابة االلكترونية للحكو
 .المعلومات عن الخدمات الحكومية، واستكمال إعداد مشاريع القوانين اإللكترونية إلقرارها

  رخصة لشرآات عاملة في حقل االتصاالت ما بين ترخيص محطات للمرئي والمسموع، ) 58(إصدار
لشرآات  بضاعةتجار بها، ورخص لصيانتها واذونات إدخال استيراد أجهزة سلكية والسلكية، ورخص لال

 . تعمل بحرفة استيراد األجهزة السلكية والالسلكية، وإصدار رخص لالتصاالت عبر االنترنت



  
  

 

  ؛ لمتابعة )الداخلية واإلعالم واالتصاالت(االستمرار في االجتماعات الدورية األسبوعية للجنة الثالثية
والمشارآة في . فضائيات، وما يستجد على ملفات أصحاب حرف االتصاالتقضايا المرئي والمسموع وال

 .لجنة دراسة ومناقشة مشروع قانون المرئي والمسموع
  الرقابة على الطيف الترددي في مختلف المحافظات، والكشف على المحطات اإلذاعية والتلفزيونية في

 .مختلف المحافظات وحل مشاآل التداخل بينها
 مال اللجنة المكلفة بمراقبة قانون هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، والمشارآة في أعمال المشارآة في أع

اللجنة الفنية الثالثية المكلفة بملف تصويب أوضاع المحطات اإلذاعية والتلفزيونية، وفي لجنة دراسة 
سعار مطلب وضع رسوم على هوائيات البث التابعة لشرآة المحمول من قبل الحكم المحلي، واعتماد أ

 .متعلقة بالربط البيني بين الشرآات المشغلة
  المشارآة في اجتماع فريق العمل لبريد الرسائل والبريد الدعائي في مصر، والمشارآة في اجتماع فريق

 .العمل للتحضير لمؤتمر الدوحة في مصر
  ة جنيف، وتخصيص لبحث آلية التبادل البريدي المباشر بناًء على اتفاقي اإلسرائيلياالجتماع مع الجانب

مقر لمكتب التبادل البريدي المباشر، وبدء العمل مع وآالة التنمية األمريكية بخصوص إعادة تأهيل 
 .المكاتب البريدية

  عقد دورة)ICDL ( بمشارآة)متدربًا من موظفي القطاع الحكومي) 160 . 
 م لالنخراط في العملالمشارآة في دورات فنية خارجية لعدد من المهندسين الجدد ضمن خطة تأهيله. 
  

  : إصالح إدارة األراضي: خامسًا
باستصدار فيما يتعلق بإصالح إدارة األراضي، حيث قامت تابعت الحكومة الثالثة عشرة أعمال الحكومة السابقة 

ة لألجا         12 ر منقول وال غي ات شراء أم نح أذون ى م ة عل ين واألشخاص    قرار حكومي تم فيه الموافق نب الطبيعي
ذه اإلجراءات    المعنويين، أتي ه ى   وت دًا عل ل           تأآي ين وعدم وجود خل ى األشخاص المعني رار عل ذ الق سالمة تنفي

  .من اجل الحصول على إذن شراء أو غير ذلكهم شخاص ألسماء معينة غير أسمائقانوني مثل انتحال أ
  

  : ومن جانب آخر قامت سلطة األراضي بـ
  جنين، وسيتم تجهيز المبنى بالمعدات واألثاث الالزم من  االنتهاء من أعمال بناء مكتب سلطة األراضي في

ة          "PACE "خالل مشروع    ة للتنمي ة األمريكي درات الممول من الوآال ز الق حسب خطة   " مشروع تعزي
  .العمل المتفق عليها

 إنجاز التصميمات الداخلية إلعادة تأهيل مكتب تسجيل األراضي في نابلس . 
 راضي المحوسب، والبدء بأعمال المسح الضوئي للملفاتاالستمرار في بناء نظام تسجيل األ. 
 أحواض في بيتونيا تسوية نهائية) 3(وتسوية . مراجعة وتعديل دليل التسوية . 
  أحواض تسوية في بير نباال) 4(إنهاء مخططات لـ . 
 استكمال بناء  قاعدة البيانات الخاصة باألراضي الحكومية. 
  من ملفات  اإليجارات الخاصة باألمالك الحكومية)% 30(استكمال  أعمال المراجعة بنسبة. 
  دونمًا في محافظة بيت لحم) 1624(إتمام أعمال مساحة لـ. 
 شراء األجهزة والمعدات الالزمة ألعمال التسوية في المحافظات الشمالية. 
 افظات الوطنيجري العمل على تعيين الموظفين لتشكيل الفرق الميدانية للبدء بأعمال التسوية في باقي مح. 

  :الصعوبات والتحديات التي واجهت قطاع التنمية االقتصادية 
 عدم السيطرة على المعابر والحدود،  (  اإلجراءات اإلسرائيلية وانعكاسها على المناخ االقتصادي الفلسطيني

 . )بتنفيذ االتفاقيات الموقعة ، آذلك عدم التزام إسرائيلA,B,Cوتقسيم المناطق إلى 
 آة والتنسيق بين القطاعين العام والخاصضعف الشرا .  
  نقص في بعض التجهيزات الفنية والتي تؤدي لصعوبة انجاز عمليات الكشف الفني الدقيق على محطات

  .البث الخاصة بشرآات االتصاالت والرقابة على الطيف الترددي
  الدعم المالي للمشاريع بسبب عدم توفر قطاع تكنولوجيا المعلومات إعاقة تنفيذ المشاريع والخطط  في

 . المعتمدة ضمن الخطة متوسطة المدى 
  عدم تمكن وزارة السياحة واآلثار من أداء مهامها في قطاع غزة وذلك بسبب االنقالب الحمساوي فيها

وفصلها عن الضفة، ناهيك عن االحتالل اإلسرائيلي الذي يعيق ويحد من حرية الحرآة على مداخل مدينة 
 .في فصل القدس وتهويدهابيت لحم وإمعانه 

 بالسياحة  ةلكافة جوانب العمل المتعلق تغطيته وعدم القطاع السياحيعمل بموجبها قدم القوانين التي ي
  .والتراث الثقافي

  
  : عامة بشأن القطاع االقتصاديالتوصيات ال



  
  

 

  زيادة الدعم لالقتصاد الوطني الفلسطيني إلنعاشه وتحريره من التبعية اإلسرائيلية. 
 تغلب على العوائق والصعوبات التي يضعها الجانب اإلسرائيلي والعمل على إلزام جميع األطراف ال

 . باالتفاقيات الموقعة
 والبناء المؤسسي بين القطاعين العام والخاص رفع مستوى التنسيق.  
 المقرة  يعلمشارمكن من تنفيذ اليت لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توفير الدعم الماديب التوصية

  . في خطة التنمية متوسطة المدى
  دعم القطاع الزراعي والعمل على تكثيف الدعم لقطاع غزة والمحافظة على المصادر الطبيعية وإدارتها

 .القطاع الزراعيواالستمرار في تمويل المشاريع التطويرية لتنمية  المستدامة
 مع إعطاء والدينية، طين السياحية والتاريخية زيادة االهتمام بالقطاع السياحي بما يتالءم وأهمية فلس

 .األولوية في الخطط الوطنية للتراث الثقافي
  
  
  
  
  
  
  

  قطاع البنية التحتية : رابعًا
  

ة   ة التحتي اع البني ل قط ية   يمث دمات أساس ن خ ه م ا يقدم اتها لم ة ومؤسس رة للنهوض بالدول ة آبي رة أهمي  ومباش
ة والسيطرة    وضرب   سعت مطوًال إلى تدميرسرائيلي التي ، ونظرًا لسياسات االحتالل اإلللمواطنين ة التحتي البني

ل على مصادر المياه والحيلولة دون نشوء مشاريع إستراتيجية وحيوية  ة   لتطوير وتأهي ة التحتي بهدف عدم    ،البني
  . إقامة الدولة ومؤسساتها على رآائز داعمة وقوية
  : على النحو التاليء هذه السياسات إزاتمثلت مواقف الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر 

  

   ار ودعمت     دلمتارفضت الحكومة المشروع اإلسرائيلي لتصريف ومعالجة مياه المجاري ر وادي الن ة عب فق
 .معالجة في منطقة العبيدية التوجه الفلسطيني في إنشاء محطة

 

          الطرق و ة ب ع أوصال الضفة الغربي ة محاوالت الجانب اإلسرائيلي تقطي ى حق    رفضت الحكوم د عل التأآي
   .المواطنين الفلسطينيين باستخدام آافة الطرق

  ج

  ة     مليون يورو للمساهمة في   10أعربت الحكومة عن شكرها للحكومة الفرنسية لتقديمها ة التحتي ة البني إقام
ة شبكة طرق وشبكات      اء   للمنطقة الصناعية في بيت لحم بما يشمل إقام اه وآهرب اه     مي ومحطة لمعالجة مي

 .صحيالصرف ال
 

   ة أعربت ة األلمالحكوم ديرها للحكوم غ عن تق ديمها مبل ة لتق ورو  25اني ون ي ة بهدف ملي اعدة عاجل آمس
دادات الط  ى إم اظ عل ي الالحف ة لقطاع غزة لضمان سير العمل ف داراق د السكان م فيات وتزوي س والمستش

 .بالمياه وخدمات الصرف الصحي
  

  :فكانت على النحو التاليلقطاع أما عن جهود الحكومة فيما يخص سياسات هذا ا
  

  النقل والمواصالت على الطرق: أوال
 الثالثة عشرة شكلت الحكومة الفلسطينية، للتجمعات الريفية والقرى الفلسطينيةفي إطار تطوير البنية التحتية 

ة في مشاريع الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية خاصًة الواقعودعم لجنة فنية من اجل دراسة 
    . والمتضررة من جدار الفصل العنصري" c"المناطق 

  : قامت وزارة النقل والمواصالت بـقد و
              وزارة، وحوسبة ر ال ادم المرآزي في مق ا بالخ دوائر وربطه ة لل ة والخارجي بناء وتطوير الشبكات الداخلي

 . نظام الفحوصات النظرية في القوانين وأنظمة السير، وحوسبة ديوان الوزارة
 اييس للشواخص         إع ة بالمواصفات والمق ة ثابت رة وضع مرجعي م ألول م داد دليل للشاخصات المرورية، وت

 .واإلشارات المرورية وضمن المعايير الدولية
    انون ل للتعريف بالق ات العم د ورش د، وعق رور الجدي انون الم ة ق ة، ودراس ة الحالي ة التنفيذي ة الالئح دراس

 . الجديد
 د عدة ورشات عمل مع      دراسة األنظمة المتبعة ف ي الدول المجاورة، وإعداد مسودة نظام المخالفات بعد عق

 .ذوي العالقة



  
  

 

     ذا الخصوص، ومشارآة دراسة النظام الحالي ووضع التعديالت الضرورية عليه بعد عقد ورشات عمل به
 . خبراء أجانب وصوًال لنظام جديد

     ة ات الدولي ع المؤسس اون م الل التع ن خ اريع م دة مش ذ ع ـ     تنفي ل ال طينية مث ي األراضي الفلس ة ف العامل
)USAID ( درات ز الق اء وتعزي وزارة )PACE(ضمن مشروع بن درات ال ز ق ى تعزي ذي يهدف إل ، وال

ذ مشروع        دء في تنفي م الب د ت ي األشغال    " إعرف وطنك  "سواء اللوجستية والتطويرية، وق بمشارآة وزارت
 . والحكم المحلي

   دوائر ال ة ل ة التحتي ل البني ة والحاسوب،     تأهي ات العام امتين للعالق ين الع ل اإلدارت دء بتأهي م الب رخيص، وت ت
 . حيث عقدت ورشة عمل الفتتاح برنامج مراآز التميز الخاصة بالمشروع

  البدء بتنفيذ مشروع الربط المحلي للطرق بدعم من مؤسسة)RAND (    ة حيث تم إعداد المخططات الهيكلي
 .دة مؤتمرات دولية بخصوص قطاع النقل والمواصالتالشاملة للطرق، وتمثيل فلسطين في ع

     ن د م د العدي ن خالل عق ذها م دء بتنفي ة والب رامج التدريبي رار الب دها وإق وزارة وتحدي ات ال ة احتياج دراس
ل  ي فلسطين، مث ة ف ة عامل ع مؤسسات دولي اون م ن خالل التع ة م ة والممول ة والخارجي دورات الداخلي : ال

من الموظفين بما في ذلك )% 20(، حيث تم تدريب حوالي )USAID(ـ الممول من ال) PACE(مشروع 
 . دوائر الترخيص

  موظفًا) 35(المشارآة في برامج تدريبية وورشات عمل واجتماعات خارجية لـ. 
   عمل نظام محوسب لألرصاد الجوية ضمن مشروع)GTZ (       اق راء من الخارج، واالتف اون مع خب وبالتع

  .زويد األرصاد الجوية باألجهزة والمعدات الالزمةالترآية لت) TIKA(مع مؤسسة 
  

  والبيوت المدمرة والمباني العامة تأهيل شبكات الطرق : ثانيًا
  : وزارة األشغال العامة بـالحكومة ممثلًة بقامت 
  ق ام حول قطاع اإلسكان وخاصة المتعل ادمتين، ووضع تصور ع نتين الق وزارة للس وضع خطة لعمل ال

 .دبذوي الدخل المحدو
 إدخال أنظمة إدارة المعلومات )MIS ( واألرشيف االلكتروني(E-Archive). 
  مشاريع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من الطرق في المحافظات    ) 10(االنتهاء من تنفيذ

 ).مليون يورو 0.64مليون شيكل، و 3.31مليون دوالر، و) 1.44(آم، وبقيمة )20.7(بطول 
 تمرار أو ذ  االس ي تنفي ل مجموعة من الطرق بطول ) 14(المباشرة ف ادة تأهي اء أو إع ادة إنش مشروع إع

 ).مليون شيكل 12.42مليون دوالر، و) 3.8(آم، وبقيمة )36.3(
  ة      ) 8(إحالة عطاءات طرح أو ذها بقيم دًا للمباشرة في تنفي مشاريع إعادة إنشاء وتأهيل وصيانة طرق تمهي

 . آم) 7.3(شيكل، وبطول ) مليون 10.74(
  استمرار التنسيق والمتابعة مع الـ)USAID (      ذي ل الطرق وال ادة تأهي ضمن المرحلة الرابعة لمشروع إع

 . دوالر) مليون 35(تبلغ تكلفته 
  مليون دوالر  0.76(مشاريع إلنشاء أو إصالح أو صيانة بعض المباني العامة بقيمة ) 9(االنتهاء من تنفيذ

 ).ون يوروملي 0.03مليون شيكل و 1.74و
  ة  (االستمرار والمباشرة في تنفيذ مشروعين إلنشاء مبنى الشهيد ياسر عرفات و    ) مجمع الطلب ة أب في جامع

 .شيكل) مليون 7.23(ديس، وصيانة نادي الشرفة في البيرة بقيمة 
  مليون 6.95(عطاءات لمشاريع إنشاء أو صيانة بعض المباني والمرافق العامة بقيمة ) 7(طرح أو إحالة( 

 .شيكل
  تنفيذ أعمال التشطيبات في مشروع مجمع حي السالم الذي تم شراؤه من قبل السلطة الوطنية لصالح وزارة

 .الداخلية والشرطة واألمن الوطني والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
         ة الت اني والمرافق العام رة من مشاريع المب ي تحضير الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات مجموعة آبي

 . يتوفر لها التمويل تمهيدا لطرحها للتنفيذ
  ـ ه ب در تكلفت ذي تق وزارات وال ع ال ي مشروع مجم تكمال العمل ف ون 41(اس ذ ) ملي دوالر، من خالل تنفي

اء التحضيرات واستكمال        األولالجزء  ات، وإنه ال الحفري من المرحلة الثانية، والمباشرة في استكمال أعم
 . المشروع، وإنهاء التحضيرات واستكمال وثائق عطاء مبنى مجلس الوزراء وثائق عطاء المبنى الثاني في

   ذ ن تنفي اء م ذ     ) 4(االنته ن تنفي اء م ة، واالنته اني األمني يانة بعض المب اء أو إصالح أو ص اريع إلنش مش
ريع مشا) 7(واالستمرار أو المباشرة في تنفيذ . أريحاالوقائي في  لألمنمشروع إنشاء مرآز التحقيق التابع 

اء      روع إنش ة، وإدارة مش آت األمني اني والمنش ن المب ة م يانة مجموع طيب أو إصالح أو ص اء أو تش إلنش
 . أآاديمية األمن الوقائي في أريحا



  
  

 

  ات، وطرح     األولىاالنتهاء من تنفيذ المرحلة اء المقاطع ة من     عطاءات من مشروع إعادة بن ة الثاني المرحل
اد       مشروع مقاطعة نابلس، وإنهاء التحضير ة االتح ى موافق ات للمرحلة الثالثة من المشروع، والحصول عل

ة        األوروبي ذ المرحل ة، والمباشرة في تنفي اء مقاطع على مقترح المشروع  وخطة العمل  لمشروع إعادة بن
 . األولى من مشروع إعادة بناء مقاطعة أريحا

  ذ  مشاريع إلنشاء مباني ومرافق في معسكر العمل) 5(االنتهاء من تنفيذ يات في النويعمة، والمباشرة في تنفي
مشروعين إلنشاء مبنى الصيانة وأبراج الحراسة ومبنى القيادة والعمليات، واالنتهاء من تحضير التصاميم    

 .الخارجية األعمالووثائق عطاء مبنى التجهيز والتزويد وعطاء 

  ي النويعم دريب ف ة لمعسكر الت وار الخارجي اء األس ذ عط ي تنفي تمرار ف ي االس رة ف ذة، والمباش ى  تنفي مبن
ائق            اء من تحضير التصاميم ووث ى الخدمات، واالنته ة عطاء مبن المنامات، ومبنى الغرف الصفية، وإحال

 .عطاءات إنشاء خزانات المياه ومحطة تنقية المياه العادمة واألعمال الخارجية

         ائق عطاء السور الخارجي لمعسكر ع      األمن االنتهاء من تحضير التصاميم ووث ين، وتوقي وطني في جن ال
ائق عطاء           اء من تحضير التصاميم ووث ات، واالنته اني المنام العقود، و االنتهاء من تحضير التصاميم لمب

 .صالة الطعام، واالستمرار في تحضير التصاميم ووثائق عطاءات العناصر األخرى للمشروع

  شيكل) مليون 6.34(بقيمة إحالة عطاء إنشاء عمارة خامسة في اإلسكان النمساوي في نابلس. 

  ون  7.04(وإعادة بناء منازل بقيمة  إلصالحمشروعًا ) 22(االنتهاء من تنفيذ ادة    ) ملي شيكل إلصالح وإع
 . منزًال) 47(بناء 

  ذ ي تنفي تمرار ف ة ) 15(المباشرة أو االس ازل بقيم اء من ادة بن ون 4.41(مشروع إصالح وإع يكل ) ملي ش
زل و  28إلصالح وإعادة بناء  امج    من ى ضمن برن ة أو طرح    األضرار  إصالح مبن عطاءات  ) 7(، وإحال

 . منزًال) 12(شيكل إلصالح وإعادة بناء ) مليون 2.05(إلصالح وإعادة بناء منازل بقيمة 

     ة محافظات الضفة ي آاف ازل ف اء المن ادة بن اريع إصالح وإع ن مش ة م اءات مجموع ائق عط تحضير وث
 .الغربية تمهيدا لطرحها للمقاولين

  
   المياه والمياه العادمة:  ثالثًا

اه        ى مصادر المي اطق   وفي ضوء سيطرة إسرائيل عل ى من ة       " c"عل ة لمشاريع البني ع طبيعي والتي تشكل مواق
اد يرة آمحطات تكرير المياه العادمة، تسعى الحكومة إلى محاولة التحتية الكب ة       إيج ول من اجل تطوير البني الحل

  : حكومة خالل الربع األول لعملها بالمصادقة علىحيث قامت ال ،التحتية الكبيرة
  

 تشكيل اللجنة الفنية لمتابعة أعمال الطوارئ بمشروع الصرف الصحي بشمال غزة إعادة .  
  

  تشكيل لجنة فنية لوضع إستراتيجية وطنية تضع الحلول والتصورات الفنية والقانونية والسياسية الالزمة
 . يالتعامل مع موضوع الصرف الصح من أجل

  

  :ومن جانب آخر قامت سلطة المياه بـ
  2002/2003إنجاز مشروع تعديل قانون المياه . 
              ى ة عل ة، نظام الرقاب راخيص، نظام التعرف ة من نظام مزودي الخدمات، نظام الت إعداد المسودات النهائي

 .التلوث، والمسودة النهائية لمصلحة المياه الوطنية
  ى مرفق       من إعادة هيكلة دائرة)% 40(إنجاز ا إل اه تحويله ا باتج مياه الضفة الغربية وبناء قدراتها وتأهيله

 ).AFD(المياه الوطني وتوفير الدعم المالي لها من خالل منحة 
  مصالح، بلديات، مجالس محلية(من إعادة هيكلة مزودي خدمات المياه )% 30(إنجاز.( 
  الفنية فيهمن تفعيل مجلس المياه الوطني واعتماد اللجنة )% 70(إنجاز. 
  (من إعداد تقرير الحكم الرشيد إلدارة قطاع المياه والصرف الصحي بدعم من )% 80(إنجازUNDP.( 
  ،تطوير بنك المعلومات المائي بحيث يتم خلق بنك معلومات مائي متطور سهل الوصول إليه و التعامل معه

  .من المعلومات)% 50(وقد تم جمع 
  معلومات مائي مرتبط بنظام من نظام )% 30(االنتهاء من بناءGIS والشبكة االلكترونية. 
     وطني ائي ال ر        ) NWIS  (البدء بإنشاء نظام المعلومات الم ة لتقري اء من المسودة النهائي م االنته ، حيث ت

 . االحتياجات



  
  

 

 إعادة الصفحة االلكترونية الخاصة بسلطة المياه وتطويرها ورفدها بالمعلومات األساسية. 
  امج   دورات ف) 3(عقد اد طواقم    )GTZ(ي اإلدارة، إعداد التعرفة، والصيانة من خالل برن ، والتنسيق إليف

 .من البلديات والمجالس لدورة في ترآيا
          ل طواقم ة، وتفعي ، )JEST(تعيين منسق جديد للجنة المياه المشترآة، وتسمية أعضاء جدد للجان الفرعي

 .ع الحيويةللمشاري) Fast Track(واعتماد آليات المسار السريع 
  اه    )% 45(تشكيل لجنة لدراسة وتقييم اآلبار المخالفة وإغالق د المي منها، وضبط التعدي على شبكات تزوي

 .من الوصالت غير الشرعية)% 70(في مناطق الجنوب ووقف ما نسبته 
  منها، وتنظيم عمل المرخص منها) 95(ضبط الحفارات المخالفة ووقف. 
 70(رة جدولة الديون المتراآمة، ورفع نسبة التحصيل إلى إلزام المجالس والبلديات بضرو.%( 
  من األنشطة المتعلقة بإعداد خطة الرقابة على جودة المياه)% 40(إنجاز. 
  ل وتشغيل          )% 50(إنجاز ادة تأهي اه من إع ار  ) 6(من مجموع األنشطة المخططة لتطوير مصادر المي آب

ار   متعطلة في منطقة الجنوب، واستمالك وتشغيل بئر  ر آب ون، وحف : بيت فجار، وتجهيز آبار روجيب، ميثل
ل   ًا في طولكرم     ) 62(سبسطية، طوباس، مخيم الفارعة، وتجهيز الوثائق النهائية الالزمة لتأهي رًا زراعي بئ

ز   ـ     ) 6(وقلقيلية، وتشغيل بئر طمون مؤقتًا، وطرح عطاء تأهيل وتجهي دعم من ال ار ب ، وعطاء  )FAO(آب
دا لناص ر عب ل بئ ر لتأهي اء حف رازق، وعط دا ل ل )  5(ر عب ا، وتأهي ي أريح ة ف ار زراعي ي ) 4(آب ار ف آب

ر   وفير         ) 5(طولكرم وقلقيلية، وطرح عطاء لحف وب، وطرح عطاءات ت ة الجن دة في منطق ار جدي ) 10(آب
 . مضخات آلبار البلديات، وتوريد وترآيب معدات آبار عرابة وصانور) 6(مضخات احتياط، وتوفير 

  اه        إعادة تأهيل ة بمي ر المخدوم ط التجمعات غي وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، ورب
 .الشرب

  ن د م بة الفاق ل نس ى  50تقلي ًا  %22إل ة دولي دود المقبول ى الح ة الوصول إل ذا )%18(، ومحاول ي ه ، وف
اريع  من مش ازات ض ن اإلنج د م ق العدي م تحقي أن ت  ،)GTZ(، و)WB(، و)USAID(، و)AFD(الش

اريع   )KFW(و ة، ومش ة الفنلندي اريع الحكوم اريع )UNDP(، ومش اريع وزارة )NGOs(، ومش ، ومش
دة إدارة          ا وح ي أنجزته اريع الت المي، والمش ك اإلس اريع البن ة، ومش ناديق العربي اريع الص ة، ومش المالي

 .المشاريع
   ة ذات العال ة واإلقليمي ات الدولي ع المؤسس تراتيجية م ة اإلس وير العالق م وتط الي  دع دعم الم وفير ال ة، وت ق

 . لقطاع المياه والصرف الصحي
   المشارآة في أسبوع المياه العالمي في ستوآهولم، وفي عدة اجتماعات مع العديد من الشخصيات الهامة في

  .إطار السعي لتشكيل قوى ضغط دولي وإقليمي على الجانب اإلسرائيلي
  

  قطاع الكهرباء : رابعًا
  :لطة الطاقة والموارد الطبيعية بـقامت الحكومة ممثلًة بس

 إلعداد آافة شهور ) 6(إعداد خطة زمنية مدتها إقرار قانون الكهرباء العام ونشره في الجريدة الرسمية، و
 . األنظمة والتشريعات الواردة في قانون الكهرباء العام

 ات الدفع المسبقالبدء في إعداد وثائق العطاء والدراسات الالزمة لطرح مشروع جديد لتوريد عداد . 
  مأسسة وتعزيز قدرات شرآات توزيع الكهرباء، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع  توريد آليات ومعدات

لشرآات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم توقيع اتفاقيات لتوريد آليات بقيمة 
 .دوالر) 1534133(دوالر، ومعدات بقيمة ) 1094735(
 تجمعًا سكنيًا في منطقة جنوب الضفة ضمن مشروع آهربة المناطق غير ) 18(لكهربائي  لـ إيصال التيار ا

تجمعات سكانية في منطقة شمال  الضفة ضمن مشروع آهربة ) 8(المكهربة الممول من وزارة المالية، و
 .المناطق غير المكهربة الممول الحكومة البلجيكية

  الغربية ضمن مشروع آهربة اآلبار الممول من وزارة  بئر مياه في منطقة شمال الضفة )20(آهربة
 .المالية، وآهربة آبار مياه عرب الرشايدة جنوب الضفة الغربية

  قرية ومدينة في الضفة الغربية ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكات التوزيع الكهربائية في ) 200(تأهيل
 .الضفة الغربية

 يورو ممولة من اإلتحاد ) 500000(بائية في القطاع بقيمة إدخال مواد الزمة لتأهيل شبكات التوزيع الكهر
دوالر ممولة من الحكومة ) 399559(األوروبي، وتوقيع عقود لتوريد مواد لشبكة توزيع الكهرباء بقيمة 

دوالر ممولة من البنك الدولي، إلى جانب معالجة مشكلة هبوط الجهد ) 763677(النرويجية، ومواد بقيمة 
 .هربائي بين مصر ومدينة رفحعلى خط الربط الك

  متابعة تنفيذ برنامج تطوير نظام النقل، وفيه تم العمل على بناء محطات التحويل ذات الجهد
)161/33KV(واالنتهاء من إعداد آافة الدراسات الالزمة لربط الضفة الغربية باألردن ،. 



  
  

 

 اءات إيصال الغاز إلى محطة االستمرار في تزويد محطة توليد آهرباء غزة بالوقود، والبدء في إجر
، )25MVA(التوليد، واالهتمام بالطاقة المتجددة، وإصالح محول رفع جهد في محطة توليد غزة بقدرة 

  ).80MW(حيث أصبحت االستطاعة الكلية لمحطة توليد غزة حوالي 
  

  وحماية البيئة  إدارة النفايات الصلبة: خامسًا
تحقيق التنمية المستدامة والمعوقات التي تواجه في المحافظة على البيئة  انطالقًا من إدراك الحكومة للدور الهام
  :في المنطقة العربية قامت الحكومة بـ

 على النظام األساسي لمرفق البيئة العربي المصادقة . 
  
  
  

  :سلطة جودة البيئة بما يلي وفي إطار آخر قامت
  

  ة ال) 30(تأسيس وم البيئ ال ي يم احتف ًا، وتنظ ًا بيئي ة نادي اج الصحة والبيئ يم منه ي تقي ارآة ف المي، والمش ع
  . للصف السابع األساسي

          ن وزارة د م ي المع دول الزمن ب الج ة حس ة للبيئ تراتيجية القطاعي وير اإلس ى تط ل عل ي العم روع ف الش
 .التخطيط

  ع    تنظيم ة بواق ات الطبي ات محاضرات، واستمرار العمل في نظام ادارة النفاي      ) 9(حملة توعية حول النفاي
اه    الطبية، واستمرار العمل في الالئحة التنفيذية إلدارة النفايات الصلبة، واستمرار العمل في نظام إدارة المي

 .العادمة
 استمرار العمل في نظام إدارة المحميات الطبيعية والمناطق المحمية والمتنزهات الوطنية. 
 ديث تعليمات صناعة الحجرإصدار التعليمات الخاصة باإلشعاع والبث الخلوي، ومراجعة وتح . 
      ة لمكافحة التصحر من خال ة     ل سك التنسيق إلعداد إستراتيجية وطني ة مكافحة التصحر الدولي رتارية اتفاقي

ة وخطة       )UNDP(و)  ,Global Mechanism(وذراعها التمويلي  م إعداد الشروط المرجعي ، حيث ت
 ).1(العمل رقم 

   ة لإل ارير الالزم دء        إنجاز بعض الدراسات والتق ات الصلبة في فلسطين وب ة إلدارة النفاي تراتيجية الوطني س
 .آتابة المسودات لإلستراتيجية

      اخي ر المن أقلم مع التغي ة     ، إنجاز إستراتيجية الت رح للمساعدة    ، ووعرضها في ورشة عمل وطني ديم مقت تق
 .الفنية للتعاون الياباني

 تلزمات مشروع       التواصل مع وزارة المالية وتقديم مقترح والموافقة في طور اإلجراء من أجل صرف مس
 .تحديث وتطوير المؤشرات البيئية

 إصدار تقرير أممي حول اآلثار البيئية للعدوان اإلسرائيلي على غزة . 
 تقديم مقترح لوزارة التخطيط لتقييم قطاع البيئة في فلسطين، والعمل لتشكيل مجموعة عمل قطاعية للبيئة. 
  ى   المساعدة الفنية من خالل عقد ورشة عمل وطنية موافقة االتحاد األوروبي على لذوي العالقة للتعرف عل

  االتفاقيات البيئية الدولية التي تهم فلسطين
  

  : الصعوبات والتحديات التي واجهت قطاع البنية التحتية
            دم ود لع ك يع ة وذل رامج المدرجة في خطة اإلصالح والتنمي  إعاقة تنفيذ العديد من المشاريع والخطط والب

ذه الخطة وعدم وضوح الوقت             ة في ه رامج المختلف وفر للب ل المت دار التموي ي    أووضوح مق اإلطار الزمن
  . لتوفر هذا التمويل

 توقف العمل في  إلىأدى وعميقة سلبية  آثاراتأخر في دفع المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، مما ترك ال
ا        و، أخرى العمل في مشاريع  وإبطاءبعض المشاريع ،  ي تطرحه اولين في العطاءات الت عدم اشتراك المق

ود    . عروضهم في حال اشتراآهم في هذه العطاءات أسعارالوزارة، ومبالغة المقاولين في  ك يع ى  وآل ذل إل
ة    ادات المالي أخر االعتم ن حس      ت اريع م ذه المش ذون ه ذين ينف اولين ال تحقات المق ع مس تم دف لفة لي اب الس
 .ختصةالمستدامة لدى الوزارة الم

 دائم في         ي ذب ال ام مشكلة التذب واد   أسعار واجه قطاع اإلنشاءات بشكل ع ائية الم صرف   أسعار وفي   اإلنش
داول  ة الت ل عمل ورو مقاب دوالر والي يكل (ال رائيليالش ان ) اإلس ن األحي ر م ي آثي ؤدي ف ذي ي ىوال ق  إل خل
  . فجوات تمويلية للكثير من المشاريع

  ام من المشاريع   إعاقة تنفيذ رامج و جزء ه ا أو        الب وزارات والمؤسسات الحتياجاته د ال بسبب صعوبة تحدي
 . تغييرها لهذه االحتياجات والمتطلبات

           ،دولي داخلي وال ل ال ابر والحدود وعدم وجود تسهيالت للتنق ى المع ذلك   سيطرة االحتالل اإلسرائيلي عل آ
 ).ي و الجويالبري و البحر( تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي المتعلقة بالنقل  عدم



  
  

 

  د تطوير وتنظيم     (عدم إقرار األنظمة والتشريعات الالزمة للبدء بتنفيذ قانون الكهرباء العام المذآورة في بن
 ) .قطاع الكهرباء

  80عدم توفر آمية الوقود الالزمة لتشغيل محطة توليد غزة على استطاعةMW. 
   راخيص اء الت ي إعط رائيلي ف تالل اإلس ي يضعها االح ق الت ع  العوائ ط م اط رب ى نق ة للحصول عل الالزم

بكة  ةالش ة لكهرب ي     القطري اء ف وط آهرب اء خط ة لبن راخيص الالزم كانية أو الت ات الس ض التجمع بع
 ).C(مناطق

  قطاع غزة  إلىمنع سلطات االحتالل من إدخال المعدات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة . 
  

  :التوصيات العامة بشأن قطاع البنية التحتية
 ة   أنالمالية التي يمكن  األطرعن  األوليةالمعلومات  توفير رامج المختلف المدرجة   تتوفر لتنفيذ المشاريع والب

ة  ة اإلصالح والتنمي ي خط ى ف رامج     أن، عل اريع والب ة للمش وفر المصادر المالي ات ت ذه المعلوم مل ه تش
 .المختلفة مقدارا وتوقيتا

 االعتمادات المالية  إصدارة التدفق النقدي للمشاريع، وعدم التأآيد على ديمومة التدفق المالي بناء على خط
 .دفع المستحقات المالية للمقاولين واالستشاريينعلى من القدرة  التأآدبعد  إالللمشاريع 

        ات ذ اتفاقي ل والمواصالت تنفي الضغط على االحتالل لتسهيل التنقل الداخلي والدولي لكي يتسنى لقطاع النق
 ).البري و البحري و الجوي( المتعلقة بالنقل ربي والعالتعاون الدولي 

 إقرار التشريعات واألنظمة الضرورية لتنفيذ قانون الكهرباء العام . 
  توفير الدعم والتمويل الالزم لزيادة آمية الوقود الالزمة لتشغيل محطة توليد آهرباء غزة على استطاعة

80MW. 
 قطاع يتقاطع مع العديد من القطاعات التنموية واالقتصاديةإبالء أهمية أآبر إلى قطاع البيئة آون هذا ال .  
 
  
  

                              *          *          *  
  
  
  

  


