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  آلمة رئيس الوزراء
  

ديم أفضل الخدمات         ى تق درتها عل دورها وق ة، ب تواصل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها االرتقاء المستمر، وبخطى ثابت
ك من         للمواطنين لتعزيز صمودهم في وجه المشر ى درب الخالص من االحتالل، وذل تيطاني اإلسرائيلي عل وع االس

دس  ة فلسطين، وعاصمتها الق اء مؤسسات دول تكمال بن م واإلدارة الس ي مجاالت الحك ًا ف راآم يومي دم المت خالل التق
  . 1967الشرقية، على حدود عام 

از ل   ومي وانج اء ي ة بن ن ورش ا م ا يرافقه ة، وم وات المتراآم ذه الخط ف  إن ه ي مختل ة ف اريع التنموي ن المش د م لعدي
ا           تيطان والجدار، إنم ر تضررًا من االس ددة واألآث ة والمهمشة والمه المناطق الفلسطينية، وخاصة في المناطق الريفي
ى االنجاز       درة عل تقبل والق ة بالمس . تؤآد قدرة شعبنا الفلسطيني على تحقيق االنجازات التي تفتح له طريق األمل والثق

اء االحتالل اإلسرائيلي عن     إن هذا  الطريق بات واضحًا ويحظى بالتفاف متزايد من أبناء شعبنا، وهو يؤآد حتمية إنه
  .آامل أرضنا المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وبناء دولة فلسطين المستقلة

ه لعزل     ، ورغم محاوالت )ج(فهذه المشاريع، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها في المناطق المسماة االحتالل وإجراءات
ة         اء مؤسسات دول دولي، أساسية لبن وعي ال هذه المناطق عن باقي األراضي الفلسطينية، ومحاولته لتكريس ذلك في ال

ة   ا التحتي ز           . فلسطين المستقلة وبنيته دس الشرقية، وتعزي ع المؤسسات الفلسطينية في الق ا أن السعي للنهوض بواق آم
اتها، هو من سيرسم بالفعل حدود           قدرتها على مواجهة المخططا ة ومقدس تقبل المدين ي تستهدف مس ت اإلسرائيلية الت

رية           ة عص مونها آدول تقبلها، ومض الم مس د مع اتها، وتحدي اء مؤسس ي بن عبنا ف اء ش رط أبن ي ينخ طين الت ة فلس دول
عات أبنائها وتفتح لهم آفاق الدولة التي تحتضن إبدا... دولة المؤسسات وحكم القانون والفصل بين السلطات،... تقدمية،

ار  ى آامل      . التطور واالزده يادة عل ة الس ة فلسطين آامل ة دول ذا االنجاز ليرسخ حقيق ن يكتمل ه ًا،  ل ا قلت دوم وآم
ام     ذ ع ة من دس الشرقية            67األراضي الفلسطينية المحتل ا الق ة وفي القلب منه ا يشمل قطاع غزة والضفة الغربي ، وبم

اء شعبنا في قطاع        عاصمة دولتنا األبدية، إّال اة عن أبن ع المعان  بإنهاء االنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، ورف
ل    غزة، وحماية المكتسبات الديمقراطية وأسس النظام السياسي والديمقراطي والتعددي الذي حققه شعبنا بنضاله الطوي

د  ه ليصبح   . والمتواصل والعني دة وطن تعيد وح عبنا أن يس م، إن من حق ش اء  نع ل وعورة نحو إنه الكًا وأق ق س الطري
داول النظامي       ة والت ة والديمقراطي االحتالل، ومن حقه ممارسة حقه الدستوري في إجراء االنتخابات، لتكريس التعددي

  .للسلطة
ه من عمل              ا تقومون ب ب، إن م تيطان والمتضامنين األجان آلمة أخيرة، أقولها للجان الشعبية لمناهضة الجدار واالس

طيني لحماي عبنا الفلس تقبل ش ة    ... ة أرض ومس تقالله وحماي ه واس ل حريت عبنا لني يًال، ويعكس إرادة ش ًال نب ر عم يعتب
ة العنف واالحتالل والموت        ذه األرض في مواجه ى ه م      . مستقبل السالم والحياة عل ون معك الم يقف وإن آل أحرار الع

ذا  روع ه الكم المش ب نض ى جان ا ا . وال ة عنوانه ة القادم وفالمرحل رز ه تيطاني،  : ألب روع االس ل المش بالصمود نفش
اء                ق نحو إنه ا نواصل الطري ع الحصار عن قطاع غزة، وبكليهم ى رف ر إسرائيل عل اته نجب وبوحدة الوطن ومؤسس

 .االحتالل وبناء دولة فلسطين

  اضسالم في. د                                                                                
 رئيس الوزراء                                                                        
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 آلمة معالي أمين عام مجلس الوزراء
  

ة            ذ وثيق رامج والخطط لتنفي اني أن مواصلة الب ا الربعي الث دم تقريره : فلسطين "تدرك الحكومة الثالثة عشرة وهي تق
ة    ة الدول ة            " إنهاء االحتالل وإقام الحلول الجزئي ة ب ى آل المحاوالت االسرائيلية المتمثل ق عل هي السبيل لقطع الطري

ة، بهدف تشريع االحتالل          يادة أو بحدود مؤقت ة فلسطينية منقوصة الس ة دول ة إلقام ة، والمخططات األحادي والمرحلي
  .ومواصلة االستيطان وتهويد القدس

  

ا ات الحي ة مقوم وفير آاف ى ت ة عل دس وحرصًا من الحكوم ي الق اطق، وخاصة ف ة المن ي آاف واطنين ف ية للم ة األساس
د   نحهم     اواألغوار، وفي المناطق المتضررة من االستيطان والج اتهم لم ة متطلب ة آاف ز صمود   ر، وتلبي هم األمل وتعزي

د سارعت الحك         اته، فق ة مخططات االحتالل وسياس ة آاف ى  وتحفيزهم على الثبات فوق أرضهم ومواجه ة إل رار   وم إق
دة             البد ا وتوسيع قاع د طاقاتن ا يضمن استنهاض وحش وزارات والمؤسسات بم ة لل ء بتشكيل مجالس استشارية قطاعي

اءة         واطنين بكف دمات للم ديم الخ ى تق درتها عل ات وق ذه المؤسس اءة ودور ه ز آف ؤولية لتعزي ل المس ارآة وتحم المش
اء  وفاعلية، وبما يمكن من تعزيز صمود شعبنا ومراآمة إنجازاته لتحقيق م شروعنا الوطني في الحرية واالستقالل وبن

  .مؤسسات دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  
  
  
  
  

  نعيم أبو الحمص. د                                                                      
  عام مجلس الوزراءأمين                                                                        
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  الملخص التنفيذي
  

وطني من        ة عشرة مشروعها ال تواصًال لإلنجازات التي حققتها الحكومات السابقة، واصلت الحكومة الفلسطينية الثالث
تعمل باعتبارها أولوية س" إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"خالل تأآيدها على تنفيذ برنامج عمل الحكومة وثيقة 

ة،     على تحقيقها على األرض دون االآتراث بالتصنيفات المجحفة التي فرضت على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتل
  .1967وقيدت من إمكانية البناء والتطوير في آافة األراضي التي احتلت عام 

ى ضرورة   الوتسعى الحكومة للبدء بتنفيذ برامجها إلعادة اإلعمار في المجاالت المختلفة، حيث دعت  مجتمع الدولي إل
ؤتمر      التحرك العاجل لرفع الحصار الظالم عن قطاع دول المانحة في م ا ال شرم   غزة وتنفيذ التعهدات التي التزمت به

  .الشيخ
وفي سبيل تحقيق الهدف الوطني األساسي المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وحل قضايا   

ع            الوضع النهائي اه المجتم ددة تج ر مواقف سياسية متع ذا التقري رة ه تبنت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة خالل فت
ة،      رارات الشرعية الدولي ة وق الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، وتجاه إسرائيل التي ترفض االمتثال لاللتزامات الدولي

ة وتمسكها    زام الحكوم ى الت دًا عل ذه المواقف تأآي أتي ه رارات  ب وت ر الفلسطينية وبق ة التحري وطني لمنظم امج ال البرن
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وآافة المواثيق وااللتزامات

وعلى صعيد االنجازات الفعلية للحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في مجال تطوير العالقات والشؤون الخارجية، قامت 
ة   اون  مع  الحكوم ز أواصر التع ة الفلسطينية     بتعزي ا  –األردن الشقيق من خالل تشكيل اللجان الفني ة وقيامه األردني

ان      ا اتفاقيت ة من بينه ع االزدواج     بإعداد المسودات النهائية لعشر اتفاقيات تعاون في مجاالت مختلف ارة الحرة ومن للتج
ابقة . الضريبي ات الس ه الحكوم ا قامت ب اوواصلت م ن واألم وفير األم ق بت ا يتعل ام فيم ن خالل القي واطنين، م ن للم

ة، وضبط    ) 170(بالحملة األمنية لمالحقة المطلوبين للعدالة ومصادرة وإتالف حوالي  ر قانوني م  ) 300(مرآبة غي آغ
  .وتصديها النتشار آفة المخدرات الفاسدة والمهربة، واحتواء المشاآل العشائرية من اللحوم

لطة القضائ  ل الس ز عم ة وتعزي ًا للعدال ين وتحقيق م تعي ام ) 11(ية ت ذ ع يًا من ريع   2009قاض اآم الصلح؛ لتس ي مح ف
  .إجراءات التقاضي والحد من تراآم القضايا

رادات   أما على صعيد اإلصالح واالستقرار المالي فكانت هناك زيادة ارك  في إي ذه  الجم رة  له ة  الفت  نفس  مع  بالمقارن
ار  حسابات متابعة مجال في دةعدي ، وتحقيق إنجازات%14بنسبة  الماضي العام من الفترة ضريبة   ودافعي  مكلفي  آب

ة  المقاصة  فواتير أرشفة نظام القيمة المضافة باإلضافة إلى تشغيل ارب        . االلكتروني ا يق رة إنجاز م ذه الفت م خالل ه وت
ة للموظفين ضمن      )مالي، إداري، شامل(تقريرًا رقابيًا ) 41( يم االحتياجات التدريبي سياسات  ، وإعداد تقرير حول تقي

فافية اءلة والش ي   . المس م المحل ز وإصالح الحك ال تعزي ي مج ا ف داد المخطط   أم روع إع ى مش ة عل صادقت الحكوم
ع األنشطة    ة وتوزي ة العمراني ة للتنمي ات وطني م سياسات وتوجه ن خالل رس ة م ه يشكل أهمي اني، آون وطني المك ال

ذلك    ل وآ كل أمث ادية بش تراتيجية المحل  االقتص تكمال اإلس م اس ت     ت ي طرح وار والت ة األغ وير لمنطق ة للتط ) 92(ي
  .مشروعًا تنمويًا

المتعلق باإلصالح اإلداري وإصالح إدارة الخدمة المدنية صادقت الحكومة على إنشاء مجالس استشارية   الجانبوفي 
اء   ز آف ة ودور قطاعية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يضمن تحقيق اإلصالح والشراآة وتحمل المسؤولية لتعزي

ة       هذه المؤسسات وقدرتها في اءة وفاعلي واطنين بكف ديم الخدمات األساسية للم ى     . تق ا وصادقت أيضًا عل رار   14آم ق
ة                 رار تشكيل لجن ا ق ان أهمه ة آ ة وتنظيم الشؤون اإلداري ة المدني د الخدم ات وتمدي ي مجال التقاعد والترقي حكومي ف

علمي أقل من جامعي ممن يشغلون مراآز قيادية وإشرافية في  خاصة لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل
  . مواقعهم بحيث تغني ترقيتهم عن أية تعيينات جديدة

ة    ة       وتحت مظلة الحماية االجتماعية قامت الحكوم اقين من خالل الموافق وق المع دعم حق ى  ب الي    عل غ م تخصيص مبل
ـ   بطاقة المعوق من إصداردوالر لتنفيذ المرحلة األساسية ) 238,000(بقيمة  ة ل ) 50000(، وتقديم المساعدات الغذائي

  .دوالر) مليون 15(أسرة من برنامج الغذاء العالمي على شكل طرود غذائية بقيمة 
اث   دها باألث اء الغرف الصفية وتزوي ن خالل بن ة م ه الحكوم ذي بذلت ل ال ر من العم يم نصيب آبي ان لقطاع التعل وآ

ات        المدرسي، وتوقيع العديد من االت ديم المئ م تق ا ت ي والجامعي، آم فاقيات لخدمة قطاعات التعليم العام والمهني والتقن
  . من المنح الداخلية آمنح الرئيس ومنح مجلس الوزراء للمتفوقين، والمنح الخارجية

  

مبلغ مالي ونظرًا لألهمية الكبيرة للقطاع الصحي فقد أولته الحكومة اهتمامًا آبيرًا من خالل المصادقة على  تخصيص 
ى استقطاب   ).  H1N1(ألف شيقل لوزارة الصحة لشراء مواد فاحصة لوباء انفلونزا الخنازير  350بقيمة  وعملت عل

ع        ي مجم وارئ ف اح الط ي لجن اح التجريب ب االفتت ى جان ة، إل ة المتخصص ات الجراحي راء العملي ة إلج ود الطبي الوف
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قطاع الشباب في المجتمع الفلسطيني فقد تم تأهيل العديد من المالعب وتأآيدًا للدور الكبير الذي يحتله .  فلسطين الطبي
دريب     ) 100(في عدة محافظات، وتنفيذ  اء مرآز ت بابية وإنش مبادرة شبابية في مجاالت متنوعة مثل تدريب قيادات ش

ابة  شاب ) 900(مؤسسة وتوفير فرص عمل لحوالي ) 143(آوادر المؤسسات الشبابية واألندية، وتطوير قدرات  . وش
دة دول        ة في ع ابيع الثقافي وعلى الصعيد اإلعالمي والثقافي فقد واصلت الحكومة العمل الدؤوب من خالل إنجاز األس
ة ضمن        ة في محافظات مختلف ة والتراثي عربية، وتنظيم مسابقة اإلبداع الشبابي، وافتتاح العديد من المهرجانات الثقافي

 ".اصمة الثقافة العربيةالقدس ع"االحتفاالت الخاصة باحتفالية 
ؤتمر  وبقي ملف القدس على سلم أولويات الحكومة خالل هذه الفترة، حيث دعت الحكومة  القمة االقتصادية لمنظمة الم

اإلسالمي إلى تقديم المزيد من المساندة لمواجهة ما تتعرض له المدينة واقتصادها، والمبادرة إلى تنفيذ سلسلة مشاريع   
تثبيت وجودهم على آما واصلت الحكومة دعمها للمواطنين لتعزيز صمودهم و .المواطنين فيهااقتصادية تدعم صمود 

ة بسبب          ر تضررًا سواء المعزول ددة واألآث اطق المه أرضهم وتوفير الدعم والمساعدة الضرورية لهم خاصًة في المن
  ".c"أو بسبب ما يسمى بالمنطقة  الجدار العنصري

ة ق   ة بأهمي ن الحكوم ًا م رائيلية،      وإيمان جون اإلس ل الس رى داخ ب األس ع روات ة دف لت الحكوم رى، واص ية األس ض
ي، والتحق   ) 180(وصرف بدل آنتينه لهم عن الشهور الثالثة الماضية، آما تلقي  ) 230(أسيرًا محررًا اإلرشاد المهن

  .دورة في مختلف المحافظات) 21(أسيرًا محررًا في 
رًا لقطاع الت    ًا آبي ة دعم دمت الحكوم م تشكيل    وق ة االقتصادية، حيث ت يادة    نمي امج الس ة لبرن ة توجيهي رادات (لجن االي

رادات    ،)والمعابر د لإلي راد ودعم      لمن أجل الوصول إلى نافذة موحدة للمعابر وملف موح ارة واألف ة التج تسهيل حرآ
ادة الحصيلة        واردات والصادرات وزي ى ال ة عل ة    الثقة بالبضائع الفلسطينية، ورفع مستوى الرقاب الضريبية والجمرآي

  .ومكافحة التهريب بصورة فاعلة
زم من        وفي القطاع الزراعي تم  ا يل وفير م تشكيل اللجان الفنية والوطنية لتنفيذ نشاطات مشروع تخضير فلسطين، وت

 . األشتال والحبوب للمناطق القريبة من المستوطنات والجدار العازل
ى   أما فيما يتعلق بدعم القطاع السياحي فقد حر ة عل ي، وإجراء جوالت         صت الحكوم دد العمران ار من التم ة اآلث حماي

رقة    ة س ال مكافح ة أعم ة، ومتابع ي الضفة الغربي اطق ف دة من ي ع ياحية ف ة الشرطة الس ية برفق دمير تفتيش ار وت اآلث
  .المواقع األثرية في آافة المحافظات

م توق       د ت ا المعلومات فق ا لقطاع االتصاالت وتكنولوجي ًا منه ع ودعم اد شبكات     ي ة انضمام فلسطين لعضوية اتح اتفاقي
ى   .البحث العلمي والتعليم للدول العربية المتوسطية، وربط الجامعات الفلسطينية بالشبكة االورومتوسطية وباإلضافة إل

  . بناء البوابة الحكومية لجميع خدمات الحكومة المتعلقة بالمواطنذلك تم 
تن    وفي إطار تسهيل رحلة الحجاج قامت ال ى م العكس عل حكومة بتنظيم نقل حجاج قطاع غزة من العريش إلى جدة وب

  .ووزارة األوقاف وزارة النقل والمواصالتالخطوط الجوية الفلسطينية في إطار االتفاقية الموقعة بين 
ذ  تم فقد   تأهيل وإعادة بناء المباني العامة والبيوت المدمرةب دعم البنية التحتية المتمثلة  أما على صعيد االنتهاء من تنفي

ذ     ) مليون 0.05(مشروعين إلصالح بعض المباني العامة بقيمة  اء من تنفي مشاريع إلنشاء بعض    ) 4(شيكل، واالنته
وتنفيذ ، تنفيذ المرحلة األولى من مشروع إعادة بناء مقاطعة أريحاآذلك تم  .شيكل) مليون 3.10(المباني األمنية بقيمة 

  . شيكل) مليون 32.63(المتعلق بمبنى وزارة التخطيط واالقتصاد بقيمة وع الوزارات مشروع مجممن الجزء األول 
م     ة ت اه العادم ر        وفي مجال إدارة المياه والمي ى حف ة، واإلشراف عل ار المعطل ع اآلب اه لصالح    ) 5(تشغيل جمي ار مي آب

ة ال   ة وآمي ات الخاصة بنوعي راء القياس ار، وإج ل اآلب ادة تأهي اف، وإع أحواض  وزارة األوق ة ب ة المحيط اه الجوفي مي
، وترخيص عدد من المشاريع لتطوير مصادر المياه، وإعداد تقارير فنية حول الوضع المائي في "الترشيح شمال غزة

  .تجمعات فلسطينية) 8(
  

دس الشريف، من       تقلة وعاصمتها الق  وال تزال الحكومة تواصل العمل والسير قدمًا نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المس
خالل العمل على آافة المستويات العربية والدولية، ومواصلة اإلصالح اإلداري والمالي الذي حرصت على مواصلته 

 .منذ تشكيلها
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  المواقف السياسية للحكومة
  

مواقف  30/11/2009-06/09/2009 من تاريخالممتدة تبنت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة أبان فترة عملها 
لاللتزامات الدولية الرافض لالمتثال  إسرائيل واتجاه ،الداعم للقضية الفلسطينيةمتعددة تجاه المجتمع الدولي سياسية 

بالبرنامج الوطني لمنظمة  وتمسكها الحكومة التزامعلى وتأتي هذه المواقف تأآيدًا ، وقرارات الشرعية الدولية
السالم العربية وآافة المواثيق وااللتزامات في سبيل تحقيق  التحرير الفلسطينية وبقرارات الشرعية الدولية ومبادرة

. يالهدف الوطني األساسي المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وحل قضايا الوضع النهائ
  : تمثلت هذه المواقف باآلتي وقد

  

  الفلسطينية، والمتضمنة رفض التطبيع مع رحبت الحكومة بقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن القضية
ين      ودة لالجئ د حق الع ى تأآي افًة إل دس، إض أن الق ي بش ة بتحرك دول تيطان والمطالب ف االس ل وق رائيل مقاب إس
ع األسرى              راج عن جمي ى إسرائيل لإلف دولي للضغط عل ع ال م، ودعوة المجتم ى أمالآه الفلسطينيين والحفاظ عل

م المتحدة حول          والمعتقلين الفلسطينيين في سج ائق في إطار األم ة تقصي حق ون االحتالل، والمطالبة بإنشاء لجن
 . قيام إسرائيل بسرقة أعضاء بشرية لشهداء فلسطينيين

 

          ات ام جمعي ة بشأن قي دول العربي ة ال ر الصادر عن جامع ة التقري تم     ثمنت الحكوم ة باستخدام تبرعات ي أميرآي
اإلسرائيلي في القدس الشرقية، وطالبت اإلدارة األمريكية بالتحقيق  تيطانجمعها في الواليات المتحدة لتمويل االس

ه  هذه المسألة التي تتناقض مع القانون الدولي باعتبار القدس الشرقية أرضًا الجدي في ام     .محتل ين الع ًة األم مطالب
ات    وال والتبرع ل األم ة بوقف آ طين واألراضي المحتل ؤون فلس ة لش ة العربي اعد للجامع ى المس ول إل ي تح الت

 .المستوطنات اإلسرائيلية
  

    رحبت الحكومة بتبني مجلس حقوق اإلنسان تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ودعت
ر    . تحمل مسؤولياتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير هيئات األمم المتحدة إلى رار التقري رًة أن إق معتب

اب يشكل خطوة هامة  ة      . نحو تحقيق العدالة، ووضع حد لثقافة اإلفالت من العق إقرار الجمعي ا ورحبت أيضًا ب آم
ة            دولي وطالبت الحكوم ى مجلس األمن ال ه إل رة وطلب إحالت ة آبي العامة لألمم المتحدة لتقرير غولدستون بأغلبي

تم    ى ي ة     مجلس األمن بإقرار التقرير وبمواصلة اإلشراف التام على هذه القضية حت ة اإلجراءات الالزم اذ آاف إتخ
 .والضرورية على المستويين المحلي والدولي 

 
  

 دات   دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التعه
ادة  شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من البدء بتن التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر فيذ برامجها إلع

ع  . المختلفةاإلعمار في المجاالت  وزير     وفي ذات السياق أآدت الحكومة الفلسطينية  أن من ة اإلسرائيلية ل الحكوم
ار         الخارجية الفرنسي برنارد آوشنير من زيارة قطاع غزة يأتي ائق اآلث اء حق ى إخف ة إل تها الهادف في إطار سياس

 . ئيلي في القطاع واستمرار عرقلة عمليه إعادة إعمارهاإلسرا المدمرة التي خلفها العدوان
  

  ين الفلسطينيين     أعلنتأعربت الحكومة عن قلقها من التقليصات التي روا (وآالة غوث وتشغيل الالجئ عن  ) األون
ةً      إجراءها دمها، مطالب ي تق رار      في الخدمات الت ذا الق التراجع عن ه ة ب ة  ودعت  . الوآال ى    الحكوم دول إل ة ال آاف
الوفاء بالتزاماتها المالية إلى الوآالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، إلى حين  سرعة 

 .إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
  

 لوحدات االستيطانية في  أدانت الحكومة إصرار إسرائيل على تسريع المشاريع االستيطانية باعتزامها بناء مئات ا
ماه     ة المس اء مستوطنة    E1الضفة الغربية والقدس، ووضع حجر األساس لمستوطنة جديدة في المنطق دء ببن ، والب

ور األردن   ي غ دة ف طينية    . جدي ادة الفلس ف القي ى موق دت عل رابطوأآ ات   ال تئناف المفاوض ذاس رائيل  بتنفي إس
 .ف الفوري التام لكافة النشاطات االستيطانيةوفي مقدمتها الوقعليها االلتزامات المترتبة 

  
      ى ل التصويت عل ق في تأجي ة للتحقي اس تشكيل لجن ود عب رئيس محم رار ال ة ق ر غولدستون  ثمنت الحكوم تقري

آدت أوفي ذات السياق . وأآدت على موقف السلطة الوطنية الداعي لتبني مجلس حقوق اإلنسان تقرير غولدستون
ة  ى الحكوم لطةعل ي  الوطن إصرار الس دمًا ف ى المضي ق ة عل ة ذات  ي ات الدولي ة الجه ام آاف ر، أم ة التقري متابع
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دولي  ا ن ال س األم ي مجل واء ف ة س ة  لعالق ات الدولي ة الجناي دة أو محكم م المتح ة لألم ة العام ذا أو الجمعي ي ه وف
افي  دستون لضوزارية لمتابعة العمل المتعلق بتقرير جول اإلطار صادقت الحكومة على تشكيل لجنة مان الدعم الك

ر ا ،للتقري كلت فريق آم ل      ًا ذيمتفرغ ًافني ًاوش ل العم ة مراح ي آاف ورة ف ديم النصح والمش ة وتق رة للمتابع خب
 .واإلجراءات المختلفة المتعلقة بتقرير غولدستون

  

 اس  محمود الرئيس أصدره الذي الرئاسي بالمرسوم الحكومة رحبت إجراء  عب ات   ب  عيةوالتشري  الرئاسية االنتخاب
رةً  االنتخابات، وقانون األساسي القانون إلى استنادًا دستوري، آاستحقاق المقرر، موعدها في ذا  أن معتب رار  ه  الق

ي  مسؤولياتها  بكامل  ستضطلع  أنها الحكومة وأآدت. الفلسطيني الديمقراطي النظام لحماية ضمانة يشكل وفير  ف  ت
ة  نجاح  مقومات آافة ة،  العملي اون  االنتخابي ع  مع  والتع ة  الجهات  جمي ا  لضمان  المعني فافيتها  نزاهته ددًة   . وش مش

 . رفضها ألية محاولة من قبل إسرائيل إلعاقة االنتخابات في القدس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القطاعيةاإلنجازات 
  

  

  قطاع الحكم : أوًال
  

ة     الفلسطينية الثالثة عشرة أآدت الحكومة  ة وثيق امج عمل الحكوم اء االحتالل   : نفلسطي "على مضيها في تنفيذ برن إنه
ي فرضت   باعتبارها أولوية ست "وإقامة الدولة عمل على تحقيقها على األرض دون االآتراث بالتصنيفات المجحفة الت

ى  ام    الشعبعل ت ع ي احتل ة األراضي الت ي آاف اء والتطوير ف ة البن ن إمكاني دت م ة، وقي طيني وأرضه المحتل الفلس
وزارات الخطوات التي قطعته أماموللوقوف  .1967 ة   ا مختلف ال ة ضمن    والمؤسسات الحكومي سياسات قطاع   العامل
  : نستعرض ما يلي الحكم

  

  تطوير العالقات والشؤون الخارجية: أوًال
دول األخرى وتوسيع نطاق       على الوطنية الفلسطينية  في سياق حرص السلطة تطوير العالقات الدولية لفلسطين مع ال

تويات ا ة المس ى آاف ا عل اون معه يةالتع ة الفلسطينية ،القتصادية والسياس اونب قامت الحكوم ز أواصر التع ع   تعزي م
داد    األردنية –اللجان الفنية الفلسطينية تشكيل األردن الشقيق من خالل  ا بإع ات     وقيامه ة لعشر اتفاقي المسودات النهائي

  .بيللتجارة الحرة ومنع االزدواج الضري تعاون في مجاالت مختلفة من بينها اتفاقيتان
  

  األمن وسيادة القانون: ثانيًا
ام  ودة القانون اسي فرض اضي الفلسطينية المحتلة على أساسسعيها المتواصل لتعزيز االستقرار في األرفي  النظام الع

ى  كالوالقضاء عل ة أش رة  الفوضى آاف ة عش طينية الثالث ة الفلس دت الحكوم ةمواصلة ا، أآ ة األمني ا ل لمؤسس جهوده
تمرة  ي المس وفيف واطنينت ان للم يدًة  ، ر األمن واألم ة مش ة األمني ا بالحمل ي قامت به ة   الت ة لمالحق وبين للعدال المطل

ة،    آغم من اللحوم  300رآبة غير قانونية وضبط م 170ومصادرة وإتالف حوالي  واء المشاآل   الفاسدة والمهرب واحت
ذه القضايا    قضايا المخدرات وإحالة جميع ى ذمةشخصًا عل 975وتصديها النتشار آفة المخدرات بتوقيف  العشائرية ه

  . مالحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة سبيل الحرص علىويأتي ذلك في  .القضاء إلى
  
  

  وتعزيز السلطة القضائية تحقيق العدالة: ثالثًا
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ة   " تطوير مرفق العدالة على سلم أولويات عمل الحكومة ضمن وثيقة فلسطين  يأتي ة إنهاء االحتالل وإقام ا   " الدول بم
ذا الغرض    وتكريس سيادة القانون، يعزز مبدأ الفصل بين السلطات  ًة    وألجل ه ة ممثل بمجلس القضاء   قامت الحكوم

  :بـ األعلى
 التنسيق مع الفريق الوطني للتحضير لإلطار الناظم للخطة اإلستراتيجية لقطاع العدالة. 

  ع إجراءات التقاضي والحد من تراآم القضايافي محاآم الصلح؛ لتسري 2009قاضيًا منذ عام ) 11(تعيين . 

  وا قضاة صلح      ) 10(إيفاد دريبهم ليكون ي لت اد  مبعوثين إلى المعهد القضائي األردن قضاة صلح   ) 10(، وإيف
املين في    للمعهد القضائي اليمني لتدريبهم على عملهم في المستقبل، ودراسة االحتياجات التدريبية لجميع الع

 .دريب يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول المانحةالمحاآم ووضع خطة ت

   ول موضوع دورة ح ة " التحضير ل دعوى المدني ير ال ـ " س اٍض ) 120(ل ن قضاةق ي   م ة ف الصلح والبداي
ـ   تمر ل دريب المس تكمال الت ى اس ل عل طينية، والعم اآم الفلس ن قضاة الصلح ) 146(مختلف المح قاضي م

 والبداية واالستئناف

 وفي الجنايات 2008عن سنة )% 156(بما نسبته  2009لقضايا الجزائية الصلحية سنة الفصل في ا ازدياد ،
 )%.263(أمام محاآم البداية آانت الزيادة بنسبة 

            دل، وتطوير وحدات ذ والكاتب الع رة التنفي دة لتطوير دائ ة الموح ة واإلداري تطوير دليل اإلجراءات التنفيذي
ة وعمل خطط تفصيلية لكل  ات   المجلس اإلداري د آلي ات لتوحي الم التبليغ ل إجراءات أق دة، وتطوير دلي وح

 .المجلس دوائرالعمل في 

  زان   (تطوير النسخة المحدثة ألتمتة نظام إدارة الملفات امج مي تم       )2برن ي ي رامج الت د من الب ، وتطوير العدي
 .استخدامها في الدوائر المختلفة في المجلس بهدف تسريع وتنظيم العمل

  ة اح محكم ا،    افتت ي أريح ة ف ة البداي ى محكم ابق عل ه، وإضافة ط م وقلقيلي ت لح ة بي وير محكم ين، وتط جن
 . وتوفير أراضي لبناء محاآم صلح في آل من سلفيت وطوباس وقلقيليه

  ة،       " محضرين "آاتب تبليغات ) 30(آاتب عدل، و) 32(تعيين اآم الضفة الغربي ى مختلف مح موزعين عل
 .ين المحاآم واإلدارات؛ لزيادة فاعلية العمل في المحاآمباحثًا قانونيًا موزعين ب) 12(و

     دة ام لمناقشة موضوع العنف     ) 3(اجتماع عدد من القضاة الفلسطينيين مع قضاة إيطاليين في بيت لحم لم أي
ة دراسية في األردن حول      ) 10(مشارآة باإلضافة إلى  .ضد المرأة ة    "قضاة في حلق دور القضاء في حماي

 ".سانوتعزيز حقوق اإلن

  ق          ) 200(، وتغطية أآثر من "قضاؤنا"نشر وتوزيع مجلة ا يتعل اول آل م ام يتن ة الع ذ بداي حدث صحفي من
 .بأخبار المحاآم الفلسطينية والقضاء في فلسطين مما يعزز مصداقية مجلس القضاء أمام الجمهور

  :باآلتي إنجازاته تمثلتفديوان قاضي القضاة  أما
  

  اآم الش ديوان والمح ز ال ول  أنج هر أيل تقبال )  11480(رعية خالل ش ة، واس ايا ) 549(قضية ومعامل قض
ا    ة األحوال الشخصية    )2549(، زواج )337(، وطالق  )310(لإلرشاد األسري حل منه أنجز  ) 51(، نياب

 ).7(أنجز منها ) 25(النفقة  صندوق، )10(منها 
  

  دد قضايا     ) 10028(إنجاز غ ع اد األسري    قضية ومعاملة خالل تشرين األول، وبل ا   ) 670(اإلرش حل منه
ة   )11(أنجز منها ) 49(، نيابة األحوال الشخصية )2862(، وزواج )431(، وطالق )308( ، صندوق النفق
 ).7(أنجز منها ) 26(

 

  اد األسري       ) 11392(إنجاز دد قضايا اإلرش غ ع اني، وبل حل  ) 492(قضية ومعاملة خالل شهر تشرين الث
ة  )4(أنجز منها ) 38(، نيابة األحوال الشخصية )2670(اج ، زو)380(، طالق )234(منها  ، صندوق النفق

)35  .( 
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  اإلصالح واالستقرار المالي: رابعاًَ
  

في مجال خاصُة  ،"إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"تنفيذ خطتها وسعيها لتقدم عمل الحكومة استمرار في إطار 
 ،منظمة الجمارك العالميةوالتي تتطلع من خالله ألن تصبح عضوًا آامًال في  الدور الريادي والسيادي لفلسطين تعزيز
رة رحب ة عش طينية الثالث ة الفلس ة    ت الحكوم ام لمنظم س الع رار المجل اركبق ة  الجم ارآة  بالقاضي العالمي ول مش قب

ة،  وزاري للمنظم اع ال ي االجتم دًةفلسطين ف تكمال ع مؤآ ة الس ود الوطني تمرار الجه ة اس ى أهمي ضوية فلسطين عل
  . المنظمة آمراقب في

ة نظرًا للعجز      ال سيمافيما يخص األوضاع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية و ا الحكوم األزمة المالية التي تعاني منه
ديم     الحكومة أآدت . 2009مليون دوالر لعام  400 في ميزانية الدولة التي تصل إلى بانية بتق ة اإلس منحة  قيام الحكوم

وب     آما وأآدت التزام  السلطة الوطنية، مليون يورو لدعم موازنة  25بقيمة  ل المطل وفير التموي ى  الدول المانحة بت حت
   . 2009نهاية عام 

  :ومن جانب آخر حققت وزارة المالية ما يلي
 14بنسبة  الماضي العام من الفترة نفس مع بالمقارنة الفترة لهذه الجمارك إيرادات زيادة.% 

 
 
 

 تقييم  وإعادة ضريبة القيمة المضافة، ودافعي مكلفي آبار حسابات متابعة مجال في عديدة ازاتتحقيق إنج
 . اإليرادات في الزيادة صعيد على خاصة إنجازات وتحقيق الفرعية المكاتب أعمال

 

 وإعادة توزيع الضرائب دافعي آبار وملفات والعالقة المعقدة الملفات متابعة في مسبوق حدوث تطور غير 
رة  نفس مع بالمقارنة التحصيالت نسبة في زيادة إلى أدى مما لوظائفا ام  من  الفت بة  الماضي  الع  64 بنس

%. 
 

 بة  المهن  ورخص األمالك ضريبة من التحصيالت زيادة د  بنس ة  الضعف  عن  تزي نفس  مقارن رة  ب من   الفت
 .السابقة السنوات

 

 اج سياسة التسعير    التهريب  وتوزيع المحروقات، ومكافحة سياسات بيع وتطبيق وضع ا  الناجحة  وانته  م
 .المحروقات على المتحقق الضريبي التحصيل ارتفاع إلى أدى

 

  واتير  أرشفة  نظام  تشغيل اء   المقاصة  ف ة، واالنته ة  األرشفة  من  االلكتروني ة  اإللكتروني ائم  لكاف ع   قس دف
 . السابقة للسنوات الضرائب

 اق  آليات تطوير ط  وضبطه  اإلنف اء   الب مسؤولية  مراآز  ورب امج المحاسبي، وانته ة  رن ة  المرحل  من  الثاني
   .والتدقيق الرقابة تطوير مشروع

 

 ى  والحصول  الخارجي  الدين ومتابعة وإدارة المحلية، البنوك مع المحلي الدين وإدارة متابعة ات  عل  اتفاقي
داد   صافي  وحسابات االفتتاحية األرصدة وتثبيت راض، وإع ر  اإلق ع   تقري الغ المتوق ا  بالمب  للقروض  دفعه

 .الخارجية
 

 

  ة  في  المشارآة وانين  بعض  مراجع ة   الق وائح التنظيمي ة  ذات والل ة  العالق ة  بالمالي ة  العام ة،  والخدم  المدني
 .العامة الخزينة لصالح المحاآم أمام المرفوعة القضايا ومتابعة

 

 وزارات  من  العديد تدريب ى  المسؤولية  ومراآز  ال ة   النظام  عل الي، ومتابع ديالت ا  الم ة التع ى  لمطلوب  عل
 . المعنية الجهات طلب على بناًء الرواتب وبرنامج المالي النظام

 

 تفيدين  العسكرية للرواتب خاصة بيانات وقاعدة وتقارير شاشات وتطوير بناء  الشهداء  رواتب  من  والمس
 .العسكريين، ورواتب األسرى في سجون االحتالل ورواتب

 

  ة ات  المعلومات  وحوسبة  تسجيل  متابع واردة  والبيان وزارات  من  ال ا  ال اني   باألراضي  يختص  فيم والمب
 . الحكومية والمرآبات

 
 
 
 

  

  والتنمية اإلدارية  إدارة الموارد البشرية: ًاخامس
  

  :ما يليوزارة التخطيط بـممثلًة بالحكومة  قامت
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   انحين ومساهم اتهم، واستكمال  إعادة تنظيم العمل داخل إدارة تنسيق المساعدات، وبناء قاعدة معلومات ورقية للم
ة              ام التنمي ى مه دة متخصصة للعمل عل ة، واستحداث وح دة اإللكتروني ى القاع ديثًا عل تلمة ح إدخال البيانات المس

 .اإلدارية، والتي قامت بإعداد المسودة األولى لالستراتيجية الوطنية للتنمية اإلدارية
 

  وزارات والمؤسسات      استراتيجية قطاعية وغير قطاعي ) 23(متابعة تنفيذ عملية إعداد ى صياغتها ال ة تشرف عل
 .الحكومية

 

     امج الحكومي ق البرن اء االحتالل   "إعداد قوائم بالبرامج والمشاريع ذات األولوية خالل السنة األولى من تطبي إنه
 ".وإقامة الدولة

 
 

 عقد المؤتمر الوطني للسكان والتنمية دعمًا لجهود التخطيط السكاني التنموي. 
 

 ل مجموعة          إجراء المراج ات لتموي داد اتفاقي دًا إلع وزارات تمهي ة وال انحين والطواقم الفني عات والمتابعات مع الم
ة           : من المشاريع الجديدة مثل م النياب دارس، ومشروع دع اء مجموعة من الم ية، وبن ة الشمس اج الطاق مشروع إنت

 .العامة، ومشروع دعم الخدمات العامة في غور األردن، وبرامج ومشاريع أخرى
 

   ة ن الصناديق اإلقليمي ة م ل لمجموع ديم مقترحات للتموي ى تق ة عل وزارات والمؤسسات الحكومي درة ال ز ق تعزي
ر الحدود الممول من              : والدولية، مثل اون عب امج التع دا، وبرن ة الممول من هولن ة التحتي المي للبني الصندوق الع

 .المفوضية األوروبية
  اريع ن المش ة م ار مجموع ي اختي اهمة ف ل  المس دني، مث ع الم ر مؤسسات المجتم ذة عب ة المنف اريع : التنموي المش

ية واإلصالح    ارات السياس ندوق االستش ن ص ة م اني(الممول اون األلم لية  )التع ن القنص ة م اريع الممول ، والمش
 .الفرنسية

            ى مستوى ة مؤشرات األداء عل يم، من خالل مراجع ة والتقي ي للمتابع قطاع  استمرار العمل على بناء نظام وطن
 .البنية التحتية والقطاع االقتصادي، وتعديل المؤشرات المقترحة بناًء على المالحظات المقدمة عليها

  

       يم، والشروع في تطبيق ة والتقي إتمام الدراسة األولية لالحتياجات التدريبّية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المتابع
 .بعض التدريبات لمجموعة من الوزارات المختارة

 
 

  في بيروت" االسكوا"إيفاد مجموعة من العاملين في الوزارة للتدريب على التخطيط االستراتيجي بتنظيم من.  
  

  : الفلسطيني في الربع الثاني لعمل الحكومةحصاء الجهاز المرآزي لال نجازاتأما إ
 ية متقدمة في مجال الربط العمل مع اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير السجل السكاني في تنفيذ دراسة فن بدء

اع الخاص      ن القط احثين م راء والب ن الخب ق متخصص م طة فري جل بواس وير الس ديث وتط ر لتح ي المباش اآلل
 .وبإشراف فني وإداري من قبل اللجنة

 

  ام للسكان والمساآن داد الع ة للتع ائج النهائي ة حول النت احثين 2007إصدار ونشر مطوي ع الب د م م التعاق ا ت ، آم
م استخراج    2007دراسات تحليلية من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت    ) 8(إلعداد  د ت ، وق

 .2007البيانات الالزمة لهم إلتمام دراساتهم من واقع بيانات التعداد العام 
 

  ات اإلحصائية، وإص        ) 4(تنفيذ ل ونشر البيان ة، وتحلي ات السجالت اإلداري ر  مسوح ميدانية، وجمع بيان دار تقري
ة         ) 4(بيانات صحفية، و) 5(إحصائي، و ام حول فلسطين في األنشطة التالي ة لالستخدام الع ات مؤهل : ملفات بيان

باب،       ل، الش اعي، الطف وع االجتم ايا الن رأة وقض ين الم ل، تمك ديمغرافيا والخصوبة، العم ة، الصحة، ال المعيش
 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مجتمع المعلوماتالالجئون، الزواج والطالق، الهجرة، الجريمة والضحية، 

 

  ذ ات اإلحصائية، وإصدار  ) 12(تنفي ل ونشر البيان ة، وتحلي ات السجالت اإلداري ع بيان دانيًا، وجم حًا مي ) 6(مس
د من        ) 9(بيان صحفي، و) 16(تقارير إحصائية، و ام حول فلسطين في العدي ملفات بيانات مؤهلة لالستخدام الع
 .بيانات صحفية حول فلسطين في أنشطة مختلفة) 9(تقارير إحصائية، و) 7(ر األنشطة، وإصدا

    م نوي رق ائي الس دس اإلحص اب الق ر آت ادية    ) 11(نش االت االقتص ع المج يلية لجمي ات تفص ى بيان تمل عل ويش
ى من           ز المسودة األول م تجهي دس بشكل خاص، وت  واالجتماعية والسكانية والجغرافية والبيئية حول محافظة الق

 اإلحصائي، وجمع البيانات من مصادرها إلعداد آتاب فلسطين 2009التقارير اإلحصائية للمحافظات خالل عام 
 ). 10(السنوي رقم 
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      داد ة، وإع ة العربي ا باللغ خريطة  ) 24(إعداد جميع خرائط األطلس اإلحصائي الورقي مع النصوص الخاصة به
ام  داد الع ات التع ن بيان بة م ائية محوس داد ، 2007إحص س ) 67(وإع يع لألطل ف المواض ي مختل ة ف خريط

 .االلكتروني
 وعلى )النظام المنسق، والتصنيف الصناعي الموحد(من التصنيفات اإلحصائية ) 2(تحديث دليل المصطلحات و ،

 . طريق توحيد المعايير وطنيًا
         ام للسكان والمساآن والمنشآت داد الع ى التع اد عل الستخدامها في المسوح     ؛2007إعداد أطر إحصائية باالعتم

ى    التي ينفذها الجهاز، وإعداد إطار مناطق عد ليتم استخدامه من قبل المؤسسات البحثية لمساعدة هذه الجهات عل
 .إعداد دراسات تتصف بالدقة والموثوقية

  ذ ا ) 26(تنفي تفاد منه داخل والخارج اس ي ال دريبيًا ف اطًا ت از، و) 101(نش وظفي الجه  دورات) 5(موظف من م
ا  تفاد منه ة اإلحصائية اس ال المعرف ي مج تخدمين ف ة للمس ة ) 73(تدريبي الس القروي ديات والمج وظفي البل ن م م

 .والجامعات ووسائل اإلعالم، وتوفير منحتين دراسيتين
  وفير     ) 8(تأهيل بيانات متخصصة في أآثر من اديمي ضمن سياسة ت مواضيع لخدمة البحث العلمي والقطاع األآ

  .ستخدام العامبيانات خام لال
  

  
 اإلصالح اإلداري وإصالح إدارة الخدمة المدنية: سادسًا

  

       ة امج الحكوم ة برن ي تضمنتها وثيق ام الت اء االحتالل   : "فلسطين  بهدف توسيع قاعدة المشارآة للنهوض بالمه إنه
ة  الحك صادقتوالبرامج، والخطط يم الرأي واالقتراحات في السياسات العامة ، وتقد"وإقامة الدولة ى إنشاء   وم عل

ين عن المجتمع       ة تضم ممثل دني والقطاع الخاص     مجالس استشارية قطاعية للوزارات والمؤسسات الحكومي الم
ا  ة ذات االختصاص، وبم راء والشخصيات العام ق والخب راآة  يضمن تحقي ؤولية واإلصالح والش ل المس تحم

  .نين بكفاءة وفاعليةاسية للمواطتقديم الخدمات األس لتعزيز آفاءة ودور هذه المؤسسات وقدرتها في
  ة     وفي مجال إصالح إدارة الخدمة المدنية ة الدائم ة الوزاري صادقت الحكومة على توصيات لجنة الشؤون اإلداري

ة،             أحد بنودها تضمنوالتي ي ة المدني انون الخدم ديل ق ة لتع ة اإلدراي ة عن اللجن ة منبثق ة فني ي ذات  تشكيل لجن وف
ياق  ة الس يم    14ى علصادقت الحكوم ة وتنظ ة المدني د الخدم ات وتمدي د والترقي ال التقاع ي مج ومي ف رار حك ق

ل     الشؤون اإلدارية آان أهمها قرار  ى مؤهل علمي أق تشكيل لجنة خاصة لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين عل
ات جدي   ةأي عن ممن يشغلون مراآز قيادية وإشرافية في مواقعهم بحيث تغني ترقيتهم  من جامعي ذلك   ، دةتعيين آ

 . التقاعد المبكر إلىإحالة عدد من الموظفين في الوزارات على  المصادقةتمت 
  : ما يليومن جانب آخر قام ديوان الموظفين العام بـ

  ازة دراسية       ) 343(إيفاد ة ومهمات رسمية وورش العمل واج موظفًا وموظفة في بعثات دراسية، دورات تدريبي
 .ذا العام من مختلف المؤسسات الحكوميةبدون راتب خالل الربع الثاني له

  دريب ع ) 4(ت ة ) 20(مجموعات بواق ارات اإلداري ة المه امج تنمي ل مجموعة ضمن برن ي آ ة ف دربًا ومتدرب مت
 .والقيادية

          دة مواضيع املة لع ة ش ة للتشريع، وإجراء دراسة قانوني ة،     : المشارآة في الخطة الوطني ة المالي رار الذم نظام إق
 .، واستحداث نيابة األحوال الشخصية2004لسنة  19التنفيذية لقانون األسرى والمحررين رقم  ومشروع الالئحة

  از طينية،        ) 1500(إنج ر الفلس ة التحري ر لمنظم ة الس ة أمان ى هيكلي كين عل وزارات، والتس ف ال ة لمختل معامل
 . وتسكين موظفي ديوان الرقابة اإلدارية والمالية الجدد

 ارير السنوية     ) 16(موظفًا يعملون في  ) 3016(التقارير السنوية لـ تدقيق الكشوف المتعلقة ب ادة التق مؤسسة، وإع
موظف ألخطاء تتعلق بعدم مصداقية تقارير التقييم، وتوجيه تنبيهات وإنذارات بشأن عدم آفاءة ) 200(ألآثر من 

 . بع األخير من السنةمؤسسة خالل الر) 56(آشف دوام لـ ) 113(موظف، وتدقيق ) 100(األداء وفق القانون 

              ،دريب رتهم في مجال التطوير اإلداري والت تفادة من خب ة األوروبي لالس د اإلدارة العام ة مع معه تعزيز العالق
 .ومتابعة تدريب الكوادر الفلسطينية المتخصصة بمؤسسات االتحاد األوروبي
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  اذ اإل  ) 47(ضبط ة ويتقاضون مواصالت، واتخ يارات حكومي تخدمون س ًا يس م،  موظف ة بحقه راءات القانوني ج
دد   ديل ووقف مواصالت لع ـ ) 117(وصرف وتع ة ل ديل عالوة اجتماعي ة، وتع ي المؤسسات الحكومي ًا ف موظف

 .موظفًا ضمن آادر السلطة الوطنية) 137(

  حالة من موظفي المؤسسات الحكومية ما بين نقل وندب وإعارة لعدم التقيد باللوائح واألنظمة) 20(عدم اعتماد. 

 من موظفي المؤسسات الحكومية بسبب مخالفتهم النظم الخاصة بالدوام، وخصم من الراتب ) 6(جيه تنبيهات لـ تو
موظفًا في المؤسسات الحكومية بسبب التأخير الصباحي المتكرر، وإلزام إثبات الحضور واالنصراف ) 25(لعدد 

 .موظفًا ضمن فئة مدير ومدير عام على السجل اليومي) 30(اليومي لـ 
  

  المساءلة والشفافية : سابعًا
  

  :قامت الحكومة في الربع الثاني لعملها ممثلًة بديوان الرقابة اإلدارية والمالية بـ
  ارب ا يق از م ًا ) 41(إنج رًا رقابي امل(تقري الي، إداري، ش ة   )م ات التدريبي يم االحتياج ول تقي ر ح داد تقري ، وإع

  . للموظفين
  بتوصيات الديوان، ويتم ذلك من خالل التقارير الرقابية وقبل البدء بعملية التدقيق الجهات  تقييم التزامإعداد تقرير

 . على المؤسسات
 

                ارير ر ضمن التق داد التقري تم إع ديوان وي ا بتوصيات ال زام به م االلت ي ت بعض الحاالت الت ة ل إعداد تقرير مقارن
 .الرقابية وليس بشكل منفصل

 

 وجزء من )% 80(، وإعداد  دليل العمل الرقابي بنسبة 2011-2010لديوان االنتهاء من إعداد خطة إستراتيجية ل
 . دليل العمل اإلداري داخل الديوان

 

  رامج    "المشارآة في دورة تدريبية حول ة الب ى موازن ود إل تم     " التحول من موازنة البن بتنظيم من األربوساي، وي
ى دور   تمر للحصول عل كل مس دريب بش ات المختصة بالت لة الجه اني  مراس ع الث الل الرب م خ د ت ة وق ات تدريبي

 .دورات تدريبية) 3(االلتحاق بـ 
 

  ديوان    ) 6(إنشاء قاعدة بيانات لجميع الجهات الخاضعة للرقابة، وتوزيع إصدارات من النشرة الشهرية الخاصة ب
  .الرقابة
  

  

  تعزيز وإصالح الحكم المحلي  :ثامنًا
  

ا ب        المؤسسات في الجانب المتعلق بتعزيز وإصالح  ا التزامه اني لعمله ع الث ي الرب ة ف ي أآدت الحكوم ة  حكم المحل أهمي
ديات   في جانب  أما .ليوالشفافية في قطاع الحكم المحعزز مبدأ الديمقراطية ا تآونهات إجراء انتخابات البلدي  ،دعم البل

 تمكن من تكريس  ت  حتى، وبيت جاال، ألف دوالر لبلديات بيت لحم، بيت ساحور 100قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 
  . 2009احتفاالت أعياد الميالد المجيد لعام 

اني  إعدادمشروع وعلى صعيد القرارات الحكومية، صادقت الحكومة على  ه  ، المخطط الوطني المك ة يشكل  آون  أهمي
ع           ة وتوزي ة العمراني ة للتنمي ل،      األنشطة من خالل رسم سياسات وتوجهات وطني أداة ويشكل  االقتصادية بشكل أمث

ى المستوى    يس ي، واالستغالل    اإلقليمي ترشد بها للتخطيط عل ل والمحل وارد   األمث ات للم المتاحة والمحافظة    واإلمكان
ى ، األراضي وترشيد استخدامات  ،على التوازن البيئي نظم للمراآز الحضرية          إل ر الم و غي ى النم جانب السيطرة عل

  .األريافوالمدن الكبرى والحد من ظاهرة الهجرة من 
  : عيد آخر قامت وزارة الحكم المحلي بـوعلى ص

     ق نظام    ) 5(إنجاز الهياآل الموحدة لجميع الهيئات المحلية، وتطبيق النظام المحوسبي الموحد في ديات، وتطبي بل
 .بلدية) 54(موظفي الهيئات المحلية على جميع البلديات، والشروع في تطبيق نظام اإلستحقاق المعدل في 

 وإطالق ورقة السياسات )جايكا(مالية للهيئات المحلية بتمويل من التعاون الياباني إعداد ورقة السياسات ال ،
خطط استراتيجية ) 5(والدليل الخاص بمفهوم التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، وإعداد 

 .خطة محلية) 25(محلية وتحضير المطلوب إلعداد 
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 الي الموحد الخاص بالبلديات، وتشمل هذه االتفاقية البالغة قيمتها في مرحلتها الحالية التوقيع على اتفاقية النظام الم
 . هيئة محلية في مختلف محافظات الضفة الغربية) 26(دوالر دعم ) ماليين 10(

 
 

  مشروعًا تنمويًا بوشر في العمل ) 92(المحلية للتطوير لمنطقة األغوار والتي طرحت  اإلستراتيجيةاستكمال
مشروع بدعم من الحكومة اليابانية، ووضع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة في ) 26(إنجاز  على

بالتعاون مع جايكا، واستراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة في ) طولكرم، بيت لحم، سلفيت(محافظات 
 .فلسطين بالتعاون مع المؤسسات الوطنية

 

 ابات خاصة بالمياه والكهرباء، وجدولة ديون أآثر من نصف عدد الهيئات المحلية، إلزام الهيئات المحلية بفتح حس
  .عداد للكهرباء) 150.000(وترآيب حوالي 

 

  إنجاز خطة استراتيجية لدمج الهيئات المحلية، وإعداد دليل الدمج للهيئات المحلية، والقيام بزيارة إلى األردن
) 93(بلدية ليصل عددها إلى ) 328(تم دمج ما يقارب مجال، حيث لالطالع على التجربة األردنية في هذا ال

المباشرة في إجراءات لدمج هيئات محلية شكلت في السابق مجالس خدمات مشترآة، والتحضير بلدية فقط، و
 .لجنة مشاريع للبلديات) 115(بلديات جديدة، والتحضير لضم ) 8(إلنشاء 

 

  الهيئات المحلية ومراجعتها مع مجموعة من الهيئات المحلية، واستكمال دراسة عدد من األنظمة التنفيذية لقانون
أعمال مراجعة األنظمة التنفيذية لقانون الهيئات المحلي ووضع خطة لألنظمة التي سوف تتم مراجعتها خالل 

 .2010الربع األول من العام 
 
 

 فريق الوطني والفريق الفني إلنجاز هذه ببلورة الخطة االستراتيجية والقطاعية للحكم المحلي من خالل تشكيل ال
 . الخطة، وعقد مجموعة ورش عمل وعدد من االجتماعات

 
 

 

  هيئات محلية تم ضبط تجاوزات مالية وقانونية في أعمالها، ) 10(هيئة محلية، واإلشراف على ) 43(زيارة
 .واعتماد دليل التوجيه والرقابة والعمل به

 

 

 لمشاريع التنموية في آافة محافظات الوطن مما يساعد الهيئات المحلية الحصول على تمويل وطرح عدد من ا
على تقديم الخدمات النوعية وآمية وجودة مناسبة للمواطنين، وطرح عطاءات مجموعة من المشاريع وتنفيذ 

ع ويقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بتنفيذ المشاري. دوالر) مليون 25(واستالم مجموعة أخرى منها بقيمة 
 . القائمة ويعمل على أعداد مقترحات برامج ترفد المرحلة القادمة بمشاريع هادفة لرفع آفاءة البلديات

 

  مقدمة من الحكومة االيطالية لدعم مشاريع تنموية مختلفة تتعلق بتطوير ) مليون يورو 23(توقيع اتفاقية بقيمة
في مجاالت المياه والصرف الصحي وإدارة  قدرات مؤسسات الحكم المحلي في جنوب الضفة الغربية وخانيونس
 .النفايات الصلبة والتراث الثقافي والتنمية المجتمعية وبناء المؤسسات

 

 

  دوالر، وإقامة مشاريع مشترآة للهيئات ) ماليين 10(إطالق مشروع تطوير القرى واألحياء الفلسطينية بقيمة
حلة األولى من مشروع الطمر الصحي للنفايات الصلبة المحلية في المجالس المشترآة في األغوار، وإنجاز المر

 . في رام اهللا ومحافظات الجنوب
 

  مرآز حاسوب علمي في مجالس ) 35(توقيـع مذآرة تفاهم إلنشاء نوافذ المعرفة في القرى الفلسطينية إلنشاء
 .الخدمات المشترآة والمجالس القروية

 
  الجانب الديني :تاسعًا

  

دًا عن التطرف              سعيًا لبناء جيل قادر  ة والموعظة الحسنة بعي دعوة بالحكم دين اإلسالمي ونشر ال ة ال ى حمل أمان عل
اًء  االة وبن ف والمغ دين الحني اليم ال م الصحيح لتع ى الفه ى  عل ا عل اني لعمله ع الث ي الرب ة ف اد ، صادقت الحكوم اعتم

 .)م2011-م2010(سي القادم الثانوية العامة الشرعية ضمن مسارات الثانوية العام بدءًا من العام الدرا
ة        جانب آخر قامت الحكومة بمكافحة  ومن ة خطب الجمع ادة، ومتابع انون في المساجد ودور العب األنشطة المخالفة للق

  . في ظل اعتماد الخطبة الموحدة
  

  : أما جهود وزارة األوقاف والشؤون الدينية فتمثلت بما يلي



14 

  ة ع األئم ة م د االجتماعات الدوري تمرار عق دم اس وزارة ويخ داف ال ق أه ا يحق ادهم بم وجيههم وإرش والوعاظ لت
  .الصالح العام

 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 . 

  بالوثائق الالزمة والداحضة لإلدعاءات الصهيونية، والتعاون مع دائرة األمالك الوقفية تزويد المؤسسات الرسمية
 .وتزويدها بالمخططات والوثائق الالزمة

            ،اآم ام المح رين أم تأجرين والمحتك ى المس ايا عل ع قض ه ورف ف وأمالآ ي الوق ى أراض دين عل ة المعت مالحق
 ألمالك الوقفيةوتحصيل الديون المستحقة للوزارة على المستأجرين ل

 استثمار العديد من األراضي إلقامة الصروح العلمية والطبية والزراعية.  

  :وقامت الحكومة ممثلًة بدار اإلفتاء والبحوث اإلسالمية بـ
  

        ؤتمرات دة م ة، وفي ع ة العربي دس عاصمة للثقاف ة،      : المشارآة في احتفالية الق يا االتحادي ي في روس ؤتمر دول م
في المغرب، المؤتمر السادس لحرآة فتح، مؤتمر القوى الوطنية لالعتصام في حي الشيخ " ملتقى القدس الدولي"

اح            ة، والمشارآة في افتت ؤتمر شموع الحري دولي، م دس ال ؤتمر الق ة، م جراح،  المؤتمر الوطني للسكان والتنمي
 ". القدس إيمان وتحديات"الجامعة اإلسالمية الروسية في الشيشان، وعقد مؤتمر 

 

 رميم             المش راث وت اء الت اح مشروع إحي ل افتت رميم المخطوطات، وحف ة لصيانة وت دورة الرابع اح ال ارآة في افتت
ة،     ة البابوي يس البعث البلدة القديمة العيزرية، وفي اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، واستقبال سفير سلوفينيا، رئ

من المؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس من لبنان، سفير مصر في فلسطين، رئيس وزراء إسبانيا، وفد ايطالي، وفد 
 .وفود أجنبية من إفريقيا وبريطانيا وفرنسا انسفير المملكة المغربية، األمين العام من أجل األدي

  
 

 

  د من      ) 60(إجراء ديم العدي مقابلة تلفزيونية وإذاعية للحديث عن األوضاع الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية، وتق
 .حلقات دينية في الصحف المحلية) 10(خبرًا صحفيًا، و) 177(يونية واإلذاعية، وإصدار أآثر من البرامج التلفز

  
 

  ادرة اوى الص ت الفت ه : بلغ الق بأنواع ة )1101(ط اوى العام ت  )409(، والفت فوية، وآان اوى الش ات الفت ، ومئ
 ).30(، وفتاوى الطالق )4(الفتاوى العامة : قرارات مجلس اإلفتاء األعلى من شهر آب وحى تشرين الثاني

  

 

  من مجلة اإلسراء، وإمساآية شهر رمضان المبارك) 86(نشرات، وآتاب فتاوى الصيام، والعدد ) 5(إصدار. 
 

 منح شهادة حالل لشرآة السلوى للمنتوجات الغذائية. 
 

 لقدس، وعائلة حل العديد من النزاعات األسرية واالجتماعية، وزيارة عائلة غاوي وحنون في حي الشيخ جراح با
 .األسير عالء بازيان في البلدة القديمة

 

 افتتاح مسجد الصالحين في آفر راعي . 
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  والتحديات التي واجهت قطاع الحكمالصعوبات 
  

  امتهان آرامة القاضي وتعريضه للتفتيش وإيقافه على الحواجز العسكرية، وآذلك عدم تمكن المحضرين و
 .ن أداء دورهم القانوني في إتمام عمليات التبليغ للدعاوي أو غيرها بسبب االغالقات والمنعمعاوني القضاء م

 قرار القوانين الفلسطينية التي تنظم عمل القضاء الشرعي والتي قدمت مسوداتها الى مجلس الوزراء مثل عدم إ
 .ل الشخصيةقانون تشكيل المحاآم الشرعية، قانون اصول المحاآمات الشرعية، قانون االحوا

  عدم مرآزية تنسيق المساعدات الخارجية مما يعيق جهود وزارة التخطيط في تعزيز فعالية المساعدات بسبب
تعدد الجهات التي تتوجه إليها الجهات المانحة، وآذلك ضعف التكامل في عمل بعض المؤّسسات الرسمّية العاملة 

 التي تحتاج إلى تنسيق داخل القطاع الواحد ج  يعيق االتفاق على بعض البرامضمن القطاع الواحد مما 

  عدم استجابة بعض المانحين للمتطّلبات المتعّلقة بتحديث بيانات المشاريع التي يقومون بتمويلها، اضافة الى
 .ضعف قدرة بعض الجهات الحكومية على تحديد المشاريع المطلوبة من قبلها

 

 سبب الواقع السياسي الحالي في قطاع غزة والذي أدى إلى عدم تأثر عمل الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ب
الى عدم جمع بيانات مسح االستثمار  إضافة. لقطاع غزة 2007نشر بيانات التعداد العام للسكان والمساآن 

اتفاقيات دعم مع أي من  أيةعدم توقيع جمع بيانات التجارة الخارجية، و وعدم التمكن من ،2008االجنبي 
 .30/11/2009لمشروع التعداد الزراعي حتى تاريخ المانحين 

  ضافة الى أن العمل داخل ديوان الرقابة أداء وفق المعايير العالمية، إعدم توفر الخبرات الكافية إلعداد رقابة
 .المالية واالدارية يتم بجهود ذاتية وال يوجد اي مساعدات خارجية

 

  الحكمالعامة بشأن قطاع  التوصيات
 

 ة مشاريع القوانين الفلسطينية التي تنظم العمل في جهاز القضاء الشرعي والمقدمة إلى مجلس إقرار منظوم
 .الوزراء

 

  االستمرار في عملّية التخطيط الوطنية والتخطيط على المستوى القطاعي بما يؤّدي إلى إقرار سياسات وخطط
 .قطاعية لجميع مجاالت العمل الرسمي في السلطة الوطنية

 

 اد المخطط الوطني المكاني، وآذلك تبني نظام البوابة الواحدة فيما يتعّلق بإدارة وتنسيق المساعدات استكمال إعد
 .التنموية

 

  ضرورة تظافر جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وباألخص مجلس الوزراء والجهاز المرآزي لإلحصاء
 .عيفي مشروع التعداد الزراالفلسطيني ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط من أجل سد العجز الحاصل 

  
  الرسوم البيانية 

  

عدد اللجان الحكومية التي تم تشكيلها في الربع الثاني لعمل الحكومة ضمن  نسبة )1(يمثل الرسم البياني رقم 
سياسات اإلصالح بكافة جوانبه، من اللجان المشكلة آانت ضمن % 60سياسات قطاع الحكم، بحيث نالحظ أن 

 .حول إصالح مؤسسات الحكم المحلي% 40كيل لجان بنسبة تشبعد ذلك ويليها 
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ي لعمل الحكومة ضمن قطاع نسبة عدد القرارات الحكومية الصادرة في الربع الثان)  2(يمثل الرسم البياني رقم 
  . من المجموع الكلي لعدد القرارات%) 91(الحكم، حيث شكل اإلصالح بكافة جوانبه أعلى نسبة مئوية 
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اصالح إدارة الخدمة

المدنية

تعزيز وإصالح الحكم
المحلي

الجانب الديني

قطاع الحكم

  
  قطاع التنمية االجتماعية :ثانيًا

  

ن  الرغم م ي ب ية الت ة القاس روف االجتماعي ا زال الظ عب ال  م ا الش اني منه تالل   يع ت االح رزح تح ذي ي طيني ال فلس
 ،اإلسرائيلية وسوء أحوال المعيشة، بسبب استمرار سياسات الحصار  والمتمثلة بالفقر والحرمان، والشتات، والبطالة، 

و  مإال أن ذلك لم يقف أما ة  جه ة   المتواصلة  الفلسطينية  د الحكوم ة االجتماعي وفير الحماي وآل المقومات والخدمات     ،لت
ى انجازات     . ضررًاتواألآثر  للمواطنين ال سيما في المناطق المهمشةالالزمة األساسية  ة  ولتسليط الضوء عل الحكوم

   :تستدرج ما يليسياسات قطاع التنمية االجتماعية  في الربع الثاني لعملها ضمن
  

  الحماية االجتماعية: أوًال
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ة عشرة      قامت سعيًا لتحقيق الهدف المتمثل بتوفير الحماية االجتماعية للفئات المهمشة،    ة الفلسطينية الثالث في  الحكوم
دوالر ) 238,000(تخصيص مبلغ مالي بقيمة على الموافقة المعاقين وذلك من خالل  حقوق الربع الثاني لعملها بدعم

م  قانون  استنادًا إلى   بطاقة المعوق إصدار منلة األساسية لتنفيذ المرح ، إذ 1999لسنة  ) 4(حقوق المعوقين رق
نّظم      أن هذه البطاقة تحدد  امج م ا ضمن برن وزارات ذات لل رزمة الخدمات التي يحق للمعّوق الحصول عليه

دعم   والمهني والتعليمي، وإعا االجتماعيالخدمات الصحّية والدمج  ومنها ،العالقة دة التأهيل وتقديم خدمات ال
  . وفق نوع اإلعاقة ودرجتها

  

  : وقامت الحكومة أيضًا ممثلًة بوزارة الشؤون االجتماعية بـ
 ة      أ) 17,755( بيانات تدقيق ا في الضفة الغربي دقيق بياناته سرة ليصبح مجموع األسر الفقيرة والمهمشة التي تم ت

ة         أسرة،) 36,755(خالل الشهور الستة الماضية  ار معادل ات، واختب دة البيان ى قاع ة إل ات المدقق وتم إدخال البيان
 . االستهداف تمهيدًا لتطبيقها وتشغيلها بشكل آامل على آافة األسر المستهدفة في الضفة الغربية

        ددهم عبة وع االت الص امج الح ي برن ة لمنتفع اعدات نقدي ديم مس ة     )50,551(تق زة بقيم فة وغ ي الض رة ف أس
ـ      )50,551,000( ة ل اعدات النقدي ديم المس يكل، وتق ي        )4842(ش ي األراض رًا ف د فق ن األش رى م رة أخ أس

غ     ة بمبل ة االجتماعي بكة الحماي اعي ش ان االجتم بكة األم امج إصالح ش الل برن ن خ طينية م اليالفلس ه  إجم قيمت
 .شيكل) 4,354,542(

  أسرة، وهي الدفعة الثانية من المستفيدين  )9,314(دوالر لـ  )200(الالزمة لدفع  واإلجراءاتاستكمال الترتيبات
دولي           ة من البنك ال المي المقدم ذاء الع ة الغ ديم  . من المساعدة الخاصة بأزم اعدات  )667,280(وتق دوالرًا آمس

والبحث  . نقدية ألسر فقيرة ومهمشة ولحاالت مرضية ولجمعيات ومستشفيات بتبرع من الهالل األحمر اإلماراتي
 .حالة لصالح هيئة التقاعد والمعاشات )158(االجتماعي لـ 

  غ رف مبل ـ ) 734,705(ص يكل ل ة    )238(ش ة بقيم اعدات طارئ ا مس ن بينه رة، م يكل، ) 495330(أس ش
ازل   رميم من اعدات ت الج  ) 197875(ومس اريف ع يكل، ومص ة  ) 18800(ش زة طبي يكل، وأجه ) 19700(ش

 . شيكل) 3000(شيكل، وأضرار احتالل 

 اعدات الغذ ديم المس ـ تق ة ل ة    )50000(ائي ة بقيم رود غذائي كل ط ى ش المي عل ذاء الع امج الغ ن برن رة م  15(أس
الي ) 12384(دوالر، وتوزيع ) مليون طرد غذائي من    ) 8500: (طردًا غذائيًا على األسر الفقيرة والمهمشة آالت
ع لحوم األضاحي على دوالر، وتوزي) 160,000(بقيمة  اإلماراتطردًا غذائيًا من ) 3884(، واإلسالمية اإلغاثة

رة  ) 10800( رة فقي فة و  3300(أس ي الض زة  7500ف ي غ ة ) ف ن  ) 350(دوالر، و) 160,000(بقيم ة م وجب
 .اإلفطارات الجماعية في شهر رمضان بالتنسيق ودعم شرآة االتصاالت الفلسطينية

 أسرة) 1893( تنفيذ برنامج الخبز مقابل الطحين في محافظات نابلس، جنين، بيت لحم والخليل، وشملت . 

  أسرة) 65,721(تقديم خدمة التأمين الصحي الشامل لـ. 

  رة      ) 55,000(قرضًا بقيمة  )11(منح تفيدين عن الفت غ عدد المس دوالر من خالل صندوق إقراض المعاقين، وبل
رة   ي      ) 812(المذآورة من مشروع التمكين االقتصادي لألسر الفقي تفيدين الكل دد المس ، )4612(أسرة، ليصبح ع

نهم  ن بي بكة    ) 2807( م دمات ش ن خ تفادوا م اناس نهم األم د، و ) 571(، م تفيد جدي ن   )1805(مس تفادوا م اس
 .مستفيدًا جديدًا) 241(اإلقراض الصغير، منهم 

  ات، من            )310(توفير الرعاية لـ االستمرار في ة الفتي اث في مؤسستي دار األمل ورعاي ذآور واإلن دثًا من ال ح
 .حالة من رقابة السلوك) 1349(ورعاية ما مجموعه . ديدًاحدثًا ج )125(بينهم  

  ي        لمشروع عدالة األحداثالشرطة األوروبية توقيع اتفاقية مع ر تحليل داد تقري ى إع ة األول تم في المرحل ، حيث ي
 . يورو من االتحاد االوروبي) 50,000(بقيمته  األحداثلوضع قضاء 
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  ـ اء جمرآي ل نح إعف روض )60(م نح ق ًا، وم ـ  معاق ة  ) 11(ل دخل بقيم دّرة لل اريع صغيرة م اء مش ًا؛ إلنش معاق
ه    )55,000( ا قيمت دوير          )7000(دوالر، واسترداد م ابقة بهدف ت رة الس دوالر من القروض الممنوحة عن الفت

  . األلماني) CBM(حاالت باألدوات المساندة، وبدعم من الـ ) 6(القروض لمعاقين آخرين، وتزويد 

  : هيئة التقاعد الفلسطينية بما يليومن جانب آخر قامت 
  

      أخرات هرية، والحصول بعض المت تراآات الش أن االش ة بش ن وزارة المالي هرية م ويالت الش الغ التح ادة مب زي
 . وتحصيل أقساط القروض المستحقة على وزارة المالية

   اء دراسة الي     التواصل والتعاون مع البنك الدولي وتقديم دراسات متخصصة في األنظمة، وإنه يم الوضع الح لتقي
مع البنك الدولي والتهيئة للشروع في الخطة التنفيذية، والتعاون مع خبراء من البنك الدولي لبحث ودراسة تصور 

 .جديد لتطبيق مفهوم المساهمات المحددة ليتالءم مع المعيقات والتحديات التي تواجه تطبيق النظام

  وز انون التقاعد للقطاع الخاص،        تقديم مسودات اللوائح والدراسات لمجلس ال راء ومجلس اإلدارة بشأن تطبيق ق
 .من قانون التقاعد العام والخاصة بصرف راتب أساسي) 120(وتطبيق المادة 

        نح القروض للموظفين ادة م دة، وإع تثمارية جدي دراسة عروض ومشاريع استثمارية، والمشارآة في مشاريع اس
  .المدنيين

  
  دعم التعليم  : ثانياًً

   

اء بالمستوى الت    إ وفير الخدمات واالرتق ى النحو    ن نجاح العملية التعليمية يعني نجاح السياسة الحكومية في ت عليمي عل
  . واجب وطني ملقى على عاتق الحكومة آونهاالمرجو تحقيقه، 

 عي ي س تمر إلوف يمها المس اح التعل ق إنج ة عوائ يته زال ى  قدس ة عل ة   ،والمحافظ فرض الحجاب شجبت الحكوم
يم في قطاع غزة وحذر        و ة والتعل رر من وزارة التربي ة        تالزي غير المق ات العام ى الحري ك عل من مخاطر ذل

ة األقصى     آما و .والشخصية ومستقبل العملية التعليمية في القطاع استنكرت تدخل حرآة حماس في شؤون جامع
   .هاوتهديدها النتظام الدراسة في الستقاللية الجامعة في قطاع غزة، وانتهاآها

  ة،    وفي إطار تأآيد الحكومة وادر الحالي ى الك على أهمية النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي من خالل الحفاظ عل
دة ة جدي وادر أآاديمي تقطاب آ ة من ، واس ات الحكومي تمكن الجامع ع لت دم المجتم ا يخ ا يم دافها ورؤيته ق أه تحقي

ى منافسة الجامعات األخرى      قدرتهاالفلسطيني، وتعزيز  ة في     عل وفير جودة عالي يم ،  وت ة   التعل صادقت الحكوم
ا    تشكيل لجنة وزارية خاصة على  . لدراسة أوضاع الجامعات والكليات الحكومية ووضع السياسات المناسبة له

ة تشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة  على  آما وصادقت املين في         إمكاني ى الع د الحكومي عل ق نظام التقاع تطبي
 .الجامعات الفلسطينية

  

  :وعلى صعيد انجازات وزارة التربية والتعليم العالي فتمثلت باآلتي
  ة       ) 68(بناء اث المدرسي بقيم دها باألث ون  2(غرفة صفية إضافية وتزوي ة المدرسية    ) ملي د األبني دوالر، وتزوي

ة عطاءات إلنشاء      اقين، وإحال ة    ) 100(الجديدة بالتسهيالت الالزمة للمع ر علمي بكلف والر، د) 400.000(مختب
اء  ة  ) 18(وإنش د بكلف وب جدي ر حاس د )170.635(مختب حب  ) 61(، وتزوي وير وس ات تص ة بماآين مدرس

زات والقرطاسية واألدوات   )(LCDمدرسة بأجهزة ) 90(إلكترونية، وتزويد  ، وتزويد المدارس باألثاث والتجهي
ة   تلزمات بقيم ة المس ون(وآاف تو ) ملي ل مس ديريات لتأهي ات الم ة دوالر، واحتياج ب بقيم وازم والكت دعات الل

 .شيكل) 1.298.000(

  تدريب مئات المدراء والمعلمين والمعلمات والمشرفين في مجاالت مختلفة، وعقد اجتماعات مع الجامعات لتحديد
 .أطر التعاون لتنفيذ برامج تدريبية مشترآة

       يم الع ات التعل ة قطاع ى خدم دف إل دة ته ات ع ع جه ات م ن االتفاقي د م ع العدي ي  توقي ي والتقن يم المهن ام والتعل
 .والجامعي

   ،طين ي فلس ين ف ل المعلم داد وتأهي تراتيجية إع ة اس تحداثمتابع اء   واس ة إحي يم، ومتابع ة التعل وير مهن ة تط هيئ
 . مبادرة التعليم االلكتروني، وخطة لتقويم المناهج الفلسطينية وتشكيل اللجان وفرق العمل الالزمة
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 ل من اليونيسيف   تزويد المكتبات المدرسية بكت . ب تخدم األنشطة الطالبية في آافة مديريات التربية والتعليم بتموي
أدوات ومالبس رياضية، و     34وتزويد  يقية، و     ) 34(مدرسة ب ة وموس أدوات رياضية وفني ادي ب ة  ) 16(ن مديري

ة المشارآة في م   ) 8(بخيم آشفية، و ابقة  مديريات بأجهزة موسيقية ومواد فنية لتفعيل األندية الفني ى   (س دس عل الق
ابقات  ) 3(شيكل،  لكل مديرية لشراء خيم، وإجراء  ) 4000(في أبو ظبي، وتزويد المديريات بما قيمته ) بالي مس

 .وإجراء المسابقات الرياضية. ناديًا رياضيًا وفنيًا وموسيقيًا) 68(أدبية وعلمية وفنية، وإقامة 

 تح  إعداد دليل مساند للمرشد التربوي لتوضيح آليات تح غرف مصادر في    ) 9(ويل الطلبة للجهات المختصة، وف
غرف صفوف مدمجة للطلبة ) 10(موظفًا للعمل ضمن هذه الغرف الصفية، وفتح ) 14(خمسة مديريات، وتعيين 

ين     ة البسيطة، وتعي اء من          ) 10(ذوي اإلعاقة الذهني ى حساب المؤسسة السويدية، واالنته ام عل دة ع موظفين لم
د   ) 220(تصميم وطباعة   ة ذوي االحتياجات الخاصة، وتزوي ة للطلب ائل التعليمي تخدام الوس ) 8(نسخة حول اس

 ). LCD, DVD(مدارس بجهاز حاسوب و

  ة   ) 47(تخريج ة الالزم مرشدًا تربويًا، وإعداد دليل مساند للمرشد التربوي والمعلم ومدير، وإعداد المواد التدريبي
ي م    ي ف دبلوم المهن امج ال ذ برن دء بتنفي ة، وحصول   للب ة الخاص ال التربي وم ) 72(ج ى دبل دًا عل اد  مرش اإلرش

 . من الدورات التدريبية المقرة لفريق العاملين في مجال التربية الخاصة)% 90(المدرسي، وتغطية 

  حوسبة التخطيط السنوي واإلداري والمالي في برنامج)PPM (    داد نظام ة، وإع وربطه مع برنامج حوسبة المالي
 . وعية التعليم، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية في جميع المستوياتللرقابة على ن

    نح ات، وم تقديم المئات من المنح الداخلية آمنح الرئيس ومنح مجلس الوزراء للمتفوقين ومنح الوزارة من الجامع
وزارة  في برنامج التربية األساسية في الجامعة العربية األمريكية، والمنح الخارجية، وابتعاث عدد من موظ   في ال

 . والجامعات للحصول على درجة الدآتوراه من بعض الجامعات العربية على حساب اليونسكو

  صياغة بعض المهارات العملية لبعض التخصصات المعتمدة في االمتحان التطبيقي الشامل وإصدار نسخة نهائية
ام  ائج الع و  2008لنت الل البن ن خ املين م ع الع تحقات لجمي ع المس ع جمي ات  م، ودف اء الترتيب طينية، وإنه ك الفلس

اطات    رامج ونش داد ب وري، وإع ى حساب المشروع الك ين الصناعية عل ة جن زات مدرس تالم تجهي ة الس الالزم
التعليم                داد ورشات عمل خاصة ب ي، وإع ي والتقن يم المهن ائقي عن التعل م وث داد فل ة، وإع ة المهني خاصة بالتوعي

ي، وعق ي والتقن ة المهن ع مؤسس ة ) GTZ(د اجتماعات م تراتيجيةلمراجع ي  إس ي والتقن دريب المهن يم والت التعل
 . فرق عمل فنية في مجاالت عدة، ولجنة اإلشراف على اإلستراتيجية) 4(وتشكيل 

   متابعة النشاطات المتعلقة بواقع سوق العمل الفلسطيني)LMIS (     ل، ونشاطات مشروع ) ILO(مع وزارة العم
ال   حول التعرف عل   الم األعم ي، ونشاطات مشروع        موئسات في  ) KAB(ى ع ي والتقن دريب المهن يم والت التعل

ي    ه المهن ، )School to Career(اليونسكو حول اإلرشاد والتوعية المهنية، ونشاطات مشروع اإلرشاد والتوجي
ول  و ال ح و أجي ي رادي ة ف ات إذاعي دة حلق جيل ع ل(تس ة، سوق العم ة المهني ة )التوعي س ، ومتابع كيل المجل تش

 .األعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني

 

  دعم القطاع الصحي: ثالثًا
  

واطنين في القطاع بسبب               دهور األوضاع الصحية للم ى قطاع غزة وت ة حماس عل في ضوء استمرار سيطرة حرآ
ة عشرة   استنكرت الحكومة ، الحصار المفروض عليها اءات ال   الفلسطينية الثالث ي تمارسها    سياسة إقصاء الكف ة الت طبي

  . ة في إنقاذ حياة المرضىحرآة حماس ومنعهم من العمل في المرافق الصحية في قطاع غزة، والمساهم
ى         ة عل واطنين صادقت الحكوم ع الم ى جمي تخصيص  ومن جانب آخر ولضمان استدامة وصول الخدمات الصحية إل

   .)H1N1(ة لوباء انفلونزا الخنازير لوزارة الصحة لشراء مواد فاحص ألف شيقل 350 بقيمة مبلغ مالي
  :بـوزارة الصحة الحكومة في الربع الثاني لعملها ممثلًة بوعلى صعيد آخر قامت 

        ينا ن س ة اب ل آلي ي، ونق مراجعة قانون التأمين الصحي، وافتتاح تجريبي لجناح الطوارئ في مجمع فلسطين الطب
 . للعلوم الصحية إلى موقعها الجديدة في حوارة
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 د ـ  تزوي ة ب ات الصحية األولي فيات والرعاي ة  )10(المستش ة بقيم دات طبي زة و مع د أجه ة، وتزوي يارات إداري س
 .دوالر على حساب المشروع الممول من الوآالة االمريكية للتنمية الدولية )ألف 350مليون و (

 
 

           ،ى المخدرات دمنين عل ل الم ي لعالج وتأهي أول مرآز وطن ى الستعماله آ ادات    وا استئجار مبن اني عي ستالم مب
ة صحة             ى مديري ل، ووضع حجر األساس لمبن ة صحة الخلي د لمديري ى الجدي جديدة، وبدء العمل في إنجاز المبن
ة لألمراض النفسية،               رة، وإضافة مرآز معلومات ومكتب ة رام اهللا والبي ع في مديري ة طابق راب بيت لحم، وإقام

 .طوارئ والوالدة اآلمنة في الظاهريةوتشطيب طابق التسوية وتجهيز المختبر في مرآز ال
 

 اح دي،     )3( افتت از تصوير الث ده بجه رام وتزوي ز صحي ال اح مرآ ة، وافتت ة قلقيلي ة لمديري دة تابع ادات جدي عي
د             ادات بيت لي ادة أسنان في عي تح عي دس، وف ة الق ادات مديري وافتتاح عيادة المعصرة، وافتتاح مختبرات في عي

 . يادة صيدا، والقيام بأعمال صيانة دورية لجميع العيادات في عدة مديرياتعيادة وعصيره الشمالية، وع
 

 

 

  متابعة الشكاوي الصحية والمادة ذات العالقة بالنفايات الصلبة والمياه العادمة، وصرف المبيدات الالزمة لعمليات
 . 2009المكافحة للعام 

 
  
 
 

  ر، وأه ازير،    إضافة بعض الفحوصات النوعية الجديدة إلى المختب ونزا الخن ا مرض انفل درات في     مه وتطوير الق
 . ، والكشف عن وجود أشعة جاما باألغذية والعينات البيئية األخرى)TLD(مجال فحص الجرعات اإلشعاعية 

 ى اثر )5767( الكشف عل ع محتمل لتك ى المؤسسات الصحية، وسحب  موق وارض، والكشف عل الحشرات ولق
 . تزامها باألنظمةشهادات صحية لمصانع محلية لعدم ال

 

  توزيع طعم)H1N1(  ة ، وطعم السحايا، وطعم األنفلونزا الموسمية على آافة المحافظات لتطعيم الحجاج، ومتابع
ال فلسطين     )H1N1(الحاالت المدخلة إلى المستشفيات للحيلولة دون انتشار مرض  يم أطف ، واالستمرار في تطع

 . حسب الجدول الوطني الموسع للتحصين
 ل   بدء تشغ ائية        , يل قسم العيادات الخارجية الجديد في مستشفى الخلي اء قسم األمراض النس ومباشرة العمل في بن

 . م، وترميم أقسام الباطني واألشعة، وافتتاح قسم األطفال في مستشفى قلقيليه)400(بمساحة 
 

      ه ادة تأثيث رميم سكن الممرضا   , استالم سكن التمريض الجديد في مستشفى طولكرم  وإع  ت لمستشفى رام اهللا وت
 . وترميم سكن الممرضين

 

   دء البدء في بناء طابقين إضافيين في مستشفى جنين، والبدء في بناء المرآز الوطني لألمراض غير السارية، والب
ديا وتصميم طابق        ة في مستشفى رفي في أعمال ترميم مستشفى بيت جاال، وترميم وتوسعة بعض األقسام الداخلي

اح رام اهللا بمجمع فلسطين        إضافي فوق العياد ة في جن ات الطبي ات الخارجية، والبدء بتشغيل مشروع إدارة النفاي
رميم              الطبي، وإنجاز ة، وت الزم من المستودعات المرآزي اث ال ده باألث ال صيانة  مستشفى بيت لحم وتزوي أعم

 ). مونيتور(بعض األقسام في مستشفى طولكرم وتزويده بجهاز تخطيط قلب مع جهاز 
  

 

  وآذلك لألدوية البيطرية) المحلية والمستوردة(إصدار شهادات تسجيل وإعادة تسجيل لألدوية البشرية. 
 
 

        يم ق تعليمات التسعيرة من خالل التعم إنجاز نموذج التسعيرة الدوائية المحلية والمستوردة، واالستمرار في تطبي
ة للمؤس    يش والمتابع عير، والتفت ات التس ديم طلب رآات لتق ى الش وانين    عل ق الق ن تطبي د م يدالنية للتأآ ات الص س

 . واألنظمة وقرارات الوزارة
 
 

   ،ار ة االنتظ ى تخفيف قائم ا أدى إل ة المتخصصه مم ات الجراحي راء العملي ة إلج ود الطبي تقطاب الوف ة  اس وتقوي
ة،         ي المستشفيات الحكومي د ف والدة وغرف التولي ام ال ة نشاطا   الخدمات المقدمة للنساء في أقس رامج  ومتابع ت وب

 .التثقيف الصحي على مستوى المحافظات
  

  دعم العمل والعمال : رابعًا
  

ل،   علىوزارة العمل عملت الحكومة ممثلًة بفي مجال دعم العمل والعمال،  خاصًة   النهوض بالعالقة بين أطراف العم
ة       من خالل  مجال تنظيم العمل النقابي  في انون يضمن حق الجهات المرجعي ة مصالح من    ب  صياغة مشروع ق متابع

  .رأسها قانون العمل تمثلهم، والتزام هذه الجهات بالقوانين النافذة وعلى
  

  

  :وزارة العمل بـقامت وفي ذات اإلطار 
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  اح ا   ) 26(افتت تفاد منه دة اس ي جدي دريب مهن دربًا،) 525(دورة ت ريج  مت ف  ) 491(وتخ ن مختل دربًا م مت
مؤسسات تدريب مهني خاصة جديدة ) 6(شيكل، وحصلت  )271، 219( التخصصات، وبلغت إيرادات الدورات

 . على ترخيص
 

  م يسجل أي تصريح عمل لقطاع       تصريح عمل داخل الخط األخضر من الجانب االسرائيلي، ) 20796(تسلم ول
 .شيكل) (494568166غزة، وبلغت المبالغ التي تم تحصيلها من الجانب االسرائيلي 

 

 جيل ا خمس ) 105( تس ل منه ة،إصابات عم اذ  قاتل ه و) 858(واتخ راء تنبي ذارًا للمنشآت لتصويب ) 37(إج إن
ة،     ) 12(وتسجيل  أوضاعها القانونية، ات السالمة الصحية والمهني ا بمتطلب أتين   مخالفة لعدم التزامه  وإغالق منش

 . قضية للقضاء )43(وتحويل  إغالقًا آليًا وإغالق مؤسستين إغالقًا جزئيًا،
  
 

  زا  ) 133(متابعة ا      قضية ن ة، حل منه ة وجماعي ل   قضية، ) 50(ع عمل فردي قضية للقضاء للنظر    ) 43(وتحوي
 .فيها

 

  10333(منشأة، وبلغ عدد العمال هذه المنشآت ) 1330(تنظيم زيارات تفتيش على.( 
 

 

 

 المشارآة في اللجنة الخاصة بتطوير مكاتب التشغيل ونظام معلومات سوق العمل. 
 

   الل ن خ رامج م ط والب ة الخط ي       متابع ل ف ديريات العم وزارة وم ي ال وظيفي ف ل ال ي العم اء ف تصويب األخط
 . المحافظات

 

   ى      ) 8(تسجيل ا، والمصادقة عل ول به ة المعم دة حسب األنظم ة جدي ات تعاوني د  ) 33(جمعي ه بع ة عمومي ميزاني
  .جمعية تعاونية) 220(التأآد من مطابقتها لألصول، وتدقيق الحسابات الداخلية لـ 

  

  وحماية الطفل ين المرأة والشبابتمك: خامسًا
  

  : في مجال شؤون المرأة 
  : قامت الحكومة ممثلًة بوزارة شؤون المرأة بـ

 ،د  أخرى تنفيذ ورشة عمل و إعداد دراسة وعقد ورشة عمل حول النساء في المجالس المحلية بهدف دراسة وتحدي
ذ   وية، وتنفي ات النس ات الجمعي ـ ) 8(احتياج ة، ل اءات تدريبي وع   )24(لق دات الن وادر وح ن آ ة م ًا وموظف موظف

 .وزارة ومؤسسة) 18(االجتماعي في 
 

  بالوفد النسوي الفرنسي بحضور اإلدارة العليا وبعض نائبات التشريعي، وتم استعراض االنجازات التي االجتماع
اء ف    اة النس طيني ومعان ع الفلس تعراض الواق رار، واس ع صنع الق اء لمواق ى صعيد وصول النس ي ظل تمت عل

 .االحتالل اإلسرائيلي
 
  

     دة م المتح امج األم ي برن ان ف وق اإلنس دل وحق انون والع يادة الق امج س ة برن يم، ممثل ورام آ يدة ب اع بالس االجتم
  ج.بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين حيث تماإلنمائي، 

     ى الع عل دف االط اس به ة طوب ي محافظ وية ف ات النس ات والجمعي اع بالمؤسس ة،   االجتم رأة المحافظ ع الم واق
 .وتحديد احتياجات تلك المؤسسات لدعمها ومساندتها

 

 يداو، و      عقد االجتماعات وتوزيع اتفاقية سيداو، وجمع ر س ة تقري داد مقدم وزارات، وإع د  بعض البيانات من ال عق
 ."سيداو والخصوصية الفلسطينية"بعنوان ورشة عمل بالتعاون مع وزارة اإلعالم 

  اعي في الخطط        ا،تفاهم معهم مذآريري الزراعة والداخلية وتوقيع وزاالجتماع مع وع االجتم اج قضايا الن إلدم
 . والسياسات لكال الوزارتين

 

    ع ى          ) 95(إنجاز برنامج تدريبي متكامل بواق تندتين إل اعي مس وع االجتم درات وحدات الن اء ق ة لبن ساعة تدريبي
ول    امج ح ن البرن ين م ذ دورت اتهم، وتنفي وع     فحص احتياج ة الن اعي، مأسس وع االجتم اس الن ى أس ل عل التحلي

 ).االجتماعي والموازنات الحساسة للنوع االجتماعي
 

           ى أوضاعها ه للوقوف عل وزارات لتعبئت ى ال ه عل اعي وتوزيع وع االجتم تصميم استبيان عن أوضاع وحدات الن
 . بهدف مأسستها

 

 لفلسطينيةإعداد الخطة السنوية لبرنامج المساواة وتمكين المرأة ا. 
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    عقد اجتماع مع فريق مختص من مؤسسة)Booz Allen Hamilton (       ال في فلسطين من ة األعم لفحص بيئ
ا يسمى       ال ضمن م ة األعم  Business Climate Legal and)(خالل تقييم اإلطار القانوني والمؤسساتي لبيئ

Institutional Ref .  
 

    دريب ا يم والت ة التعل ي   المشارآة في اجتماعات لجن ي والتقن ى     )GTZ(لمهن ة للمشرفين عل د دورات تدريبي ، وعق
 .التعليم والتدريب المهني والتقني في آافة محافظات الوطن

 
 

      روع رة مش دف عرض فك ترك؛ به اون المش يس لبحث التع الي فيل يدة نت ة الس د فرنسي برئاس ع وف اع م االجتم
ة       د ، وعق ين النساء اقتصادياً  مؤسسة النساء من أجل المتوسط لتمك    د من المؤسسة االيطالي اء مع وف اون  "لق التع

 .في مشروع تمكين النساء في فلسطينحث سبل التعاون بل" Cissالدولي جنوب 
 

   ا ة الرؤي ن مؤسس د م اء بوف ةااللتق رأة    )WORD VISION( العالمي م الم ال دع ي مج اون ف بل التع لبحث س
  .وتمكينها من الناحية االقتصادية

  وطني   افتتاح ؤتمر ال وان  الم ل الفلسطيني    والعنف األسري، و  "بعن ى الطف ه عل اح  ، "قع معرض للمنتوجات   وافتت
 .النسوية بمناسبة يوم المرأة الريفية في عناتا بمحافظة القدس

 

   وطني ق ال داد   تشكيل الفري تراتيجيةإلع اعي    اإلس وع االجتم ة للن ر  ( 2013-2011الوطني القطاع الحكومي وغي
 . يق الفنيتشكيل الفر، و)الحكومي والخاص

     ر ع الخبي د م ات والخطط، والتعاق ع بعض الدراس تراتيجي، وتجمي يط االس ر التخط ة لخبي ود المرجعي داد البن إع
 . االستراتيجي من خالل اليونيفم

 

   اآل ي للمش ل داخل رأة الفلسطينية، وإجراء تحلي ع الم رأة وواق وم العنف ضد الم ة حول مفه ة مفاهمي داد ورق إع
 . ة من خالل عقد العديد من الورشاتلعنف ضد المرأواألولويات في مجال ا

 إنجاز تقرير عن المرأة المقدسية والعنف الذي تتعرض له. 
 

  ة الصورية د المحاآم ة "عق مي بشرف العائل ا يس ة م ى خلفي ل عل ول  " القت رحية ح م، وعرض مس ت لح ي بي ف
 .موضوع العنف ضد المرأة

 

 

 ام التحويل مع مرآز المرأة لإلرشاد القانونيالمشارآة في اجتماعات اللجنة االستشارية لنظ. 
  واقع المرأة الفلسطينية في التشريعات والقوانينلجامعة العربية بالتحديثات النهائية التزويد دائرة المرأة في. 

  

  : أما في مجال دعم القطاع الشبابي
ة احتياجات الشباب،      ة  سعيًا لالرتقاء بالقطاع الشبابي وتلبي ا     الف قامت الحكوم اني لعمله ع الث اح   لسطينية في الرب بافتت

  .ثالثة مالعب رياضية في نابلس والخليل وأريحا
  :وعلى صعيد آخر قامت الحكومة ممثلًة بوزارة الشباب والرياضة بـ

  مرآز جبل النار(مرآز الشباب في نابلس ترميم وتطوير.(   
 س، ملعب ابن خلدون في القدسملعب بلدية نابل يد من المالعب في عدة محافظات مثلتأهيل العد .  

    ين، وإنشاء استكمال بناء المرحلة األولى من مؤسسة شباب البيرة، وتجهيز البنية التحتية للمدينة الرياضية في جن
 .مرآز تدريب آوادر المؤسسات الشبابية واألندية

 

  ذ ل     ) 100(تنفي ة مث االت متنوع ي مج بابية ف ادرة ش اء مر    مب بابية وإنش ادات ش دريب قي وادر   ت دريب آ ز ت آ
 .واألنديةالمؤسسات الشبابية 

 

  متدربًا في مجال إصابات المالعب) 84(مدربًا في مختلف األلعاب الرياضية، و) 22(تأهيل . 
  

  آادر من  ) 400(تنفيذ ورش عمل تمحورت حول المشاآل التي تواجه المدربين في مختلف المحافظات بمشارآة
 . كام واإلداريين واألآاديميينوالحاألندية واالتحادات والمدربين 

  ة       واإلقليميةالمشارآة في اللقاءات العربية ة مختلف اءات مع منظمات دولي والدولية، والمشارآة في اجتماعات ولق
 .في مجال الشباب والرياضة مهتمة

 

  الشعبية، وتنظيم مخيمات آشفية في محافظتي نابلس وبيت لحم لأللعابإقامة المهرجان المرآزي . 
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 بابية في المحافظات، وتمحورت حول الصحة الجنسية             ال ة والمؤسسات الش ة في األندي اءات تثقيفي قيام بحملة لق
 .شاب وشابة) 3000(بمشارآة 

 

  ي الفارعة بمشارآة       ) 32(تنفيذ دريبيًا ف بابيًا وت ذ بطوالت     ) 6586(نشاطًا رياضيًا وش ارآًا ومشارآة، وتنفي مش
 .رياضية منوعة في آافة المحافظات

  

 

  النساء برنامج اتبعوادولة أوروبية، ومتابعتهن في ) 20(امرأة يمثلن ) 120(استقبال(follow the Women. 
  

  مؤسسة وتوفير ) 143(ناديًا في جميع المحافظات، وتطوير قدرات ) 143(تنفيذ برنامج أندية صديقة للطالئع في
 .شاب وشابة) 900(فرص عمل لحوالي 

 

    ة دورة الوطني ى لأللعاب الخاصة    إنجاز ال ات ذوي (األول ة  اإلعاق ابلس بمشارآة    )الذهني اراثون ن ) آالف 5(، وم
 .المختلفة اإلعاقاتمتسابق ومن ضمنهم ذوي 

 

  مشارك ومشارآة) آالف 10(مؤسسة شبابية و) 150(بمشارآة  البيئةتنفيذ حمالت للمحافظة على . 
 

 وق       المشارآة في إعداد قانون الطفل الفلسطيني، وتنظيم مه اق حق ذآرى العشرين لصدور ميث رجانات بمناسبة ال
 .محافظة) 11(فتى وفتاة في ) 20000(مؤسسة وناديًا ومرآزًا شبابيًا و) 130(الطفل العالمي بمشارآة 

 

 دس عاصمة        قامة آرنفال نابلس الذي إ ات الق تضمن لوحات تبين تاريخ القضية الفلسطينية، والمشارآة في فعالي
 .الثقافة العربية

  

  دعم وتطوير الثقافة واإلعالم: سادسًا
  

طيني،     افي الفلس ا اإلرث الثق رض له ي يتع ة الت دات االحتاللي رًا للتهدي ة     نظ ات الهوي ى مقوم تمرة عل ة المس والهجم
في ودوليًا  قويًا مرجعًا تشكلوالتي  اتفاقية حماية التراث الثقافي غير الماديالثقافية، صادقت الحكومة الفلسطينية على 

افي صراعال تالل، الثق ع االح ا م ا أنه ة  آم ة لحماي وروثتشكل أداة مهم ي تحق الم ز دوره ف افي وتعزي ة يالثق ق التنمي
  .الشاملة

  : ومن جانب آخر قامت الحكومة ممثلًة بوزارة الثقافة بـ
  

     لفيت، جن ين، تنظيم معرض في بيت عنان في القدس وآخر في رام اهللا، ومعارض للحرف التقليدية في آل من س
 .والمشارآة في معرض الكتاب في الجزائر، ومعرض الكتاب في الشارقة. ونابلس

 ية في مختلف المحافظاتشعروتراثية  اتأمسي عدة تنظيم  . 
 تقديم الدعم لعروض مسرحية، وعروض سينمائية في نابلس والخليل وبيت لحم ألفالم فلسطينية وبلغارية. 
  اح ن  افتت د م ةالمهرجانالعدي ا ال    ات الثقافي ة ومنه ات مختلف ي محافظ ة ف لفيت،    والتراثي ي س ي ف ان تراث مهرج

 . ومهرجان القدس في طولكرم
   افتتاح اليوم الدراسي عن التراث الفلسطيني في جامعة النجاح، واليوم الدراسي في جمعية إنعاش األسرة، وتنظيم

 .مكتبات) 6(ة في ندوة تلفزيونية، وأنشطة ثقافية وتربويوورشة متخصصة حول حماية التراث، 
 اب سعيد            السميح : طباعة آتب دس، آت اب لسميح القاسم عن الق ز، آت ي عن التطري اب تراث قاسم عن القدس، آت

 .حميد مختارات شعرية، موسوعة الشعر والحداء
 تأسيس لجنة وطنية ألدب السجون، وتشكيل لجنة قراءة لألعمال األدبية لألسرى. 
  ات اد المكتب ة اتح دوة جمعي يم ن ة    تنظ ابيع الثقافي ي األس وزارة ف ات ال ن مطبوع ع نسخ م ام، وتوزي الد الش ي ب ف

 .العربية
 تقديم عروض فنون شعبية في لبنان، وعرض أوبريت غنائي، وعرض مسرحيتين في األردن . 
  ة   ) 3(مراآز ثقافية، واختيار ) 7(مراآز ثقافية، واإلشراف على انتخابات ) 9(ترخيص ى أندي مراآز لتحويلها إل

  .نمائيةسي
 إنجاز األسابيع الثقافية في عدة دول عربية، واألسابيع الثقافية في عدة محافظات، وتنظيم مسابقة اإلبداع الشبابي. 
  ي عدة دولفدورات حول الصناعات الثقاقية وفي دورات التطوير االداري،  عدد من الموظفينمشارآة. 
 ي، ومتابعة مشروع إنشاء متاحف التراث في عدة قرىتوفير الدفعة األولى من موازنة مشروع الدليل الثقاف. 
              ،انين ين الفن امج تواصل ب داد برن ي، وإع ي األمريكي الالتين اون المشترك العرب امج عمل للتع إعداد مسودة برن

 .لبرنامج دعم ترميم وصيانة وأرشفة المخطوطات واالعداد
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 إلعداد خطة وطنية لقطاع الثقافة وفني إنجاز التعديالت على الخطة اإلستراتيجية، وتشكيل فريق وطني . 
            وميين اقي الشرآاء الحك دول اإلسالمية، والمشارآة في االجتماعات مع ب ة لل المشارآة في مؤتمر وزراء الثقاف

ة    ع رابط اون م ة تع ع اتفاقي اص، وتوقي اع الخ ي القط ع ممثل ة م ة وجماعي اءات فردي يم لق دوليين، وتنظ وال
 .المسرحيين

  
  

   :قامت وزارة اإلعالم بما يلي تطوير القطاع اإلعالميوفي مجال دعم و
  

  قانون المرئي والمسموع بصيغته النهائيةالإنجاز. 
 

  ترخيص إعادة بث لمحطة)BBC ( فلسطين، وترخيص)مؤسسات إعالمية مختلفة في محافظات الوطن) 10. 
  دار دار     ) 5(إص ة، وإص نفات مختلف ت لمص داع مؤق هادات إي حفية،  ) 50(ش ة ص دار بطاق ًا) 13(وإص  تعميم

ا  وإصدار للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية،  ال الفلسطينيين     عدة تقارير في مواضيع مختلفة منه ر حول األطف تقري
 .، وتقرير حول مصادرة األراضي الزراعية من قبل االحتاللاإلسرائيليةداخل المعتقالت 

  من تراخيصها ومدى التزامها بالنظام والقانونمواصلة الجوالت الميدانية على المؤسسات اإلعالمية للتأآد. 
 

 اج   بحق المواطنين والمقدسات الدينية، إصدار تقارير توثق ما يجري في مدينة القدس من انتهاآات إسرائيلية وإنت
 .ملف إعالمي خاص في ذآرى مجزرة صبرا وشاتيال

 

       ؤتمر التق ان ورام اهللا، وفي م دس في عّم ين اإلعالم واالتصاالت في       المشارآة في مؤتمرين حول الق ا ب ريب م
 .2009الدول العربية في دمشق، والمشارآة في فعاليات وأنشطة القدس عاصمة الثقافة العربية 

 
 

 إصدار تقرير حول شهداء االنتفاضة والجرحى الفلسطينيين، وإصدار تقرير حول المرأة الفلسطينية. 
     رض ة م ة لمجابه ة الوطني ع اللجن يق م اون والتنس طة    التع ن األنش دد م ذ ع ور،  وتنفي ازير والطي ونزا الخن انفل

 .والفعاليات اإلعالمية للتعريف بهذا المرض بالتعاون مع وسائل اإلعالم المحلية
 

  ومدارسها بالتعاون مع جامعة الخليل" القدس عاصمة الثقافة العربية"تنظيم ندوات حول القدس على هامش. 
 

   ة إبداع ال فلسطين بمشارآة         تنفيذ مجموعة ورش رسم وآتاب ون أطف دس في عي ة عن الق ة،   ) 500(ي ل وطفل طف
 .وافتتاح معرض آتاب وصور عن القدس

  ًاصحفي مؤتمرًا) 27(للقضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة، و" سيداو"تنظيم مؤتمر حول اتفاقية. 
  رب الق توطنات ق وادم المس ات وع ات نفاي ى مكب ة للصحفيين عل ة ميداني يم جول ة تنظ ي محافظ طينية ف رى الفلس

 . نابلس
 
  

   حفيين ة للص ة إعالمي يم جول طينيينتنظ ى      الفلس لفيت، وعل م وس ت لح ي بي اخنة ف اطق الس ى المن ب عل واألجان
 .الحواجز والمستوطنات القريبة منها

 

     ة النجاح لفصائل العم ل عقد ندوة سياسية حول القدس في نابلس بمشارآة قاضي قضاة فلسطين، وندوه في جامع
 .الوطني حول االنتخابات، وأخرى سياسية في سلفيت

  
  شؤون مدينة القدس : سابعًا

  

رائيلية اوالت اإلس تمرار المح وء اس ي ض ى ا ف ة إل اتالهادف ى المقدس تيالء عل ة الس دس الديني ة الق د مدين  وتهوي
و    تيطاني واالستمرار في النم ة الفلسطينية    ،االس ة الشأدانت الحكوم ل الم  الهجم ى المسجد  رسة من قب  ستوطنين عل

دس  األقصى، ومخططات الحكومة اإلسرائيلية إلقامة مستوطنة جديدة في حي جبل المكبر في  اء     الق رار بن ) 900(وق
ى    وحدة سكنية جديدة في حي غيلو، عدا عن  ازل فلسطينية في    ) 6(محاوالت جمعية اليهود الشرقيين االستيالء عل من

ًة   .منزًال في القدس الشرقية )150(اإلضافة إلى قرار بلدية القدس بهدم ب ،من القدس المحتلة البلدة القديمة ة  مطالب اللجن
ة و  ى تحمل     االرباعي ة واإلسالمية إل دول العربي ى         ل داءات اإلسرائيلية عل ة لوقف االعت مسؤولياتها السياسية والقانوني
ا    القمة االقتصادية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ودعت . ومقدساتها مدينة القدس ة م اندة لمواجه إلى تقديم المزيد من المس
  .فيها المواطنينقتصادية تدعم صمود مشاريع اواقتصادها، والمبادرة إلى تنفيذ سلسلة  المدينةتتعرض له 

  :بـ والالجئين ومن جانب آخر قامت الحكومة ممثلًة بوحدة شؤون القدس
     د دس، وإع اطق الق ين ومن ات الالجئ ة لمخيم ارات ميداني ذ زي ارير تنفي ةاد التق يات   اإلعالمي ارير والتوص والتق

 .بالخصوص
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 ى   .زيارة مخيم الفوار جنوب الخليل لالطالع على معاناة الالجئين ومساعدتهم في حل بعض مشاآلهم باإلضافة إل
ة    ة ميداني ا، زيارة بلدة العيزرية وبلدة العيسوية وعمل جول ددة بالمصادرة لصالح        فيهم اطق المه يما في المن ال س

 . مستوطنات اإلسرائيليةال

  ودعم صمودهملتوفير احتياجاتهم بعض تجمعات البدو في مناطق القدس، زيارة. 

          ام دمرة ع رى الفلسطينية الم ا إحدى الق الي بيت نوب ثالث   ( 1967زيارة تجمع أه رى اللطرون ال ة  )ق ، والمحاذي
 .لجدار الفصل العنصري واالستماع إلى معاناتهم

 ي تقدمت بها اللجان العاملة في المخيمات ومناطق القدستنفيذ بعض المشاريع الت. 

 

  واجهة سياسات الجدار واالستيطانم: ثامنًا
  

  :مواجهة سياسات الجدار واالستيطانفي  حكومة الفلسطينيةالمتواصلة لل جهودال في سياق
  الشرآات رحبت الحكومة بالقرار الصادر عن الحكومة النرويجية القاضي بسحب استثماراتها من إحدى

إلى تكثيف جهودها  آافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة ية لدورها في بناء الجدار، داعيًةاإلسرائيل
العالمية التي تستخدم استثماراتها منتهكة مبادئ وقواعد القانون الدولي في بناء  لعزل ومقاطعة الشرآات
 .المستوطنات أو الجدار

  

 لسطينية في قريتي العليا إعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل الف اإلسرائيليةمة أدانت الحكومة قرار المحك
هذا القرار سابقة خطيرة تريد إسرائيل من  معتبرًةمحافظة نابلس بحجة البناء غير المرخص، يتما والساوية في 

ل المواطنين المقامة على ورائها المساواة بين االستيطان غير الشرعي المقام في األراضي المحتلة وبين مناز
 .أرض وطنهم

  

 التعاطي مع  القاضي بعدممحكمة العدل األوروبية،  بالرأي االستشاري الصادر عن مدعي عام رحبت الحكومة
تقيمها إسرائيل على األراضي الفلسطينية آمنتجات معفاة من الضريبة، بناء على  منتجات المستوطنات التي

   .وروبي وإسرائيلالشراآة بين االتحاد األ اتفاق
 

  رار ة اإلسرائيلية لتوسيع     أدانت الحكومة ق ى أراض الضفة من ضمنها توسيع        31الحكوم ة عل  مستوطنة مقام
دا، وينسف آل    ة    مستوطنة ايتمار المقامة على أراضي مدينة نابلس معتبرًة أن هذا قرار خطير ج ود المبذول الجه

 .إلطالق عملية السالم

  : بـالحكومة  قامتوتعزيز صمود المواطنين طق خلف الجدار واالستيطان أما في مجال دعمها للمنا
  

  ة األغوار      المصادقة على ة في منطق ة والخدماتي ود التنموي يم  ، تكثيف الجه ة     وتعل ك وراء هدف الحكوم أتي ذل وي
ل ي المتمث ى أرضهم و ف واطنين لتثبيت وجودهم عل ز صمود الم اعدة الضرورية لتعزي دعم والمس وفير ال مت  ،ه

ى    خاصًة في المناطق المهددة واألآثر تضررًا  ة عل اطق المغلق سواء المعزولة بسبب الجدار العنصري أو في المن
 ). C(السلطة الوطنية والمسماة بالمنطقة 

  
  
  

    
  م ومساندة األسرى والمحرريندع: تاسعًا

  

ا   قضية األسرى والمعتقلين على أجندة الحكومة الفلس نظرًا لألولوية التي تشكلها يما أنه درج  طينية الثالثة عشرة ال س تن
ة إ" ضمن أهم األهداف الوطنية في وثيقة فلسطين  دولي       ، "نهاء االحتالل وإقامة الدول ؤتمر ال د الم ة بعق قامت الحكوم

ك ل  ،لمناصرة أسرى القضية الفلسطينية في السجون اإلسرائيلية       تويين االقليمي       وذل ى المس ل قضية االسرى عل تفعي
دة مجلس   وضع قضيتهم على أسرى حرب، وولي باعتبار االسرى الفلسطينيين أد لحصول على اعترافلوالدولي،  جن

دة    م المتح ي االم ك   . حقوق االنسان ف ى ذل ا          إضافًة ال اني لعمله ع الث ة الفلسطينية في الرب اه  جاءت مواقف الحكوم اتج
   : على النحو التالياألسرى المعتقلين 
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 ى         استنكرت الحكومة سياسة العزل ابعين في سجون االحتالل، إضافة إل التي تمارسها إسرائيل بحق األسرى الق
نهم  سياسة اإلهمال الطبي ةًً      بحق المرضى م انهم من تلقي العالج، مطالب ة      وحرم وق اإلنسان الدولي منظمات حق

ة أسرى الع         مشددًة ،والمحلية التدخل الفوري إلنهاء حالة العزل ان عدم قانوني يتم تبي ه س ى أن ر تشكيل   عل زل عب
 ". التعذيب بحق األسرى الفلسطينيينممارسة "لجنة دولية لمناقشته ضمن إطار المجموعة المشكلة باسم 

  

          ة السترداد جث ة الوطني ة الملف الخاص بالحمل ة متابع ن الشهداء  اميشددت الحكومة على حرص السلطة الوطني
ة القض     ا بمتابع ة بسرقة االحتالل ألعضاء من شبان       والكشف عن مصير المفقودين إلى جانب إقراره ية المتعلق

ام   تويات والقي ة المس ى آاف ك عل تالل وذل وات االح ع ق ة م داث مختلف ات وأح هدوا خالل مواجه فلسطينيين استش
 .بالخطوات الالزمة على ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها حول هذه القضية

  
  

 ارة    المواطنين أدانت الحكومة سياسة الحكومة اإلسرائيلية بحرمان ا      في قطاع غزة من زي ذ م ائهم األسرى من أبن
ن  د ع نوات ضمن 3يزي رى  س ق األس ة بح ا العقابي ت ،إجراءاته ة   وطالب دولي وآاف ر ال ة الصليب األحم منظم

 .إللزام إسرائيل بالتقيد بالمعاهدات والمواثيق الدولية بالخصوص المنظمات الحقوقية بضرورة التدخل
  

  

  : امت الحكومة ممثلًة بوزارة شؤون األسرى بما يليوفي ذات السياق ق
  

 ي ي، و ) 180(  تلق اد المهن ررًا اإلرش يرًا مح اق أس ي  ) 230(التح ررًا ف يرًا مح ف ) 21(أس ي مختل دورة ف
 .المحافظات

 

  ارة      ) 2000(من مختلف المديريات ، وإعداد وتدقيق قوائم  ًاطلب) 47(استقبال ين، وزي ة من المنتفع ة جامعي حوال
 .الشروط المطلوبة للحصول على قرض توفرمنتفعًا ومتقدمًا للخدمة للتأآد من ) 23(

 

  اً ) 13(فراج عن اإلأسير و) 102(متابعة ة  من الموقوفين في مراآز التحقيق قانوني يراً ) 194(، ومتابع حيث   ،أس
 . ز التوقيفزيارة لمراآ) 68(أسيرًا من الموقوفين في محاآم التمديد، وإجراء ) 21(تم إطالق سراح 

 

  ات   )  30( رفع منع الزيارة أثناء فترة التحقيق عن اء ملف تئناف    ) 87(أسيرًا، وإنه ديم اس يرًا  ) 16(أسيرًا، وتق أس
م إطالق سراح         ) 82(أمام محاآم االستئناف، ومتابعة  ث، حيث ت ام لجان الثل يرًا أم ة    )  3(أس ي المرحل أسرى ف

 .أسرى) 7(ستئناف لـ الوا
 

  ًا لعالج  ) 70(انتهكت حقوقهم، وتوفير ) 86(أسيرًا مريضًا و) 118(منهم  رى،أس) 904(زيارة ًا متطوع م طبيب  ه
  .داخل السجون

 

  شكوى منها) 15(شكوى ومعالجة ) 20(استقبال. 
 

 دفع رواتب األسرى داخل السجون اإلسرائيلية، وصرف بدل آنتينه لألسرى عن الشهور الثالثة الماضية. 
 

  اع      أسيرًا) 1187(انتفاع ة، وانتف م مستحقات قديم راج، وإصدار      ) 500(محررًا له يرًا من منحة اإلف ) 820(أس
 .بطاقة تأمين صحي جديدة

 

  
  الصعوبات والتحديات التي واجهت قطاع التنمية االجتماعية

  
 ة بسبب         إعاقة تنفيذ ة في المحافظات الجنوبي رامج وزارة الشؤون االجتماعي ع ب ام وس    جمي يطرة استمرار االنقس

زة،  ي غ ع ف ر الواق ة األم ى  حكوم روض، إضافة إل ن الق اع م ي القط وقين ف تفادة األشخاص المع دم اس ذلك ع آ
 . التعقيدات المجتمعية والثقافية فيما يتعلق بالتعامل مع النساء

                انحين بشأن ة واضحة للم ا مع عدم وجود رؤي ديد التزاماته ة في تس ى المساعدات الخارجي ة عل اعتماد الحكوم
 .ات، وآذلك صعوبة السفر والتواصل خارجيًاالمتأخر

  ات وخاصة القطاع الخاص            مالئمةعدم بعض الفئ الي ل ام بشكله الح انون التقاعد الع رات ق ى  إضافة  ،فق عدم   إل
 .تحويل االشتراآات مما يقلل من فرص استثمار األموال وُيضعف تطوير برامج األنظمة

 2005منذ ت المتحدة، والذي تسبب بأزمة حجز أموال هيئة التقاعد المستثمرة في الواليا . 



27 

               ،ائدة ة بسبب األوضاع الس الي في المحافظات الجنوبي يم الع ة والتعل رامج وزارة التربي ذ بعض ب التأخر في تنفي
ا             ة منه وزارة وبخاصة التطويري ا ال وم به ي تق د من النشاطات الت ل للعدي وفر التموي انون    و ،وعدم ت رار ق دم إق ع

 . التربية والتعليم

             لبًا ؤثر س ة ت داخل المدين ع م ى جمي ة عل ة المقدسة والحواجز العسكرية الثابت جدار الفصل العنصري حول المدين
ى مدارسهم   ،على المسيرة التعليمية ى       . حيث تعيق وصول الطلبة والمعلمين إل ار الجدار عل ى آث ذا باإلضافة إل ه

 . آافة المناطق التي تضررت باختراقه ألراضيها

 رام أ دم احت ل   ع اب العم ل بعض أرب ن قب ل م انون العم ام ق اآ و ،حك ود مح دم وج ي  ع ل ف اة عم ة وقض م عمالي
زة وعدم    المحافظات، و ة والمجه ضعف الرقابة والتفتيش على المنشآت بسبب محدودية  الطواقم المؤهلة والمدرب

 .عالوة مخاطرة للمفتشين أوصرف عالوة التفتيش 
 التحادات الرياضيةوجود معيقات تحول دون نضج العالقة مع ا. 

 اد   واإلشراف على المنابر اإلعالمية الرسمية،  غياب دم إيج دائم    ع ا صيغة للتنسيق ال ذه     م ين وزارة اإلعالم وه ب
 .الدعم المالي الفتتاح مكتب إعالم في القدسوعدم توفر المنابر، 

 ـل ـي الشامـ ـن الصحـ ـام التأمي ـاب نظ ى إدارة القطو. غي درة وزارة الصحة عل دم ق ي ع ومي ف اع الصحي الحك
ى    ة عل قطاع غزة بسبب سيطرة االنقالبيين على المؤسسات الصحية الحكومية وإقصائهم للكفاءات الفنية واإلداري

 . خلفية االنتماء السياسي

  العامة بشأن التنمية االجتماعية التوصيات
  

           الي ليتسنى يم الع انون التعل ديل ق يم وتع ة والتعل انون التربي رار ق ة      ضرورة إق ة جوانب العملي وزارة ضبط آاف لل
 .النهوض بالمستوى التعليمي واألآاديمي والمهني في فلسطينو التعليمية في مختلف مستوياتها

 المحلي واإلقليمي والدولي، وآذلك استكمال قانون النقابات  لشراآة مع مؤسسات المجتمع المدنيضرورة تعزيز ا
 .لينظم العالقة بين آافة المؤسسات

 حاآم العمل على جميع محافظات الوطن وعدم حصرها بمناطق الشمال والوسط والجنوبتعميم م. 
              ي تعمل وفق سياسات وتوجهات ا استنهاض القطاعات الت ى عاتقه ة تأخذ عل إنشاء هيئات مستقلة وشبه حكومي

 .الحكومة
    دمات ديم الخ ن وزارة تق ل م ل وزارة العم ىتحوي ى    إل راف عل ات واإلش ى بالسياس وانين  وزارة تعن ق الق تطبي

 .المتعلقة بقطاع العمل وقيادة عملية التنسيق والحوار بين أصحاب العالقة
     ود عمل العمل على إبرام اتفاقيات مع الحكومات العربية واإلسالمية الستيعاب العمالة الفلسطينية في أسواقها بعق

 .محدودة المدة بما ينسجم مع النظام الخاص لتنظيم العمالة في الخارج
 ات            ال ة متطلب ى تلبي ي، تعمل عل دريب المهن د لتطوير التشغيل والت عمل على تحقيق خطط اقتصادية قصيرة األم

 .واحتياجات السوق المحلي
 تفعيل الجزاء بقانون العمل بشقيه الجزاء العادي والتفتيش. 
        دائم اد صيغة للتنسيق ال ة الرسمية، وإيج ابر اإلعالمي ى المن ا ضرورة اإلشراف عل ين وزا م ذه  ب رة اإلعالم وه

 .المنابر، والعمل على توفير الدعم المالي الفتتاح مكتب إعالم في القدس
  دولي لمناصرة     وجامعة العربية المتعلقة باألسرى الفلسطينيين، المتابعة تنفيذ قرارات ؤتمر ال متابعة توصيات الم

 .األسرى
  
  
  
  
  
  
  

  الرسوم البيانية 
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ة   اللجان الحكومية التي شكلت في الربع الثاني نسبة عدد) 3(يمثل الرسم البياني رقم  سياسات  ضمن   لعمل الحكوم
  من إجمالي النسبة الكلية% 50جانب شؤون القدس نسبة حيث شكل قطاع التعليم إلى  قطاع التنمية االجتماعية،

  

  
  

كومة ضمن سياسات نسبة عدد القرارات الحكومية الصادرة في الربع الثاني لعمل الح) 4(يمثل الرسم البياني رقم 
  . من المجموع الكلي لعدد القرارات% 44وقد حاز قطاع التعليم على نسبة قطاع التنمية االجتماعية، 
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قطاع التنمية االجتماعية

  
  

  قطاع التنمية االقتصادية: ثالثًا
  

اءة السوق              ادة آف ة القطاع االقتصادي وزي ادة هيكلي ى ضرورة إع ة عشرة عل ة الثالث رآزت األجندة الوطنية للحكوم
ي، اع الخاص وإع المحل ع القط راآة م وطني والش تج ال تثمارية، وتشجيع المن ة االس ة البيئ ن أجل  ادة هيكل ك م وذل

ة  ازات الحكوم ت إنج ة ، وتمثل ام الدول ات وقي اء المؤسس ية لبن ب رئيس كل مطال ا تش ادي، آونه وض االقتص النه
  :الفلسطينية ضمن سياسات هذا القطاع بـ 
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  تجارةتنمية االقتصاد والصناعة وال: أوًال
  

مؤسسات وإرساء معايير دولية اللبناء " إنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"جهود المبذولة لتنفيذ وثيقة  للاستكماًال
من خالل تعزيز التبادل التجاري متعدد األطراف وخلق البيئة وذلك  ،للنهوض باالقتصاد الوطني في شتى المجاالت

 ،وخلق فرص عمل مستدامة وتوفير مصادر دخل لالقتصاد الفلسطيني ،تية الالزمةاإلستثمارية التنافسية والبنية التح
  :قامت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في الربع الثاني لعملها بالمصادقة على أهم القرارات التالية

للمعابر وملف  من أجل الوصول إلى نافذة موحدة ):االيرادات والمعابر(تشكيل لجنة توجيهية لبرنامج السيادة . 1
يؤدي إلى تسهيل حرآة و ،على أمن وسالمة المجتمع والمواطن هذا النظام بالمحافظة لقيامموحد لإليرادات نظرًا 

الحصيلة ودعم الثقة بالبضائع الفلسطينية، ورفع مستوى الرقابة على الواردات والصادرات وزيادة فراد التجارة واأل
  .بصورة فاعلة الضريبية والجمرآية ومكافحة التهريب

" في قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة االستثمار" بعنوان المصادقة على عقد مؤتمر فلسطين الثاني لإلستثمار. 2
والذي يهدف الى تحديد وتحفيز وترويج الفرص اإلستثمارية في قطاع األعمال . ألف دوالر )300(بموازنة تصل الى 

  .الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
  

  :ق آخر قامت الحكومة ممثلًة بوزارة االقتصاد الوطني بـوفي سيا
 لتنفيذية لقانون حماية المستهلكتفعيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وإنجاز اللوائح ا. 

     ل اإلجراءات إصدار قرار بإنشاء صندوق الوطني، وإنجاز بطاقة البيان وبطاقة المستورد المعروف، وإنجاز دلي
 .الموجه للمواطن

  تفعيل اللجنة االقتصادية المشترآة مع الواليات المتحدة األمريكية، وعقد لقاء مع ممثلي القنصليات للحصول على
 .الدعم والموافقة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

  مؤتمرات للحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص) 3(إنجاز. 

  جيل ديل  ) 361(تس رآة وتع ها) 350(ديق ، وتص)502(ش هم   ش ى أس ز عل رآة، ) 22(دة، والحج دار ش وإص
ديل    ) 30(رخصة استيراد، وتسجيل ) 4233( د وتع ة، وتجدي وان     ) 88(عالمة تجاري ر عن ة، وتغيي ة تجاري عالم

 .آغم من الذهب والمجوهرات) 213(وآالة تجارية، ودمغ ) 64(واسم مالك لوآالة تجارية لـ 

  د نح وتجدي ارة رخصة صناعية، و) 80(م أة صناعية، وإصدار  ) 3980(زي أة  ) 32(منش غيل منش رخصة تش
 .أطنان من المواد االستهالآية) 5.3(صناعية، وإتالف 

  فحوصات  ) 205(شهادة مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وإجراء ) 38(مواصفة فلسطينية، وإصدار ) 14(إعداد
 .ميزان) 136(وقود، ومعايرة  محطة 130(بطاقة بيان، ومعايرة ) 170(فنية، والمصادقة على 

  ارة    ) 236(من المواد االستهالآية، والقيام بـ ) 105362(مختبرًا، وضبط ) 20(التدقيق على ية، وزي ة تفتيش جول
 .صنفًا من ألعاب األطفال الخطرة) 187(محًال تجاريًا، وإتالف ) 1258(

  

  : وتمثلت إنجازات هيئة سوق رأس المال على النحو التالي
 يسودة قانون التأجير التمويلي، ومراجعة بنود قانون األوراق المالإنجاز م. 

 

      دولي ل البنك ال ة من قب داد نظام للسرية     .تطوير قواعد السلوك المهني لشرآات األوراق المالية بمساعدة فني وإع
 في قطاع األوراق المالية

 

 مةإطالق مدونة قواعد حوآمة الشرآات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحوآ . 
 

 إجراء تعديالت على القرار بشأن البيانات المالية والتقارير اإلحصائية التي على شرآة التأمين تقديمها للهيئة. 
 إعداد مسودة للتعليمات الجديدة ضمن مراجعة وتعديل تعليمات قطاع األوراق المالية بالتعاون مع خبير دولي. 

 

 خارجيًاإلحاق العاملين بدورات تدريبية متخصصة محلية و. 
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 إعداد مذآرة تفاهم مع هيئة األوراق المالية والسلع تشمل تنظيم تبادل الخبرات والتدريب. 
 

 والتعاقد مع البنك الدولي إلعداد أنظمة إلكترونية لتنظيم العملظام للرقابة االلكترونية للتداول ترآيب ن. 
 

  دعم القطاع الزراعي: ثانيًا

تراتيجية    لدعم القطاع الزراعي وتطويره تشكل الثالثة عشرة الفلسطينية ةن الخطوات التي تقوم بها الحكومإ جوهر إس
أتي ضمن الخطوات       عمل السلطة الوطنية على الصعي وطني والتنموي، وهي ت ة      دين ال ى أهمي د عل ى التأآي ة إل الهادف

ك صادقت الحكو   .الدولة الفلسطينية القطاع الزراعي في ترسيخ مقومات اقتصاد ى  وعلى ضوء ذل ة عل ة    م تشكيل لجن
ة              فنية  اطق السلطة الوطني ى من ون إل ة وخاصة زيت الزيت ة الزراعي تيراد المنتجات الغذائي ة مشروطة الس لوضع آلي

رادات الخزي           ،الفلسطينية ل من إي ذي يقل ر المباشر ال تيراد غي ة بحيث تحافظ على اإلستيراد المباشر وتحد من اإلس . ن
  .فلسطيني همية الزيتون وزيته آمنتجأل نظرًا

  :ممثلًة بوزارة الزراعة بما يلي وفي مجاالت أخرى قامت الحكومة 

   اورة            ) 404(فحص دول المج رات، والتنسيق مع ال ادر المختب ل آ ادة تأهي ة، وإع ات لمرض الحمى المالطي عين
 .إلدخال تقنيات فحص جديدة، وتوفير لقاح للتسمم المعوي

 

  ين ام ،   ) 19770(تحص دري أغن د ج اعون، ) 7300(رأس ض ديا، ) 270(رأس ط رأس ) 6721(رأس آالمي
 .رأس ضد داء الكلب) 176(رأس تسمم معوي، و) 649(رأس قالعية أغنام، ) 59532(، أبقارقالعية 

\  

  ة ع    ) 9100(زراع وار، وتوزي ي األغ ل ف تل النخي وير مش يله، وتط ى    ) 16(فس ر عل وز الم ذور الل ن ب ن م ط
 .المزارعين

 

  رفع  إلىفي طولكرم وجنين، ومتابعة تنفيذ خطة العمل اإلرشادية الهادفة ت األرضي دونمات من التو 10زراعة
 .قدرات ومهارات المزارعين

 

  رخيص بط   ) 48(ت ة، وض أه زراعي ول  ) 13(منش ن العج ًا م ريح    ) 150(و ،رأس ود تص دم وج ام لع ن األغن م
 .يتونآغم من زيت الز) 8000(لترًا من المبيدات الزراعية، و) 165(زراعي، وضبط 

 

  والبدء بزراعة نباتات البطاطاباألنسجةوتشغيل مختبرات التكاثر  استخدامإعداد دراسة مفصلة حول إمكانية ،. 

  دار ات    ) 287( إص ة لمنتج حة زراعي هادة ص رخيص   نباتية،ش ى ت ة عل تال،   ) 66(والموافق ع األش زًا لبي مرآ
 . الزراعيةمحال تداول المبيدات من ) 55(مشتًال زراعيًا، و) 80(وترخيص 

 

  والبدء بمشروع مكافحة ذبابة البحر المتوسط زراعية،مدارس حقلية ) 5(إنشاء . 

  اد حول طرق أخذ     ، مديرًا ومشرفًا) 60(تدريب وتدريب مدققين على آلية التدقيق المكتبي، وتدريب جهاز اإلرش
 .عينات المياه ألغراض تحليلها

 

     وزارة ة  تشكيل فريق مشترك من ال او إل ومنظم ة     الف دة المعلومات للمشاريع الزراعي يس (دارة قاع ، وتطوير  )أب
 .نظام للخرائط يتيح لألعضاء رؤية مشاريعهم وأنشطتها موزعة جغرافيًا

 

   ل دعم وتفعي اهم ل ذآرة تف ي القطاع الزراعي، وم ة ف ة العامل ع المؤسسات األهلي راآة م اهم وش ذآرة تف ع م توقي
 .تفعيل مجلس الدواجن الفلسطينيمجلس الزيتون والزيت الفلسطيني، وإعادة 

 

  ة آم من الطرق   ) 60(لزراعتها، وشق وتجهيز  المستصلحةدونمًا، وتعزيل األراضي ) 39(استصالح ، الزراعي
ول  وية ) 4(وشق طرق بط ديل وتس م، وتع ـ   ) 15(آ ة ل وازم آهربائي د ل ن توري اء م ًا، واالنته رًا ) 12(دونم بئ
 .زراعيًا في قلقيلية

 

  ووضع برنامج ، وحول زراعة األشجار المثمرة، وإدارة الري، استخدام المياه العادمة حول داتمشاهعدة إجراء
 .تدريبي للمزارعين والمهندسين الزراعيين حول استخدام المياه المالحة والعادمة

 

            و تال والحب زم من األش ا يل وفير م ذ نشاطات مشروع تخضير فلسطين، وت ب تشكيل اللجان الفنية والوطنية لتنفي
 . للمناطق القريبة من المستوطنات والجدار العازل
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  ة    خاصةمتابعة ملف إنشاء وحده زارعين بالقضايا المدني داءات عن   الناتجة واألضرار   للم اإلسرائيلية في    االعت
 .المحاآم المدنية اإلسرائيلية

 

 ة    إشراك أجهزة األمن الوطني والشرطة في فعاليات قطف الزيتون، وتجهيز استمارات الم ة العامل حطات المناخي
 .وتوزيعها على المؤسسات المشغلة للمحطات

 
  دعم القطاع السياحي: ثالثاًً

  

  : ـبقامت الحكومة في الربع الثاني لعملها ممثلًة بوزارة السياحة واآلثار 
  

 ة الشروط،   إصدار التراخيص ا تيفاء آاف ى بع        لالزمة بعد اس ة عل رخيص المتراآم تيفاء رسوم الت ة اس ض ومتابع
 .األهليةالمؤسسات السياحية، ومتابعة ترخيص الجمعيات 

 امتحان خبراء مكاتب السياحة والسفر مية السياحية في اليابان، وإجراءالمشارآة في دورة تدريبية حول التن. 

 الحصول على إعفاءات جمرآية لعدد من المشاريع السياحية. 

  ع         إشراك ممثلين عن الجمعيات المهنية للقطاع السياحي في وزارة، وتوقي ا ال ي شارآت فيه ة الت المعارض الدولي
 .بروتوآول تعاون مشترك مع وزارة السياحة البولندية

 وط (ة حفل رعاية فعالية الفرقة البرازيلية في مخيم عايدة، ودعم وتنظيم ورعاي ل،   ) حلم من خي م   في الخلي حيث ت
 . ياسيةتسجيله في موسوعة غينيس لألرقام القوإنجاز أطول ثوب تطريز  

 عقد لقاءات صحفية متعددة، والمشارآة في العديد من البرامج اإلذاعية للحديث عن السياحة الفلسطينية. 

              اطق في الضفة دة من ياحية في ع ة الشرطة الس ي، وإجراء جوالت تفتيشية برفق حماية اآلثار من التمدد العمران
 .ع األثرية في آافة المحافظاتالغربية، ومتابعة أعمال مكافحة سرقة اآلثار وتدمير المواق

 تطوير متحف طولكرم، إنشاء متحف      مثل ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي، ومواصلة أعمال تأهيل المتاحف
 .دورا، مشروع جايكا لتطوير المتاحف

         راث في مختلف المحافظات، و ار والت احف اآلث ة بمت د  إعداد دليل عن متاحف فلسطين وإصدار نشرة توعوي عق
 . وعة من ورشات العمل حول المتاحف والمجتمع المحلي في المحافظات الشماليةمجم

 إعداد نشرة عن المتاحف التابعة للوزارة وأهميتها، ورة عن المتاحف في فلسطينإصدار آتيب ونش. 

 الثقافي بناء قاعدة البيانات الخاصة بمواقع التراث الثقافي واللقى األثرية، وتفعيل  برامج حماية مواقع التراث.  

  

 

  المعلوماتتصاالت وتكنولوجيا دعم قطاع اال: رابعًا
  

رار  ب  ،في مجال دعم قطاع االتصاالت    الفلسطينية أهم االنجازات التي تحققت في الربع الثاني لعمل الحكومة تمثلت ق
األمر الذي يشكل   ،االتحادهذا بتخصيص رمز بريدي لفلسطين أسوة بدول العالم األعضاء في  ،االتحاد العالمي للبريد

ى تحسين     و .للتعامل مع فلسطين آكيان مستقل  تأآيدًا على سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤشرًا ذي سيعمل عل ال
  .مما سيزيد من اإليرادات الفلسطينية التي آانت تجنيها إسرائيل ،التدفق البريدي إلى فلسطين وزيادةالخدمات البريدية 

  

  :نجازات الحكومة ممثلًة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بـوعلى صعيد آخر تمثلت ا
  

         اد شبكات البحث العلمي وا ة انضمام فلسطين لعضوية اتح ط     توقيع اتفاقي ة المتوسطية، ورب دول العربي يم لل  لتعل
 .الجامعات الفلسطينية بالشبكة االورومتوسطية
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   ة        من القطاع ا   ًامهني ) 20(تشكيل فريق وطني مكون من ارة دول ة، وزي ات الحكومي ة العملي ام والخاص ألتمت لع
 .ال تطبيقات الحكومة االلكترونيةاستونيا لالطالع على التجربة االستونية في مج

 

 لياف الضوئية لربط جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالضفة الغربيةبناء دائرة مغلقة من األ . 

  المواطن،  بناء البوابة الحكومية لجميع خدمات الحكوم ة ب داد  ة المتعلق ة      واإلع ات االلكتروني ي إلصدار البطاق الفن
 .األشخاصللتواقيع والتحقق من 

  

 

  ،دقيق   واإلعدادإعداد قانون المعامالت االلكترونية الشامل للتواقيع االلكترونية والمراسالت االلكترونية اآلمن  للت
 .للدخول لشبكة المعلومات وضمان آمن المعلومات

 

 الق ا اتف الث     إط دمات لله دة خ عار ع يض أس االت، وتخف ة لالتص رآة الوطني اني لش غل الث ول  لمش ت والمحم اب
 .واالتصاالت الدولية

 

    ت دمات االنترن دة لخ عار جدي اد أس ماح    )ADSL(اعتم ى الس طينية عل رآة االتصاالت الفلس ع ش اق م ، واالتف
 . ةتلشرآات اتصاالت أخرى باستخدام البنية التحتية لالتصاالت الثاب

  
 

  ين، وتنظيم ع    أفضل العملية لتشكيل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بمشارآة    باإلجراءاتالقيام راء المحلي مل  الخب
ة والرقابة على الطيف الترددي والكشف على المحطات مرآبات البث الفضائي المتنقلة،  ة  اإلذاعي في   والتلفزيوني

 . ئي والمسموع واالنترنت والنطاق العريضموزعة ما بين المر) 292(وترخيص  .مختلف المحافظات
 
 

      ة الطرود د، وإطالق خدم اعتماد شعار سيادي وموحد للبريد مستخدم بجميع مرافق البريد بما فيها مرآبات البري
 . البريدية الداخلية والبريد الممتاز الداخلي والبريدي الحكومي والبريد الدعائي

  
 

   ب رميم وصيانة المكات ادة ت ة إع ا، البريدي ية وتجهيزه روع   الرئيس ي الف د ف ارآة البري اري لمش ك تج ل بن وتأهي
ة            د، وإدخال خدمات بريدي دمها البري ي يق ة لتحسين الخدمات الت ة الفرعي الرئيسة ثم االنتشار إلى الفروع البريدي

 .جديدة مثل الفوترة االلكترونية
 

 ام والخاص والقطاع    تشكيل المجلس القطاعي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وا لبريد من القطاعين الع
 .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إستراتيجيةالتعليمي، وتشكل الفريق الوطني إلعداد 

 

  ًا        اإليراداتدعم خزينة الدولة من الغ المحصلة فعلي ة، حيث بلغت المب شيكل  ) 110,861(على الخدمات البريدي
 . )10و 9(دينار خالل شهري ) 34,689(و

  
  

  إصالح إدارة األراضي: خامسًا
  

تستمر الحكومة الثالثة عشرة بمتابعة استصدار القرارات الحكومية فيما يتعلق بإصالح إدارة األراضي، حيث صادقت 
ويين،         16على  ين واألشخاص المعن ة لألجانب الطبيعي ر منقول وال غي قرار تم فيه الموافقة على منح أذونات شراء أم

ل انتحال           وتأتي هذه اإلجراءات انوني مث ل ق دم وجود خل ين وع ى األشخاص المعني تأآيدًا على سالمة تنفيذ القرار عل
  .جل الحصول على إذن شراء أو غير ذلكمن أأشخاص ألسماء معينة غير أسمائهم 

  

  : ومن جانب آخر قامت سلطة األراضي بـ
  

 تسجيل األراضي المحوسبمن بناء نظام  )%45( إنجاز التصميمات الداخلية لمكتب جنين، وإنجاز.  
  افظتي رام اهللا    )% 45(االنتهاء من إدخال بيانات رة من أراضي مح وق     والبي داول حق ، وتحضير مخططات وج

 .لخمسة أحواض في بيتونيا
 اإليجارات الخاصة باألمالك الحكوميةكمال  أعمال المراجعة لملفات است. 
 نباالأحواض في بير )4(أحواض في بيتونيا و) 3(ـ فتح سجالت في دائرة التسجيل الستالم سندات التسجيل ل. 
  ـ  ) 6(تحضير مخططات وجداول حقوق لـ م  ) 1400(أحواض في محافظة بيت لحم، وإتمام أعمال المساحة ل دون

  .في المحافظة
 شراء األجهزة والمعدات الالزمة ألعمال التسوية في المحافظات الشمالية .  
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  واجهت قطاع التنمية االقتصادية الصعوبات والتحديات التي
 

   طيني اخ االقتصادي الفلس ى المن ها عل رائيلية وانعكاس راءات اإلس دود،   ( اإلج ابر والح ى المع يطرة عل دم الس ع
 ).، آذلك عدم التزام إسرائيل بتنفيذ االتفاقيات الموقعةA,B,Cوتقسيم المناطق إلى 

    ا ى أداء مهامه ار عل ياحة واآلث درة وزارة الس دم ق م     ع ت لح ة بي داخل مدين ى م دة عل ييقات المتزاي بب التض بس
ى الحمساوي في غزة وفصلها عن الضفة، باإلضافة      االنقالبوإمعانه في فصل القدس وتهويدها، وآذلك  دم   إل ق

 .القوانين التي تعمل بها الوزارة

 اد المشاريع   إعاقة تنفيذ جميع المشاريع والخطط ل رة عدم اعتم ًا   ضمن الخطة متوسطة     المق والخاصة  المدى مالي
وانين     باإلضافة   .وعدم توفير الدعم المالي لهابقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  ى نقص في الق إل

 .والتشريعات

                د ا عن ا يخصص له ة م ل سلطة األراضي وعدم آفاي ة من قب ات السنوية المقدم رار تقليص الموازن ة   إق الموازن
 .العامة

 

  شأن التنمية االقتصاديةالتوصيات العامة ب
 

 زيادة الدعم لالقتصاد الوطني الفلسطيني إلنعاشه وتحريره من التبعية اإلسرائيلية. 
 

      ة في زيادة االهتمام بالقطاع السياحي بما يتالءم وأهمية فلسطين السياحية والتاريخية والدينية، مع إعطاء األولوي
 .الخطط الوطنية للتراث الثقافي

 

   وفير رة في             التوصية بت ذ المشاريع المق تمكن من تنفي ا المعلومات لي ادي لقطاع االتصاالت وتكنولوجي دعم الم ال
ات لمن يخالف من التجار       وخطة التنمية متوسطة المدى،  انون العقوب ة    أوالمستوردين   أوفرض ق مزودي خدم

 .االنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرسوم البيانية 
  

ة ضمن سياسات     اان الحكومية التي شكلت في الربع الثنسبة عدد اللج) 5(يمثل الرسم البياني رقم  ني لعمل الحكوم
  . من المجموع الكلي لعدد للجان% 57، حيث شكلت تنمية االقتصاد والتجارة نسبة قطاع التنمية االقتصادية
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ن سياسات ضم نسبة عدد القرارات الحكومية الصادرة في الربع الثاني لعمل الحكومة )6(يمثل الرسم البياني رقم 
  .من القرارات الصادرة باتجاه إصالح إدارة األراضي% 59التنمية االقتصادية، بحيث شكلت نسبة 
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قطاع التنمية االقتصادية 

  
  قطاع البنية التحتية: رابعًا

   
ة   "وثيقة رآزت الحكومة في  ة الدول ى ضرورة المضي    "إنهاء االحتالل وإقام ة        عل ى إقام ة إل دمًا في الخطط الهادف ق

اطق    ي من ة ف ة التحتي اطق ) ج(البني ا من ا فيه يط له    بم ز التخط ى أن يرتك طينية، عل وار الفلس ع  األغ اطق م ذه المن
ة   لوطنية لكامل األراضي الفلسطينية المحتلة،استراتيجيه التخطيط ل وي األساسي   ا المجال  تشكل  )ج( آون المنطق لحي

  .الشرقية وعاصمتها القدس 1967إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  : قد تمثلت إنجازات الحكومة في الربع الثاني لعملها ضمن سياسات هذا القطاع على النحو التاليو
  

  النقل والمواصالت على الطرق: أوًال
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ات األشخاص ة لحرآ ى ضمان النجاعة والسالمة المروري ة إل ة الهادف ة  ضمن خطة الحكوم ى وثيق تنادًا إل ك اس وذل
ة  شكيل على قرار تلعملها  ثانيصادقت الحكومة في الربع ال فلسطين، ة مختصة لدراسة إنشاء مطار فلسطين       لجن فني
  . آونها تشكل قضية سيادية ووطنية من أهمية لهالما ، الدولي

  

  : وفي جانب آخر تمثلت إنجازات وزارة النقل والمواصالت بما يلي
  

  ة        بناء وتطوير الشبكات الداخلية والخارجية للدوائر وربطها بالخادم المرآزي ة آمن وفير بيئ وزارة، وت ر ال في مق
  .للحاسوب المرآزي، وحوسبة نظام األرشفة في الوزارة

  إعداد مجموعة  مواد من النشرات اإلرشادية واإلعالمية التوعوية في مواضيع السالمة المرورية لمختلف الفئات
 .العمرية بهدف منهجة الثقافة المرورية

     ات الحكومي تخدام المرآب ام اس داد نظ ام        إع ع نظ تأجرة ووض ة المس ام العمومي ك األرق ام تملي روع نظ ة ومش
 . المخالفات المرورية

 ة التجمعات السكانية ورخص          إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولي، و ات لمعرف ع الملف عمل إحصائية من واق
ادة تنظيم توز      ا التشغيل التابعة لها، وعمل دراسة لواقع شرآات التأجير في آل محافظة إلع ة تنظيم   , يعه ومتابع

 .خط االستراحة

 ى نظام محوسب ة ضمن مشروع  العمل عل ع مؤسسة )GTZ(لألرصاد الجوي اق م ة ) TIKA(، واالتف الترآي
 .لتزويد األرصاد الجوية باألجهزة والمعدات

    ار ي إط طينية ف ة الفلس تن الخطوط الجوي ى م العكس عل دة وب ى ج ريش إل ن الع زة م اج قطاع غ ل حج يم نق تنظ
 . فاقية الموقعة بين الوزارة ووزارة األوقافاالت

   ة ن مؤسس دعم م ي للطرق ب ربط المحل روع ال ذ مش دء بتنفي ى ، )RAND(الب ة عل تمرة والثابت ارآة المس والمش
ري والبحري والجوي  ل الب ل العرب ولجان النق ة ومجلس وزراء النق ة العربي ي أنشطة الجامع ع ف مستوى رفي

 .العربية

  ة           إعادة تشكيل لجان ال مواصالت والتنسيق مع لجان المواصالت اإلسرائيلية في المحافظات الشمالية والجنوبي
 .لتسهيل النقل والمواصالت وحرآة األفراد والبضائع

      ديم المساعدة إعداد دراسة عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل بين الدول العربية، والتعاون مع االسكوا لتق
 .رورية على الطرق في فلسطينالفنية حول السالمة الم

  تأهيل شبكات الطرق والمباني العامة والبيوت المدمرةودعم اإلسكان  :ثانيًا
  

ا     ا في إط اني لعمله فافية في الخدمات        تمثلت إنجازات الحكومة في الربع الث ادة النجاعة والش ا المستمرة لزي ر جهوده
خاصة للتحضير ودراسة مشروع ترقيم األبنية في فلسطين،   لجنة فنيةالمقدمة للمواطنين بالمصادقة على قرار تشكيل 

ث     ة ضخمة بحي ات رقمي دة بيان كل قاع ذي سيش ر ال ىاألم ل عل ارات    تعم عارات واالخب ع اإلش ة توزي هيل عملي تس
واطنين         ة للم امالت والخدمات المقدم ين، وتسهيل انجاز المع ل المؤسسات الرسمية     وتبليغات الدفع على المكلف من قب

الم من   . رسمية التي لها عالقة بالمجتمع مثل البلديات والبريد والمحاآموغير ال والذي سيضع فلسطين على خارطة الع
  . ناحية الترقيم والترميز وفقا للمعايير الدولية

  : بوزارة األشغال العامة واإلسكان بـ على صعيد آخر قامت الحكومة ممثلًةو
  

  أهيل أو صيانة مجموعة من الطرق في مختلف المحافظات بقيمة مشاريع إعادة إنشاء أو إعادة ت) 8(تنفيذ
 .آم 17.9وبطول ) مليون شيكل 8.75مليون دوالر، و 1.20(

  3.7(مشروع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل مجموعة من الطرق بقيمة ) 17(االستمرار أو المباشرة في تنفيذ 
 .آم 27.5وبمجموع أطوال ) مليون شيكل 14.60مليون دوالر، و



36 

  واالنتهاء شيكل) مليون 0.05(االنتهاء من تنفيذ مشروعين إلصالح أو صيانة بعض المباني العامة بقيمة ،
 .شيكل) مليون 3.10(مشاريع إلنشاء أو إصالح أو صيانة بعض المباني األمنية بقيمة ) 4(من تنفيذ 

  شيكل، وطرح أو ) مليون 12.35(االستمرار أو المباشرة في تنفيذ خمسة مشاريع إلنشاء مباني عامة بقيمة
 . شيكل) مليون 15.78(عطاًء لمشاريع إنشاء أو صيانة بعض المباني والمرافق العامة بقيمة ) 11(إحالة  

  االستمرار في تنفيذ أعمال التشطيبات في باقي مباني مشروع مجمع حي السالم الذي تم شراؤه من قبل
خلية والشرطة واألمن الوطني والجهاز المرآزي لإلحصاء السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح وزارة الدا

 .دوالر) ماليين 8(الفلسطيني بقيمة 

  دوالر، وتنفيذ الجزء ) مليون 41(استمرار العمل في مشروع مجمع الوزارات الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية
الحفريات لمقر  شيكل، وأعمال) مليون 32.63(األول المتعلق بمبنى وزارة التخطيط واالقتصاد بقيمة 

 .شيكل) مليون 0.72(رئاسة الوزراء بقيمة 

  شيكل، ) مليون 8.25(مشاريع من المباني والمنشآت األمنية بقيمة ) 6(االستمرار أو المباشرة في تنفيذ
 دوالر) مليون 2.0(واستمرار  تنفيذ مشروع أآاديمية األمن الوقائي في أريحا بقيمة 

 1.4(إعادة بناء مقاطعة أريحا بإنشاء جزء من األسوار الخارجية بقيمة  تنفيذ المرحلة األولى من مشروع 
) مليون 1.13(شيكل، والمباشرة في المرحلة األولى من مشروع إعادة بناء مقاطعة الخليل بقيمة ) مليون
 .شيكل

 ليات في المباشرة في تنفيذ مشروعين إلنشاء مبنى الصيانة والخدمات وأبراج الحراسة ومبنى القيادة والعم
 .لشيك) مليون 6.12(معسكر العمليات في النويعمة بقيمة 

 وتنفيذشيكل، ) مليون 1.284(النتهاء من تنفيذ عطاء األسوار الخارجية لمعسكر التدريب في النويعمة ا 
شيكل، ومبنى الخدمات ) مليون  4.45(شيكل، ومبنى الغرف الصفية ) مليون 6.42(مبنى المنامات بقيمة 

 .شيكل) مليون 4.99(وصالة الطعام شيكل، ومبنى المطبخ ) نمليو 2.37(

  شيكل، ) مليون 0.60(المباشرة في تنفيذ عطاء السور الخارجي لمعسكر األمن الوطني في جنين بقيمة
 . شيكل) مليون 7.20(وطرح عطاء مبنيين من مباني المنامات بقيمة 

 شيكل) مليون 6.34(النمساوي في نابلس بقيمة  المباشرة في تنفيذ عطاء إنشاء بناية خامسة في اإلسكان . 

  شيكل إلصالح وإعادة بناء ) مليون 1.85(مشاريع إلصالح وإعادة بناء منازل بقيمة ) 6(االنتهاء من تنفيذ
) مليون 4.0(مشروع إصالح وإعادة بناء منازل بقيمة ) 15(منزًال، والمباشرة أو االستمرار في تنفيذ ) 14(

 . لهم جزئيا اإلصالحلهم أو تم  اإلصالحئم المتضررين الذين لم يتم وتحضير قوا. شيكل

  وبتمويل من  األمريكيةالشرآات  إحدىمن خالل مجموعة البرنامج الذي تنفذه   الوزارةرفع القدرات في
USAID)( من خالل رفع قدرات وحدة نظم المعلومات الجغرافية، وتفعيل وحدات الصيانة، والمشارآة ،
 .مراآز التميز، وتحضير المواصفات القياسية لمشاريع الطرق في فلسطينفي برنامج 

  

 

  إدارة المياه والمياه العادمة: ثالثًا
  

ا           ة ومخلفاته اه العادم تخلص من المي اه وال ة مصادر المي ى حماي ع    ضمن خطة الحكومة الهادفة إل صادقت ضمن الرب
رار     ى ق ا عل ي ارض من أراضي طو    عاستمالك قط الثاني لعمله اه صرف صحي      ت ة مي اء محطة تنقي بحيث   لكرم لبن

 .المجاورةاألودية طر الصحية الناجمة عن انسيابها من خفض المخاإلى التخلص من المياه العادمة وتهدف 
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 : إلى جانب ذلك تمثلت إنجازات سلطة المياه بما يلي
 والبلديات الرئيسية،  مراجعة نظام ربط المنشآت والمساآن بشبكة الصرف الصحي مع وزارة الحكم المحلي

وتطوير دليل معايير التصميم والمواصفات الفنية العامة الخاصة بخزانات المياه الخرسانية والخزانات مسبقة 
 .التصنيع

 

 المشارآة في وضع خطة إستراتيجية لتطوير دائرة عمل تحليل لتكلفة المياه المنتجة من نبع عين السلطان، و
وطني وفق أسس مهنية جديدة، والبدء في مشروع إعادة هيكلة سلطة مياه ومجاري المياه إلنشاء مرفق المياه ال

 .، ووضع برنامج لتوزيع المياه وفق الحصص المخصصة لكل هيئة محلية)GTZ(بيت لحم الممول من 
 ج

 تحديث قاعدة بيانات المشاريع، وقاعدة البيانات الخاصة بالتزويد . 
 

 لفارعة متابعة مشروع التغذية الصناعية في ا)EXACT( وجمع البيانات الميدانية المتعلقة بقياس اآلبار ،
 .والينابيع، والمشارآة في إعداد ومراجعة مقترح مشروع لتطوير قاعدة معلومات سلطة المياه

  
 

  ،بوسترات للترشيد والتحصيل واألحواض  وإعدادإضافة مادة تعليمية إلى المناهج بخصوص المياه والتلوث
 .ه العادة المنزلية ومطبوعات مدرسة حول التلوثالجوفية والميا

 

  وضبط التعدي على  آلبار المجدية في الفارعة وجنينمن اآلبار المخالفة، وترخيص بعض ا)% 45(إغالق
شبكات تزويد المياه، وإلزام المجالس والبلديات بضرورة جدولة الديون المتراآمة، ومتابعة ترآيب عدادات المياه 

 .لآلبار الزراعية
 

  آبار مياه لصالح وزارة األوقاف، وإعادة تأهيل اآلبار، ) 5(تشغيل جميع اآلبار المعطلة، واإلشراف على حفر
، وترخيص عدد "وإجراء القياسات الخاصة بنوعية وآمية المياه الجوفية المحيطة بأحواض الترشيح شمال غزة

 .تجمعات فلسطينية) 8(لوضع المائي في من المشاريع لتطوير مصادر المياه، وإعداد تقارير فنية حول ا
 

 وزيادة نسبة التزود )%100(، ورفع آفاءة التحصيل إلى )%18(تقليل نسبة الفاقد إلى الحدود المقبولة دوليا ،
 ).لتر للفرد في آل يوم 110(للفرد الواحد للوصول إلى المعايير الدولية 

 

  ح األعطال الناجمة عن حرب غزة في قطاع المياه تأهيل وإصال"تحديد األعطال وإعداد التصاميم الالزمة
 ".والصرف الصحي

 

  تقييم عطاء مشروع مجاري أرطاس واالجتماع مع التعاون البلجيكي، والعمل في مشروعي منطقة بيت لحم
الصناعية وجنين الصناعية، ومشاريع مأسسة قطاع المياه، إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في خانيونس، 

 .ام المياه المعالجة للزراعة غربي خانيونس، مشروع مجاري شمال غزه الطارئإعادة استخد
 

 تزويد مضخات في طولكرم، وتأهيل شبكة مجاري عقبة جبر، وشبكة مياه الدهيشة، موقع بئر دير الغصون. 
  
  د نشاطات اتحامشروعًا لقطاع المياه والصرف الصحي، ومتابعة برامج دعم بناء القدرات، و) 15(مراجعة

مقدمي خدمات المياه في فلسطين، وتشكيل مجموعات العمل الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد، والمشارآة في 
 . مجموعة العمل الخاصة برفع آفاءة التحصيل

 

  من )% 55(شيكل، بحيث تشكل نسبة التحصيل ما يعادل ) مليون 64(رفع نسبة تحصيل فواتير المياه إلى
 .إجمالي المبيعات

  
  إدارة النفايات الصلبة وحماية البيئة :رابعًا

  

  :بـالحكومة ممثلًة بسلطة جودة البيئة قامت 
  موافقة بيئية لمشاريع تطويرية جديدة) 21(إصدار . 

  33(ومتابعة ، للقضاء مخالفة بيئيًا منشآت ومصانع ومشاريع، وتحويل حاالت محدودة) 108(الكشف على (
 .شكوى

 إنجاز خطة الرصد والمراقبة البيئية طة اإلدارة البيئية الخاصة بأنفلونزا الطيور، وإنجاز ملحق التقييم البيئي وخ
  .)UNDP(عداد قائمة بمجموعة معدات وأجهزة للمراقبة البيئية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية للنفايات الطبية، وإ
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 د مقترحات مشاريع إلعداد خطة إلدارة متابعة تطوير وإعداد اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة، وإعدا
 .النفايات الخطرة، ومتابعة مشاريع إنشاء مكبات نفايات صحية في آل من رام اهللا والخليل وعنبتا

 حسب الجدول الزمني المعد، والمشارآة في إعداد استراتيجيات قطاعات  تطوير اإلستراتيجية القطاعية للبيئة
 شريعية الخاصة بنظام الصرف الصحيعادمة، والمشارآة في أعمال اللجنة التالبيئة والطاقة والمياه والمياه ال

 .ومراجعة مشاريع القوانين المحولة من مؤسسات أخرى

 الجائزة البيئية للمدرسة صديقة البيئة محاضرة للطلبة في المدارس، واستمرار العمل على مشروع) 20(نجاز إ. 

 ل اجتماع لها، والمشارآة في اجتماعات مجموعة العمل اإلستراتيجية   تشكيل لجنة العمل القطاعية للبيئة وعقد أو
 .لقطاع البنية التحتية وفي مجموعة عمل النفايات الصلبة

  البنية التحتيةالصعوبات والتحديات التي واجهت قطاع 
 

      ذلك ع دولي، آ داخلي وال ل ال هيالت للتنق ود تس دم وج دود وع ابر والح ى المع رائيلي عل تالل اإلس ذ االح دم تنفي
 ).البري و البحري و الجوي( اتفاقيات التعاون الدولي المتعلقة بالنقل 

           دوالر ائية وفي أسعار صرف ال واد اإلنش دائم في أسعار الم يواجه قطاع اإلنشاءات بشكل عام مشكلة التذبذب ال
ى        ) الشيكل اإلسرائيلي (واليورو مقابل عملة التداول  ان إل ر من األحي ؤدي في آثي ذي ي ة    وال ق فجوات تمويلي خل

 .للكثير من المشاريع

       دم وضوح ود لع ك يع ة وذل إعاقة تنفيذ العديد من المشاريع والخطط والبرامج المدرجة في خطة اإلصالح والتنمي
 .مقدار التمويل المتوفر للبرامج المختلفة في هذه الخطة وعدم وضوح الوقت أو اإلطار الزمني لتوفر هذا التمويل

 ا      إعاقة تنفيذ جزء ا أو تغييره وزارات والمؤسسات الحتياجاته هام من المشاريع والبرامج بسبب صعوبة تحديد ال
 .لهذه االحتياجات والمتطلبات

  من   وإخراجهاعدم قدرة سلطة المياه في قطاع غزة على العمل بالصورة المطلوبة نتيجة الوضع السياسي الحالي
 .قبة المصادر الماليةومرا بإدارةمكاتبها األصلية وخاصة فيما يتعلق 

  إلىعدم تفعيل مجلس المياه الوطني من قبل مجلس الوزراء، وآذلك عدم اعتماد وإقرار القانون المعدل باإلضافة 
 .ضرورة التعامل مع المستشاريين الدوليينمع عدم توفر آادر استشاري مؤهل على مستوى محلي 

  

  التوصيات العامة بشأن البنية التحتية
  
 الحتالل لتسهيل التنقل الداخلي والدولي لكي يتسنى لقطاع النقل والمواصالت تنفيذ اتفاقيات التعاون الضغط على ا

 ).البري و البحري و الجوي( الدولي والعربي المتعلقة بالنقل 
 
         ة المدرجة ف رامج المختلف ذ المشاريع والب وفر لتنفي ي توفير المعلومات األولية عن األطر المالية التي يمكن أن تت

داراً   ة مق  خطة اإلصالح والتنمية، على أن تشمل هذه المعلومات توفر المصادر المالية للمشاريع والبرامج المختلف
 .وتوقيتًا

 

    ة ادات المالي دم إصدار االعتم اريع، وع دي للمش دفق النق ة الت ى خط اء عل الي بن دفق الم ة الت ى ديموم د عل التأآي
 .فع المستحقات المالية للمقاولين واالستشاريينللمشاريع إال بعد التأآد من القدرة على د

  
  

  الرسوم البيانية 
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ة   5يمثل الرسم البياني رقم  ة ضمن سياسات          النسبة عدد اللجان الحكومي اني لعمل الحكوم ع الث تي شكلت في الرب
ا نسبته     قطاع اه، ودعم اإلسكان من       % 33البنية التحتية، حيث شكلت م ل والمواصالت، إدارة المي المجموع  للنق

  .لعدد اللجانالكلي 
  

  
  

ة ضمن سياسات            6يمثل الرسم البياني رقم  اني لعمل الحكوم ع الث ة الصادرة في الرب رارات الحكومي نسبة عدد الق
ا نسبته     البنية التحتية، وقد شكل قطاع  اني م ل المب دد   % 33مجال النقل والمواصالت، ودعم اإلسكان وتأهي من الع

  . الكلي للقرارات
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ة  قطاع البنية التحتي

  
لعدد اللجان المشكلة في الربع الثاني لعمل الحكومة الخاصة بالقطاع النسبة المئوية  )7(الرسم البياني رقم  يمثل
  .آكل
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النسبة المئوية لعدد القرارات الحكومية المشكلة في الربع الثاني لعمل الحكومة ) 8(يمثل الرسم البياني رقم 
  .بكل قطاعالخاصة 

  

 


