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2 يذ القرارات الحكوميةاإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي                                                                                 دائرة تنف

وزعت هذه  ،)34-1(قرار حكومي من الجلسة رقم ) 233( صدر عن الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر
الصادرة وبرنامج القرارات  المقارنة بين نا هذاتقريرمن خالل  حاولنا القرارات على القطاعات المختلفة،

، المؤسسات الحكومية التفصيلية، وخطط )ء االحتالل وإقامة الدولةإنها: فلسطينوثيقة (عمل الحكومة 
  .للتعرف على مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها وخطط مؤسساتها الحكومية

قطاع الحكم، قطاع التنمية االجتماعية، قطاع : بعة الرئيسة وهيوزعت القرارات على القطاعات األر
 إلى قطاعات فرعية، باإلضافة للقطاع الرئيسي تم تقسيم كل قطاع قطاع التنمية االقتصادية، البنية التحتية، 

  :حكومية، وتوصلنا لما يليوالبحث بمدى مطابقة هذه القرارات لبرنامج عمل الحكومة وخطة المؤسسة ال
  
  :ع الحكمقطا

  )1(جدول رقم 
 قرارات قطاع الحكم وانسجامها مع برنامج عمل الحكومة وخطط المؤسسات الحكومية

 عدد القرارات الصادرة في مجال
انسجام القرار مع برنامج عمل 

 الحكومة

مع خطة  القرار انسجام
 الحكومية سةالمؤس

 5 5 5 الشؤون األمنية

  2 2 تعزيز السلطة القضائية

 34 34 34 حاإلصال

 7 7 7 تعزيز الحكم المحلي

 1 1 1 اتفاقيات ومواثيق

  1 1 تطوير العالقات الخارجية

  3 3 دعم القضية الفلسطينية

 43 43 43 القرارات اإلدارية

 90 96 96 المجموع 
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مل في قطاع الحكم ومدى انسجامها مع برنامج ععدد القرارات الحكومية الصادرة ) 1(يبين الجدول رقم 
منسجمة  قطاع الحكم قراراتكافة من خالل الجدول أن وخطط المؤسسات الحكومية، ويظهر الحكومة 

فيبين  ،ةأما بخصوص االنسجام مع خطة المؤسسات الحكومي بشكل كامل، مع برنامج عمل الحكومة
) 6(أما الـقرار منسجمة مع خطط المؤسسات الحكومية،  )96(قرارا من أصل ) 90( الجدول أن

المتعلقة بالعدل والشؤون الخارجية فلم نستطع الحكم إذا ما كانت منسجمة مع خطة المؤسسة رارات ق
  .الخاصة بهذه المؤسساتخطط العلى نا حصولالحكومية لعدم 

  
  :قطاع التنمية االقتصادية

  )2(جدول رقم 
 ت الحكوميةقرارات قطاع التنمية االقتصادية وانسجامها مع برنامج عمل الحكومة وخطط المؤسسا

 عدد القرارات الصادرة في مجال
انسجام القرار مع برنامج عمل 

 الحكومة

القرار مع خطة المؤسسة  انسجام
 الحكومية

 11 11 11 تنمية االقتصاد والصناعة والتجارة

 4 4 4 تنمية الزراعة

 3 3 3 تنمية السياحة

 4 4 4 اصالح قطاع االتصاالت

 44 44 44 اصالح إدارة األراضي

 3 3 3 تفعيل العالقة مع القطاع الخاص

 69 69 69 المجموع 

  
الجزئية التي تندرج لتنمية االقتصادية، والقطاعات القرارات الصادرة في قطاع ا) 2(يبين الجدول رقم 
، باإلضافة لمدى انسجام هذه القرارات مع برنامج عمل الحكومة، وخطط المؤسسات تحتها هذه القرارات
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 وخطط المؤسسات الحكومية بين خطة عمل الحكومة كامال اهناك انسجامحيث يظهر أن بالحكومية، 
  . بشكل كامل والقرارات الصادرة في قطاع التنمية االقتصادية

  
  :قطاع التنمية االجتماعية

تبين أن عدد  ،اعية في الحكومة الثالثة عشرةالتنمية االجتمبعد حصر كافة القرارات الصادرة في مجال 
مع  ارا منسجماقر )30(، ومع برنامج عمل الحكومة منسجما منها اقرار) 33(، اقرار) 36(لقرارات هذه ا

   :يبين هذه النتائج) 3(والجدول رقم  خطة المؤسسة الحكومية،
  )3(جدول رقم 

 قرارات قطاع التنمية االجتماعية وانسجامها مع برنامج عمل الحكومة وخطط المؤسسات الحكومية

 ت الصادرة في مجالعدد القرارا
انسجام القرار مع برنامج 

 عمل الحكومة

مع خطة  القرار انسجام
 المؤسسات الحكومية

 2 2 2 توفير الحماية االجتماعية

  1 1 تعزيز صمود المواطنين

 8 8 8 دعم التعليم

 3 3 4  الثقافة واإلعالم

 6 6 6 تطوير الخدمات الصحية

 1 1 1 تمكين المرأة

   2 تمكين الشباب

  2 2 دعم القدس

 4 4 4 شؤون الجدار واالستيطان

 6 6 6 شؤون األسرى

 30 33 36 المجموع 
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على النحو  ا في برنامج عمل الحكومة كانتالتي لم يرد ذكره) 3(رارات الـالق ال بد من اإلشارة إلى أن
 الم يرد ذكره تي، وهي القطاعات القرار بخصوص اإلعالمو، تمكين الشباب بخصوصقرارين : التالي

مع خطط المؤسسات الحكومية، فهي قرار أما القرارات التي لم نستطع تحديد انسجامها  .في الوثيقة
 ،خطط المؤسسات الحكومية بعضلعدم توفر وذلك  وص تكثيف جهود الحكومة في األغوار،بخص

، لعدم توفر هذه الخطط ارنتها بخطة الوزارةلم نستطع مق ودعم القدس بتمكين الشباب والقرارات الخاصة
  .اإلعالم وزارةالذي لم يرد ذكره في خطة  رار نقل المركز اإلعالمي الحكوميقباإلضافة ل

  
  :قطاع البنية التحتية

، القرارات الصادرة في قطاع البنية التحتية، والقطاعات الجزئية التي تندرج تحتها) 4(الجدول رقم بين ي
برنامج عمل الحكومة وخطط جزئي، ومدى انسجامها مع في كل قطاع وعدد القرارات الصادرة 

  :المؤسسات الحكومية، على النحو التالي
 )4(جدول رقم

 قرارات قطاع البنية التحتية وانسجامها مع برنامج عمل الحكومة وخطط المؤسسات الحكومية

 عدد القرارات الصادرة في مجال
انسجام القرار مع 
 برنامج عمل الحكومة

مع خطة  ارانسجام القر
 الحكومية المؤسسة

 5 5 5 قرارات عامة لدعم البنية التحتية

 6 6 6 النقل والمواصالت واألمان على الطرق

 2 2 2 تطوير قطاع الكهرباء

 5 5 5 إدارة المياه والمياه العادمة

 18 18 18 المجموع 

  
مل مع برنامج عمل الحكومة يتبين أن قرارات قطاع البنية التحتية تنسجم بشكل كامن خالل الجدول 

  .وخطط المؤسسات الحكومية
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  :القرارات التنظيمية والقرارات الخاصة بالقوانين والتشريعات
قرارات، والقرارات الخاصة بالقوانين ) 10(شؤون التنظيمية الحكومية الالخاصة ب بلغ عدد القرارات

الحكومة وخطط المؤسسات  وهذه القرارات منسجمة مع برنامج عمل. قرارات) 4(والتشريعات 
  .الحكومية

  
  النتائج

ينسجم مع برنامج عمل من هذه القرارات %) 99(بعد الحصر الكامل لقرارات مجلس الوزراء تبين أن 
ينسجم مع خطط المؤسسات الحكومية، والرسم البياني التالي يوضح هذه  من القرارات% 95الحكومة، و

  :النسب

مدى انسجام قرارات مجلس الوزراء مع برنامج عمل الحكومة وخطط المؤسسات الحكومية

99%

95%

92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

انسجام القرار مع خطة المؤسسة الحكوميةانسجام القرار مع برنامج عمل الحكومة

  
  

  األسباب
  . موضوعي الشباب واإلعالمل )إنهاء االحتالل وإقامة الدولة :لسطينوثيقة ف( لم تتطرق - 
  .لعدم تزويدنا بها من قبل الوزارات ذات العالقة لدى الدائرة لم تتوفر كافة خطط المؤسسات الحكومية - 
  .معظم خطط المؤسسات الحكومية عامة وغير تفصيلية - 
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  التوصيات
  .ووضع رؤية حكومية واضحة بخصوص كل منهما وضوعي الشباب واإلعالم،إعادة النظر في م - 
ليتسنى إعداد الدراسات  أهمية تزويد مجلس الوزراء بكافة خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية - 

  .انحرافه عن الخططوالمقارنات التي تهدف إلى تقويم األداء الحكومي في حال 
تحوي األهداف العامة  ،ميةنوصي بإعتماد خطط تفصيلية بشكل أكبر من قبل المؤسسات الحكو - 

  .والتحديات المتوقعة المتوقعة لإلنجازواإلنجاز المتوقع والفترة  للمؤسسة والفرعية
  

  


