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  آلمة أمين عام مجلس الوزراء
  
  

لقد آان اللتفاف المواطن الفلسطيني حول خطة الحكومة انطالقًا من انتمائه الحقيقي ومسؤوليته 
في اإلنجازات التي حققتها السلطة الوطنية حتى اآلن والتي يحق لشعبنا أن الوطنية دورًا أساسيًا 

  يفخر ويعتز بها.
  

وإذ تقدم الحكومة تقريرها الربعي الثاني من عامها الثاني، فهي تعاهد شعبنا بالحفاظ على 
اإلنجازات التي تحققت، وعلى المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها بهمة وعزيمة، بالمراآمة على 

ه اإلنجازات التي مكنتنا من آسب المزيد من التأييد الدولي لحقوق شعبنا وثوابته الوطنية، هذ
ومستندة إلى ثقتها بوعي شعبنا وإصراره على صون منجزاته الوطنية في طريقه نحو الحرية 

  واالستقالل وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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  الملخص التنفيذي
  

لثالثة عشرة، أهم االنجازات الوطنية يستعرض التقرير الربعي الثاني من العام الثاني لعمل الحكومة الفلسطينية ا
إلى  التنموية الهادفةالقطاعات الحيوية، والتي حرصت الحكومة على تحقيقها، استكماًال لخطتها  مختلففي 

من واألمان، وتوفير أفضل الحفاظ على االستقرار واألفي ظل ، بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مواصلة
لتطوير  ،المضنيةجهودها مساعيها والحكومة الفلسطينية  آثفتثاني لعملها ففي الربع الالخدمات للمواطنين، 

  قانون وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. بما يحقق سيادة ال ،وإصالح وبناء المؤسسات
 بالرغم منقدمت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة الكثير من االنجازات التي نشهدها على أرض الواقع، 

لعراقيل التي تضعها سياسات االحتالل االسرائيلي وممارساته العدوانية على المدن والقرى استمرار المعيقات وا
وتحقيقًا للمصالح العليا البناء الشعب الفلسطيني، والتزامًا  الفلسطينية. وانطالقًا من واجبها األخالقي والوطني،

ة انجازات متنوعة في قطاعات الحكم، بتنفيذ ما جاء في برنامجها الحكومي، شهد الربع الثاني من عمل الحكوم
  والبنية التحتية والمجال االقتصادي واالجتماعي. 

إنشاء محكمة قضايا الفساد على  الفلسطينية الحكومة صادقت ،دعمها لقطاع العدالة وسيادة القانون ففي مجال
حفاظ على المصلحة الوطنية انطالقًا من هدفها في ال ،الصادر عن الرئيس أبو مازن بناًء على المرسوم الرئاسي

تطوير رؤية وإطار سياساتي ينظم المساعدة ومكافحة آافة اشكال الفساد، آما وقامت عبر وزارة العدل ب
. وهي في إطار االنتهاء من مناقشة مسودة قانون القانونية وآليات تقديمها للمعوزين ماليًا والفئات المهمشة

  كال الحماية ألبناء الشعب الفلسطيني.العقوبات الفلسطيني والذي يوفر آافة أش
  

تها المعتادة اباجراءقامت الحكومة الفلسطينية ، المواطنينوأمان شاعة روح االلتزام بالقانون وضمان أمن إلو
بسط سيادة القانون وحفظ النظام وحماية التزامات السلطة الوطنية بما يشمل مصادرة أسلحة ومعدات قتالية، ل

 بلغ عدد أنشطة األجهزة األمنيةواتالف مرآبات، حيث ومصادرة أموال غير قانونية،  وتفكيك خاليا مسلحة،
  ) نشاطًا أمنيًا.1692( خالل هذه الفترة

قامت الحكومة ممثلًة بوزارة حشد الدعم الدولي لقيام الدولة الفلسطينية، و العالقات الدوليةتعزيز في إطار أما 
دعم الموقف السياسي لليات على المستويين السياسي والدبلوماسي والفعا النشاطات بعقد العديد خارجيتها
بين  حسن العالقات الثنائية والدوليةتأآيدًا على  ،وأبرمت اتفاقيات ومذآرات تعاونية دولية مختلفة ،الفلسطيني

 رنامجب إلدارة الوطنية اللجنةفلسطين والمجتمع الدولي. آما وقامت خالل هذه الفترة بالمصادقة على تشكيل 
وذلك في سبيل تطوير العالقة مع الوآالة الدولية ووضع  الذرية للطاقة الدولية والوآالة فلسطين بين التعاون

  الدراسات واالحتياجات الفلسطينية في هذا المجال.
  
  

وسد  ،تقليص االعتماد على التمويل الخارجي هادفة الىسليمة وإصالحية تطبيق سياسات مالية  وبغرض
باتباع اجراءات مالية صارمة تهدف إلى زيادة الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة  قامتزينة الدولة العجز في خ

نسبة التحصيالت لصالح الخزينة، ففي الربع الثاني لعملها حققت الحكومة زيادة في صافي ايرادات ضريبة 
%، وزيادة في تحصيل ايرادات 72%، وزيادة في ايرادات ضريبة الدخل بما نسبته 3القيمة المضافة ما نسبته 

  % ، مقارنًة بالعام الماضي.9ضريبة األمالك بما نسبته 
  

للخطة  بإعداد المسودة األولى عشرة قامت الحكومة الفلسطينية الثالثة وعلى صعيد سياسات التنمية الشاملة
مراجعة العديد من  لى، واالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية هذا باإلضافة إ2013-2011الوطنية العامة 

والمؤسسات الحكومية ودراسة تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع الهياآل النموذجية  الهيكليات التنظيمية للوزارات
  وتوجهات الحكومة نحو البناء واالصالح. 

  

صادقت  ،هيئات محلية آبيرة قادرة على تحقيق التنمية وايجاد إصالح مؤسسات الحكم المحلي وبهدف
 المحافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان بحلة الفلسطينية الثالثة عشرة على قرار يقضي الحكوم
لزيادة المساحة وعدد السكان بما يوفر المزيد من المشاريع  المجاورة المحلية الهيئات إلى وضمها الشمالية

  التنموية التي تساهم في تطور المجتمع المحلي.
  

قامت الحكومة الفلسطينية  يلعبه االعالم الفلسطيني، وتعزيزًا للشفافية والمساءلة ونظرُا للدور الهام الذي
، آما وأصدرت تراخيص لمؤسسات إعالمية مختلفة، القانونيةأوضاعها مؤسسة اعالمية لتصويب  16بإنذار 
ر حرص الحكومة الواضح على ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة، ونش يظهر وهنا

  أجندة السياسات الحكومية.
والموافقة على طلبات  ،معاملة إذن شراء 170فقد تم تنفيذ وانجاز ، إدارة وحماية األراضيوفيما يخص 

الحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمواطنين في الحاضر ا تخصيص أراضي حكومية بغرض تلبية
  والمستقبل.

 توفير الحماية االجتماعية والتمكينمجال  ففي، لقطاع التنمية اإلجتماعيةدعمها الفلسطينية وواصلت الحكومة 
 للمرضى مرآز إلنشاء نابلس بمحافظة بالطة ) دونمات من أراضي5( تخصيصصادقت الحكومة على 



  
  

 
 

 لقطاع الوطنية اللجنة تشكيلوفي جانب آخر صادقت الحكومة على  اإلعاقة في المحافظات الشمالية، شديدي
ضمان مصلحة ولعدالة األحداث في فلسطين  نظام متكامللألحداث، وذلك من أجل بناء  الجتماعيةا العدالة
  .دث الفضلى وتفعيل أنظمة المراقبةالح

قامت الحكومة خالل هذه تشكل أولوية وطنية على أجندة الحكومة الفلسطينية،  قضية األسرى والمعتقلينوألن 
األسرى، لتعويضهم عن األضرار التي  لعائالت السكنية الظروف وتقييم لدراسة خاصة لجنة تشكيلب الفترة

اهتمامها بتحسين  ممارسات االحتالل اإلسرائيلي تأآيدًا علىلحقت بهم، والدمار الذي لحق بمسكنهم نتيجة 
  لظروف المعيشية لألسرى وعائالتهم.ا

ومة الفلسطينية ممثلًة بوزارتها قامت الحك، الجدار واالستيطان سياسات مواجهةولتعزيز صمود المواطنين في 
حوال المواطنين أمن الزيارات الميدانية التي استهدفت المناطق المتضررة لإلطالع على  العديدفي تنظيم 
ودعم صمودهم، وفي جانب آخر، تم زيارة مناطق متعددة في مدينة القدس لمتابعة االنتهاآات ، ومعاناتهم

. فضًال عن متابعة العديد من إخطارات وضع اليد واعتداءات بحقوق المواطنين وتعزيز صمود األهالي
  ن، ومتابعة قضايا تسريب األراضي. المستوطني

 راعي آفر قرية في أرض قطعة منفعةالفلسطينية الحكومة  فقد خصصت، القطاع التعليميدعم أما على صعيد 
 روضة إلنشاء عرابة يةقر في أرض قطعة من جزء منفعة وخصصتمدرسة عليها،  لبناء جنين بمحافظة

   أطفال أيضًا، حيث تأتي هذه القرارات انسجامًا مع خطتها الهادفة إلى تمكين البنية التعليمية ودعمها. 
قامت الحكومة خالل هذه الفترة ، بعيدًا عن المغاالة مثقف وواعيفي بناء جيل  الجانب الدينيونظرًا ألهمية 

  ) مرآزًا جديدًا من مراآز التحفيظ والتجويد.150لمساجد، وافتتاح () لجان لمتابعة بناء وإعمار ا8تشكيل (ب
آثفت الحكومة الفلسطينية جهودها لدعم القطاع ، حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات الصحيةوفي إطار 

متابعة برامج التثقيف الصحي على األوجه، حيث قامت في الربع الثاني لعملها ب وتطويره على آافةالصحي 
  محافظات.في عدة  العيادات الصحية العديد منافتتاح ومستوى الوطني، والقيام بحمالت التوعية، ال

الفترة قامت الحكومة الفلسطيية أبان هذه ، المرأة الفلسطينية ونظرًا للمكانة الهامة والتاريخية التي تحتلها
متابعة دعم المرأة وتمكينها آما وقامت ببالمشارآة في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية والتي تهدف إلى 

وتقييم عمل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة، وتوقيع مذآرة تفاهم بين وزارة شؤون 
  المرأة ومؤسسة الرئاسة الحتضان مراآز تواصل.

لى تلبية احتياجات عالفلسطينية  ، حرصت الحكومةبناء المؤسسات الفلسطينية القيادات الشابة فيوألهمية 
إجراء حيث قامت بالمشارآات الشبابية والرياضية على المستويين العربي واإلقليمي، الشباب من خالل 

، وإصدار شهادات ترخيص جديدة أخرى لمؤسسات شبابية في مختلف ) ناديًا رياضيًا18لـ ( انتخابات
  بر القطاعية للشباب.المحافطات، آما وأطلقت الحكومة أيضًا االستراتيجية الوطنية ع

قامت الحكومة بأبعادها اإليجابية والتسامحية،  حماية التراث الفلسطيني، وتعزيز الثقافة الفلسطينيةفي مجال و
وإقامة طباعة العديد من الكتب األدبية، إضافة إلى دعم وتأسيس المكتبات، والفلسطينية بإقامة معارض ثقافية 

       الفلسطينية. المراآز الثقافية ترسيخًا للثقافة

تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض في رام اهللا لبناء صادقت الحكومة على  على صعيد التنمية االقتصادية أما
على إنشاء مؤسسة متخصصة لتنظيم  بشكل مبدئي ت آذلكصادق، ومقر لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

  . طة الحجمورعاية قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوس
على إتفاقية المؤسسة اإلسالمية  في مجال الصناعة والتجارة واالستثمار وحماية المستهلكوصادقت الحكومة 

  إعداد برنامج تطويري خاص بالترويج للمنتج الوطني.، إضافة إلى لإلستثمار وإئتمان الصادرات
) دورة 51اونية جديدة، وافتتاح () جمعيات تع7، تم تسجيل (وحمايًة لحقوق العمال وتحسين ظروف عملهم

  توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني مع مؤسسة التدريب المهني األردنية.تدريب مهني جديدة، وآذلك 
آونه أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو قطاع الزراعة والتنمية الريفية وتأآيدًا على أهمية 

) جمعيات زراعية ضمن نظام الجلوبل جاب، 10ترخيص (لحكومة لهذا القطاع، تم اإلقتصادي، ودعمًا من ا
  .وإعداد قانون للتأمينات الزراعية والمصادقة عليه ، وإنشاء صندوق لإلقراض الزراعي

مساندة التوسع ، ومن خالل حرص الحكومة على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتبوفيما يتعلق 
إنجاز مخطط لكيفية إدارة الحكومة االلكترونية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تم المتواصل في صناعة 

جهود القطاع العام الفلسطيني لزيادة القدرة والبنية التحتية ) لدعم USTDAتوقيع اتفاقية مع ( وآذلك
  .لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الفترة مواصلة تنفيذ عدد من فعاليات مشروع التراث أهمية آبيرة، فقد تم خالل هذه  القطاع السياحيويشكل 
) قرارات من 5، واستصدار (مقاومة تغيير الطابع التاريخي لمدينة القدسب العالمي، آما قامت الحكومة

اليونسكو حول األراضي المحتلة، وخصوصًا وضع الحرم اإلبراهيمي في الخليل وموقع مسجد بالل (قبة 
  مة التراث االسرائيلي.راحيل) في بيت لحم على قائ

  



  
  

 
 

 حلفقد قامت الحكومة بالذي يشكل وسيلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة،  ودعمًا لقطاع البنية التحتية
المجاورة وتعزيز  المحلية الهيئات إلى وضمها الشمالية المحافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان

 والمساحي الهيكلي المخطط نجاز، فقد تم إوالمواصالت والمنافذ الدوليةوفي مجال النقل  قدراتها وتطويرها،
  .والمرآبات السائقين ترخيص نظام تطوير، إضافًة إلى لبقيعةفي االمطار الجديد  لموقع

إنجاز دراسة الجدوى الخاصة ببناء محطة توليد آهرباء شمال الضفة تنفيذًا ، فقد تم بتوفير الطاقةأما فيما يتعلق 
  إنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكهرباء، وتنمية ثقافة تقنين االستهالك عند المواطن الفلسطيني.ف المتمثل في للهد

إطالع مندوب اللجنة الرباعية على الوضع المائي ، تم حماية الحكومة لمصادر المياه الفلسطينيةوفي إطار 
المائية، ومن جانب آخر استمرت حملة وقف والعقبات اإلسرائيلية وضرورة التدخل لتسهيل العمل في المشاريع 

التعديات ومحاسبة المعتدين ومتابعتها مع الجهات القضائية لوقف االنتهاآات تجاه قطاع المياه، آما تم توقيع 
  اتفاقية إنشاء محطة تنقية غزة.

اء الحديقة البيئية مشروع تقييم القطاع البيئي، وآذلك إنش، تم تنفيذ حماية البيئة والموارد الطبيعيةوفي مجال 
  ) أندية بيئية في قرى شمال رام اهللا، وعمل مرآز تعليم بيئي في رمون.10"مرآز التعليم البيئي"، وتجهيز (

وحرصًا من الحكومة على تطوير قطاع اإلسكان والمباني وتحقيق االآتفاء الذاتي من المباني العامة التي 
  د من الطرق والمباني العامة تحقيقًا لهذا الهدف.تأهيل وصيانة العديتمتلكها الحكومة، فقد تم 

  
ورغم اإلنجازات التي تحققت على األرض بفضل العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة، فما زال هناك الكثير من 
العمل الذي ستقوم به الحكومة، وذلك تحقيقًا ألهداف وطموحات شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .1967القوية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام بمؤسساتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  

 
 

  المواقف السياسية للحكومة
  

لجنة  ثمنت الحكومة الفلسطينية قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة القاضي بتبني تقرير -
االحتالل المسؤولية الكاملة  التحقيق في االعتداء اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، والتي يحّمل جيش

الذين آانوا على متن األسطول. وأآدت على  عن الهجوم وممارسة القتل العمد بحق المتضامنين العزل
برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضمان التنقل الحر  ضرورة وجود حملة دولية تنتهي

وتشغيل الممر اآلمن لضمان الترابط  لقطاع،إعادة اعمار اووإلى قطاع غزة،  للمواطنين والبضائع من
  صل بين قطاع غزة والضفة الغربية. والتوا

 

خطوات عملية لمقاطعة بضائع  بقرار اتحاد النقابات المهنية البريطانية، اتخاذرحبت الحكومة الفلسطينية  -
ي، وحث المحال التجارية في الذي تبنته العام الماض المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تطبيقًا للقرار

  .المستوطنات بريطانيا على مقاطعة منتجات
  

الذي  أشادت الحكومة الفلسطينية بمواقف الدول والمؤسسات الدولية المشارآة في مؤتمر الدول المانحة -
خطة الحكومة  عقد في مدينة نيويورك، وخاصة تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين ثمّنا

آما ثمنا   فلسطينية الهادفة إلى بناء مؤسسات قوية تكون جاهزة لحظة إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة،ال
  االقتصاد الفلسطيني.  أيضًا الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد اإلصالحات المالية واإلدارية، وتقوية

  

خطابه أمام اجتماعات الجمعية  ما خاللرحبت الحكومة الفلسطينية بدعوة الرئيس األمريكي باراك أوبا -
  .ومطالبته إسرائيل بوقف االستيطان العامة لألمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية خالل عام

  

ة السياسية العملي عن تقديرها لدعم األشقاء العرب للموقف الفلسطيني بشأنالفلسطينية عبرت الحكومة  -
االسرائيلي وخاصة رفضه االلتزام  عربية لمواجهة التعنتالى وضع خطة تحرك  ومتطلبات نجاحها. ودعت

  .بالوقف الشامل والتام لإلستيطان
  

رحبت الحكومة الفلسطينية ببيان اللجنة الرباعية التي أآدت دعمها لخطة العامين القادمين للسلطة  -
إنجازه نحو  ر الذي تمال سيما استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأشادت بالتقدم الكبي الفلسطينية

الفلسطينية وتحقيق النمو  تحقيق هذا الهدف، آما دعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتسهيل بناء الدولة
  .الدولي لتقديم الدعم الفوري والمتواصل للسلطة الفلسطينية ودعت الدول العربية والمجتمع، االقتصادي

 

التي عبر  ال مؤتمر العمل األورومتوسطي والمواقفعن تقديرها لنتائج أعم الفلسطينية عبرت الحكومة -
لممارسات سلطات االحتالل  عنها في بيانه الختامي والذي أآد فيه على حقوق عمال وشعب فلسطين، وإدانته

المختلفة لقطاع العمل سواء آان ذلك على  آما وأآد على أشكال الدعم ،اإلسرائيلي التي تدرك هذه الحقوق
والعديد من البلدان األوروبية المشارآة، أو من خالل التعاون اإلقليمي  ئي ما بين فلسطينمستوى التعاون الثنا

  .التي أقرت عبر المشاريع
  

خطوة هامة نحو تعزيز  واعتبرته الحكومة اليابانية، الذي أعلنته الفلسطينية بالموقفالحكومة  أشادت -
، 1967يتها، وخاصة المتعلقة بحدود عام التسوية السياسية ومرجع اإلجماع الدولي حول أسس ورآائز

 يأتي منسجمًا مع اإلعالن األوروبي الصادر في آانون  وأشارت إلى أن اإلعالن الياباني ووضع مدينة القدس.
العام الحالي، باعتبار  أول من العام الماضي، وما تضمنه بيان اللجنة الرباعية الصادر في موسكو في آذار من

. ورفض االعتراف بضم 1967منذ عام  ٌء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلةأن القدس الشرقية جز
  إسرائيل للقدس الشرقية. 

  

 من خطورة تصاعد الممارسات العسكرية ،صبرا وشاتيالمذبحة  ذآرىفي  الفلسطينية حذرت الحكومة -
، ينة المقدسةالمدوغربية ال اإلسرائيلية على قطاع غزة، والهجمة التي تنفذها قوات االحتالل في الضفة

مع لهجة التصريحات الخطيرة التي يطلقها  وأعربت عن استنكارها لهذه العمليات المتكررة يوميا، والمتزامنة
 وطالبت المجتمع الدولي ولجان حقوق .جديدة على قطاع غزة قادة االحتالل مؤخرًا، بإمكانية شن حرب

ارتكاب جرائم حرب  العمليات والتهديدات ومنع إسرائيل من اإلنسان، بضرورة التدخل الفوري لوقف مثل هذه
  .جديدة وتوفير الحماية لشعبنا األعزل

  
  

مشروع  أدانت الحكومة الفلسطينية بشدة قيام اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع بالمصادقة على -
رفضها القاطع لهذا القرار  آدتقانون يصنف القدس على أنها منطقة أولوية وطنية من الدرجة األولى. وأ

أيضًا استنكرت آما و في المدينة المقدسة.  وألية إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغيير األوضاع
يسمى بقانون االستفتاء في الكنيست اإلسرائيلي، إلى جانب  آخرها تمرير ماالتي آان اإلجراءات اإلسرائيلية 

مقترح باعتبار القدس "عاصمة للشعب بأخطرها  تمثلالتي نين العنصرية القوا سلسلة من القوانين ومشاريع



  
  

 
 

اليهودي". وفي هذا السياق أآدت الحكومة إصرار الشعب الفلسطيني على أن القدس الشرقية هي جزء ال 
  .وهي عاصمة لدولة فلسطين 1967المحتلة منذ عام  يتجزأ من األرض الفلسطينية

  

الثة عشرة على دعمها للجهود والمواقف السياسية والتفاوضية للقيادة أآدت الحكومة الفلسطينية الث -
الفلسطينية الساعية للوصول الى حل سياسي ينهي االحتالل االسرائيلي، ويمكن من تحقيق هدف العودة 

. آما أآدت أيضًا على 1967حزيران  4الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود  وإقامة
باحترام القانون الدولي بما فيه الوقف  تمرار جهود المجتمع الدولي سواء في مجال إلزام إسرائيلأهمية اس

الفلسطينية والقدس، أو في مجال استمرار دعم جهود الحكومة  التام للنشاطات االستيطانية في األراضي
  ل وإنهاء االحتالل.ببناء مؤسسات الدولة المستقلة استعدادًا لالستقال الفلسطينية وبرنامجها الخاص

  

والترشيدية، الهادفة إلى زيادة  أآدت الحكومة الفلسطينية عزمها على االستمرار في خطواتها اإلصالحية -
المساعدات الخارجية آرافعة من أجل بناء مقومات دولة  االعتماد على القدرات الذاتية، وتقليل االعتماد على

د من الضغوط الدولية على إسرائيل لكي توقف إجراءاتها وجوب بذل مزي فلسطين المستقلة، ودعت إلى
إلقامة بنى  واعتداءاتها المستمرة على أبناء شعبنا وممتلكاته والتي تعرقل تنفيذ خطط الحكومة التعسفية

  .تحتية ومؤسسات فاعلة لدولة فلسطين
  

الدولية  سان خالفا للمواثيقأدانت الحكومة الفلسطينية بشدة استمرار االنتهاآات اإلسرائيلية لحقوق اإلن -
والقانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة، وآذلك طالبت المؤسسات المدافعة 

آرم دعنا من مدينة  إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد الطفل عن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل العمل على إلزام
 األطفال.  موفي مقدمته ، واإلفراج عن األسرىالخليل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

  والمؤسساتيةالقطاعية نجازات اإل
  

  

  الحكم في مجال
  

ابع ة عشرة  تت ة الفلسطينية الثالث اني الحكوم ام الث ي الع الف اتها عمله اء مؤسس ي بن ا ف تكمال خطته ا،  اس وتمكينه
ام     ى أراضي ع م     ، 1967وصوًال إلى إقامة الدولة الفلسطينية عل ي مجال الحك ة  فف  يةالفلسطين  باشرت الحكوم

  والتي تبلورت عبر القطاعات التالية:األخرى بتحقيق مجموعة من االنجازات  الثالثة عشرة
  

  أوًال: قطاع العدالة وسيادة القانون
  

قامت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة ممثلًة  وتطويرًا للقضاء، سيادة القانونل ًالعدالة وترسيخًا لتعزيز
  بما يلي:  بوزارة العدل

 

  في لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل العربية في مصر لمناقشة مشروع استراتيجية عربية المشارآة
 لتطوير القضاء وأنظمة العدل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

 ) شخصية وطنية وعربية، سياسية وتشريعية وقانونية 330عقد مؤتمر مناقشة مسودة قانون العقوبات (
  األولى لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني.دة ومجتمعية لمناقشة المسو

 انون التحكيم والئحته التنفيذية. تشكيل لجنة لتقديم مقترح معدل لق 
  ،باستحداث مواد  والتوصيةتقديم مالحظات على مشروع القانون العربي االسترشادي لمكافحة الفساد

 جديدة وتعديل مواد انسجامًا مع القوانين الفلسطينية السارية. 
 وير رؤية وإطار سياساتي ينظم المساعدة القانونية وآليات تقديمها للمعوزين ماليًا والفئات المهمشة.تط 
  إعداد مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة توجيهية تعنى بالعدالة الجنائية، تهدف إلى توحيد الجهود المتعددة

حديث التشريعات المرتبطة بها التي تعمل على تقديم الخدمات المرتبطة بالعدالة الجنائية، وتطوير وت
 وتنظيم المساعدات المحلية والدولية وفق برامج مستجيبة الحتياجات الفئات المستهدفة.

  المشارآة في عدد من المؤتمرات البحثية والعلمية، وإبرام عدد من التفاهمات مع أآثر من جهة تمويلية
 وسياساتية دولية. 

 اط الثقافي في القنصلية الفرنسية إلجراء دراسة تحليلية للواقع اإلتفاق المبدئي مع قسم التعاون والنش
 بالقضاء اإلداري.  يتعلقالفلسطيني تهدف إلى تشخيص اإلحتياج الفلسطيني فيما 

  اإلتفاق على تنفيذ مشاريع تطويرية بالشراآة مع منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، ومنها: تنفييذ مشروع
 اغة التشريعية.لمراجعة وتطوير دليل الصي

  .تنفيذ عدد من التدريبات التي استهدفت المستوى الوظيفي التنفيذي لتحسين ورفع األداء الوظيفي 
 ة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في المشارآة في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المنبثق عن اللجنة النفيذي

 .جدة
 شريعية لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا المنعقد المشارآة في مؤتمر التخطيط االستراتيجي للسياسات الت

 في فرنسا.
  حول الرؤية المستقبلية لعمل مرآز األمم المتحدة للتدريبفي قطر المشارآة في ورشة العمل االقليمية 

 .والتوثيق في مجال حقوق االنسان
 لمنظومة المعلوماتية إنشاء مرآز المعلومات العدلي لتوحيد الخطاب اإلعالمي لقطاع العدالة، ومأسسة ا

 واإلعالمية العدلية.
 .البدء بإعداد نشرة فصلية بعنوان "عدالة" لزيادة التوعية القانونية للجمهور الفلسطيني 
  تطوير برنامج الدبلوم العالي في الدراسات القضائية، بهدف إعداد آادر قضائي متخصص لتولي المناصب

 القضائية في المجالين المدني والجزائي. 
 ودورة تدريبيةحول غسل األموال ومكافحة الفساد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ) دورات تدريبية5د (عق ، 

ألعضاء النيابة العامة لمناقشة موضوع القضاء اإلداري في فلسطين ونظرة عربية مقارنة، ودورة  أخرى
 تدريبية بعنوان المقالة العدلية لمجموعة من موظفي الوزارة.

  دراسيين حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز البيئة الحقوقية في تنفيذ يومين
 فلسطين.

  اإلعداد للبيئة الفنية الطبية التي تخص السير في القضايا الجزائية والمدنية حول اإلعتداءات الواقعة على
والعاملين في الضابطة  األشخاص، والتطوير في النواحي األآاديمية والتدريبية لطلبة القانون والطب

القضائية، والمشارآة في العديد من الدورات المحلية والخارجية، وفي اللجان المشكلة بموجب قرارات 
 مجلس الوزراء. 



  
  

 
 

 ألعضاء اللجنة ًاتحضيري ًاعقدت اللجنة القانونية الفلسطينية االسرائيلية المشترآة اجتماع. 
 ألبحاث والدراسات القضائية، وإعداد مسودة نظام داخلي بشأن إعداد دراسة "الرأي القانوني" بشأن مرآز ا

تنظيم جلسات مجلس القضاء األعلى، ومتابعة ملفات طلب النقض بأمر خطي، وإعداد ورقة "الرأي 
القانوني" بشأن دعوى طعن قضاة من المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني 

 ات الحكومية في القطاع المدني.بشأن تنظيم استخدام المرآب
  

  :نجازاته على النحو التاليإ فكانت أما مجلس القضاء األعلى
  إنشاء محكمة قضايا الفساد بناًء على المرسوم الرئاسي، وإنشاء مرآز األبحاث والدراسات القانونية بدعم

 " الممول من المفوضية األوروبية.من مشروع "سيادة
 2على مذآرة تفاهم لتطوير نسخة من برنامج إدارة الدعوى اإللكتروني ميزان ( التوقيع مع النيابة العامة ،(

وأخرى مع نقابة المحامين لتبادل المعلومات اإللكترونية الخاصة بالمحامين، وإعداد مسودة مذآرة تفاهم 
 حول تنسيق العمل مع معهد التدريب القضائي. 

  على القضاة وأعضاء النيابة العامة من خالل دائرة التفتيش االتفاق مع النيابة العامة على توحيد التفتيش
 القضائي في مجلس القضاء األعلى.

 ) طالبًا 13) طالب للمعهد القضائي األردني برنامج الدبلوم، و(10) تعيينًا، وابتعاث (150الحصول على (
لمعهد القضائي األردني ) طالب آخرين من المبتعثين ل9للمعهد القضائي اليمني برنامج الدبلوم، وإنهاء (

 برنامج الدبلوم بنجاح لتعيينهم آقضاة.
  طباعة جزء من قرارات المحاآم واستخالص المبادئ القانونية في مجلدات، والقيام بدراسات تطوير

 اللوائح الداخلية لوحدات ودوائر المجلس.
  2تطوير النسخة المحدثة ألتمتة نظام إدارة الملفات "برنامج ميزان." 
 اق مع المفوضية األوروبية على إجراء دراسة الحتياجات ووضع مباني المحاآم القائمة. االتف 
 .ترميم وتجديد محكمة قلقيلية، واستكمال توسعة محكمة أريحا بإضافة طابق وتأثيثه 
  التحضير لتصميم وإعداد برنامج تدريبي متخصص في قضايا الفساد وغسيل األموال بالتعاون مع بعثة

 روبية، وعقد اللقاءين التمهيدي واألول.الشرطة األو
  عقد الورشة الثانية من سلسلة الورشات التي سيتم عقدها حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق

 اإلنسان  في المعهد القضائي الفلسطيني وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة.
 التدريب القضائي بالشراآة مع مشروع آرامة في  عقد اللقاء الرابع من برنامج إعداد وتطوير مناهج

 جامعة بيرزيت وبالتعاون مع وآالة التنمية الكندية.
 

  : وواصلت النيابة العامة مهامها خالل هذه الفترة من خالل
  تدريبي برنامجوتنفيذ العديد من البرامج التدريبية:  ًا،داريإ فًاموظ )15(و ًا،قانوني ًاموظف )15(توظيف 

 نيابة ألعضاء فني دعم المشاريع، برنامج الخزينة األمريكية لتقديم إدارة األوروبية حول الشرطة من مقدم
 األموال. غسيل و االقتصادية الجرائم مكافحة

 لعام السنوية الخطة في المتخصصة، ووضعها االحداث نيابة إنشاء بخصوص عمل ورقة تحضير 
 .األولويات من أنها على 2010/2011

 في جميع  )2(ة التفاهم بين النيابة العامة ومجلس القضاء األعلى إلستخدام برنامج ميزان توقيع مذآر
 .النيابات وربطه مع مجلس المحاآم

 والمحاآم الشرطة مع تفاهمات العمل، وتطوير إلتمام المطلوبة والطابعات الحواسيب بجميع النيابات تجهيز 
 القضايا المختلفة. في والفصل لتحقيقوا النظر لتسريع التعاون وتعزيز الجهود لتنسيق

 رام في النموذج تطبيق تصورات إعداد في البدء على نابلس، واالتفاق في النموذجية جنين نموذج تعميم 
 .اهللا

 ) قضية )4294( وتدوير )،7983( ) قضية، والفصل في8853التحقيق في. 
 المفصولة  الجزائية قضية، التنفيذات )6566( العامة النيابة إلى الواردة الجزائية التنفيذات بلغ عدد

  .)16259المدورة ( الجزائية )، التنفيذات2170(
  
  

  قطاع األمن: ثانيًا
  

األمان األمن ولتعزيز  المتواصلة الجهودمن  ًامزيدلعملها  الثانيالحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في العام  أولت
رز انج ان من أب واطن والشارع الفلسطيني، وآ دى الم ًة ل ا ممثل اني لعمله ع الث ي الرب ا ف ة ازاته وزارة الداخلي ب

  واألمن الوطني بـ:
  



  
  

 
 

  بسط سيادة القانون وحفظ النظام وحماية التزامات السلطة الوطنية بما يشمل مصادرة أسلحة ومعدات
) 1692ومصادرة أموال غير قانونية، وبلغ عدد أنشطة األجهزة األمنية ( ،وتفكيك خاليا مسلحة ،قتالية

 شاطًا أمنيًا.ن
 14971( نجازًا، وإ) قرار69768(وقيد المتابعة ومنجزة  مجموع ما تم تنفيذه من قرارات صادرة بلغ (

 أخرى.  قضية )156(، وقضية بمختلف أنواعها
 ) 2777وإتالف (، ) مرآبة1438حتجاز () حادث إنقاذ، وا447حريق، و() حادث 1653التعامل مع (

) مرآبة عن الشارع لحين 1275تنزيل (، و) مخالفة مرورية18340(، وتحرير مرآبة غير قانونية
 .) مرآبة45821فحص (و ة،تسوية أمورها القانوني

 ) لشروط السالمة  ا) تصريحًا بعد الكشف عن المنشآت والمؤسسات والحرف ومطابقته6596إصدار
 العامة.

  13581هيل وتدريب () في دورات خارجية، وتأ77ًا في دورات داخلية، و() متدرب619(مشارآة (
 متدربًا من المواطنين. 

 ًا.) سائح1632461السياح (عدد ، و)280027غادرين من معبر الكرامة (بلغ عدد القادمين والم 
 ) ًا.) شخص3053توقيف (نزيًال، وتم ) 255421بلغ عدد النزالء 
 ) دينار.418304) معاملة، بإيراد مالي وصل إلى (128193بلغ عدد معامالت األحوال المدنية ( 
 ) معامالت تصحيحات بقرارات لجنة 140إنجاز المعامالت المختلفة، معامالت متفرقات بدون رسوم ،(

)، معامالت تعديل بيانات مواطنين 9440)، معامالت تسجيل بيانات جديدة لمواطني غزة (64التصحيح (
 ).1571من قطاع غزة (

 جواز سفر فلسطيني، بإيراد 48732ها المختلفة (بلغ المجموع الكلي لمعامالت جوازات السفر بأنواع (
 ) جوازًا.16011) دينار. وبلغ عدد جوازات سفر غزة المطبوعة (1708925مالي وصل إلى (

 .عقد لقاء مع المفوضية األوروبية حول مشروع التعاون بين الوزارة وائتالف مناهضة التعذيب 
 ضابطًا من 25حترام حقوق اإلنسان" بمشارآة (عقد عدد من الدورات التدريبية تحت عنوان "تكريس ا (

 األجهزة األمنية.
 ) ودراسة 10وحل (، جمعية )113( توجيه إنذار لـ) جمعية موزعة على المحافظات، و58تسجيل ،(

 على االعتماد البنكي. جمعية )217( )، وحصول36)، ودراسة ملفات (24)، وزيارة (32ملفات (
 ) عملية بنكية لفروع الجمعيات المسجلة لدى الوزارة.75ومتابعة ( ) فروع جمعيات أجنبية،3تسجيل ( 
 ) عدم ممانعة للمؤسسات اإلعالمية، وترخيص جمعيتين من آتبة العرائض، وبلغ إجمالي 21إصدار (

) حسن سلوك لمحالت 2)، و(234)، شهادات خلو سوابق (630شهادات حسن السيرة والسلوك (
 الصياغة والذهب.

 ضابط من مختلف األجهزة األمنية، وتنفيذ دورة آبار الضباط 100لقيادات بمشارآة (تنفيذ دورتين ل (
) ضابطًا من مختلف األجهزة األمنية، وإصدار أوامر لمجموعة من ضباط األجهزة 20الثامنة بمشارآة (

 األمنية الذين تم ترشيحهم للمشارآة في الدورات الخارجية.
  المالية، وملفات مع اإلدارة المالية العسكرية، ومتابعة ملفات أخرى، متابعة ملف موظفي العقود مع وزارة

منها: مشروع بناء المجمع اللوجستي، تخصيص األراضي الحكومية للمؤسسة األمنية، ملف المطاردين 
 والتحديث الدوري للبيانات.

 ي، وإنجاز إصدار تقارير شهرية بأنشطة األجهزة األمنية، وتقرير يومي يصدر عن المكتب اإلعالم
 دراسات وتحليالت حول االستراتيجيات العامة للقوى السياسية الفلسطينية.

 ) مديريات، ومتابعة العديد من الشكاوى المرفوعة ومعالجتها. 5) جوالت تفتيشية لـ (5القيام بـ ( 
  شيكل، 2,016,300الفترة ( هذه ، وبلغت حجوزات الموازنة خالل2011إعداد الموازنة للعام (

 ) شيكل.13،558،246ادات الوزارة (وإير
 وإعداد مشاريع الدورات في الشبكات وقيادة الحاسوب وإدارة المشاريع لاالنتهاء من مشروع البور ت ،

واللغة االنجليزية، وإطالق مشروع فلسطين لتحديث العدالة الجنائية مع الوزارات ذات االختصاص، والبدء 
 بتنفيذ مشروع مراآز الشرطة الخمسة.

 قيام بجوالت ميدانية إلى مقرات األجهزة األمنية، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد احتياجاتهم. ال 
  ترجمة عدد من الوثائق الهامة، وتفعيل آليات تنسيق المساعدات للوزارة وقطاع األمن من خالل مجموعة

 العمل األمني.
 ستيات، وقطع األراضي لجهاز الشرطة تخصيص أراضي لكل من هيئة اإلمداد والتجهيز لبناء مجمع اللوج

 لبناء مراآز ومختبرات جنائية، إضافة إلى تخصيص أراضي لجهاز الدفاع المدني.
 



  
  

 
 

  وقامت الهيئة العامة للشؤون المدنية خالل هذه الفترة بـ:

 ) 55)، المنتخب األولمبي األردني (200إصدار عدد من التصاريح: تصاريح رمضان وعيد الفطر ،(
)، مؤتمر العالقات العامة النسوي 61)، اتحاد الغرف التجاريه (30)، فرقة العاشقين (84إآسبوتيك (

 ).8)، مؤتمر األديان (10)، الوفد اإلعالني الكويتي (6(
 " عمل الترتيبات الالزمة مع وزارة شؤون الجدار ومرآز المعلومات ومؤسسةHuman Watch "

 ت الالزمة لموسم قطف الزيتون.لمتابعة اعتداءات المستوطنين، وعمل التنسيقا
  عقد ورش عمل مع مؤسسة فلسطينيات، وعمل حلقات تلفزيونية من أجل توضيح آلية عمل الهيئة

 للمواطنين.
 ربائية هفتح المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وأخذ موافقة الجانب االسرائيلي على رفع قدرة الطاقه الك

 ة.لبعض القرى، مثل:حارس، آفل حارس وقرية قير
  وحسب 2010بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للهيئة التي صرفت بكافة بنود الموازنة منذ بداية العام ،

 ) دينار.66280) دوالر، و(171475) شيكل، و(1177602الفواتير الواردة للهيئة والمكاتب الفرعية (
  

  ثالثًا: قطاع العالقات الدولية
  

ع   في واصلت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة  اني الرب ا  الث ذل  لعمله د من   ب ود  المزي ة     الجه ى الساحة الدولي عل
نجازات برز إوتمثلت أقنوات االتصال مع المجتمع الدولي، وزيادة  ،لفلسطين الدعم الدولي لحشد مزيد منوذلك 

ة  خاصة  وزارية لجنة تشكيل مصادقتها على فيفي الفترة المنصرمة الفلسطينية الحكومة  ذ  لمتابع  صيات تو تنفي
 جولدستون والتي حققت في واقع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية. لتقرير وفقًا للتحقيق الفلسطينية اللجنة

توطيد أصر التعاون بين فلسطين والمنظمات الدولية صادقت الحكومة الفلسطينية جهودها الحثيثة لفي إطار و
وذلك  الذرية للطاقة الدولية والوآالة فلسطين بين التعاون برنامج إلدارة الوطنية اللجنةالثالثة عشرة على تشكيل 

  ياجات الفلسطينية في هذا المجال.تطوير العالقة مع الوآالة الدولية ووضع الدراسات واالحت في سبيل
  وزارة الشؤون الخارجية بما يلي: ب الفلسطينية ممثلةقامت الحكومة آما 

 

  دعم الموقف السياسي لعلى المستويين السياسي والدبلوماسي  والفعاليات بعدد آبير من النشاطاتالقيام
 .العرب واألجانب داخل الوطن وخارجهوزاراء الخارجية بالعديد من  وااللتقاء ،الفلسطيني

 سويسرا، الدنمارك، آندا، السويد، ، وهمااللتقاء بممثلي الدول المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية :
) جينس تويبرغ، المراقب المستقل للجنة الدولية UNDPالممثل الخاص لدى ( والعديد من الشخصيات:

للصليب األحمر بار ستنباك، ومنير انستاس من بعثة فلسطين لدى اليونسكو، وزير الدولة الكندي للشؤون 
 الخارجية، ممثلي تونس، سلوفينيا، سفراء وقناصل الدول المعتمدين لدى السلطة الوطنية، رئيسة فنلندا،
المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق األوسط، مدير عام الشرق األوسط في الخارجية اليابانية، مندوبين 

)، وفد سياسي من الحزب االشتراآي الفرنسي، مستشار رئيس الوزراء الدنمارآي، مدير UNDPعن (
نان، نائب ية اليوعام شؤون الشرق األدنى واألوسط والمغرب في وزارة الخارجية األلمانية، وزير خارج

 وزير الخارجية سويسرا. 
 ) االلتقاء بممثل الصين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وانغ تشينغ وممثلين عنUNDP وتوقيع اتفاقية ،(

المقر الجديد للوزارة، ومقابلة السفير األلماني وممثلة التعاون األلماني، وتوقيع اتفاقية التعاون المالي 
مليون) يورو، ومقابلة السفير النيوزيلندي لدراسة إمكانية توقيع اتفاقية  36بقيمة ( والتقني بين الطرفين

مشاورات سياسية بين نيوزيلندا والسلطة الوطنية، ووفد من المرآز الشبابي الدولي مؤسسة (مكسيميا 
 روسيا)، ووزراء خارجية سلوفينيا، هنغاريا، بريطانيا، والمفوض العام لالتحاد األوروبي.

 134ظيم عمل اللجنة التوجيهية الفلسطينية اإلسبانية المشترآة، والمشارآة في الدورة العادية رقم (تن (
) الجتماع الجمعية العمومية في 65لجامعة الدول العربية في مصر، وحضور اجتماعات الدورة (

ة في اجتماعات نيويورك، وعلى هامش الدورة عقد وزير الخارجية عدد من اللقاءات الثنائية، والمشارآ
 وزراء الخارجية العرب، وفي القمة العربية االستثنائية في ليبيا. 

  ،االلتقاء بوزير األسرى؛ الطالعه على جهود الوزارة بخصوص موضوع األسرى في المحافل الدولية
 ووزيرة شؤون المرأة، ونائب رئيس جامعة القدس الدآتور زآريا القاق. 

  وزارة الخارجية الفرنسية، والقيام بزيارة رسمية إلى اليابان، والمشارآة عقد اجتماعات مع مسؤولين من
في العديد من االجتماعات، منها: االجتماعات التحضيرية للمجموعة العربية في القاهرة، االجتماع 
التحضيري لالجتماع الوزاري الخاص بمراجعة سياسة الجوار األوروبية، اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق 

 ان وسيادة القانون والحكم، االجتماع الوزاري المشترك الفلسطيني االسباني في مدريد. اإلنس



  
  

 
 

  ،متابعة اتفاقية االزدواج الضريبي مع رومانيا، واتفاقية الهيئات ووآاالت األنباء الفلسطينية والرومانية
سطيني في مجال ومتابعة تشكيل لجنة مشترآة مع رومانيا، ومشروع بروتوآول التعاون الروماني الفل

 في موسكو.  2011الزراعة والصناعة الغذائية، ومتابعة التحضيرات للمعرض الدولي للسياح 
  ،عقد جلسة بخصوص برتوآول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الهنجارية والفلسطينية

اجتماعات  ، والمشارآة فيالمشاورات السياسية على عدة دول في آسيا وأستراليا اتفاقيةعرض و
 األلمانية. المشاورات الفنية الفلسطينية

  ،إعداد تقرير حول دور البطريرآية اليونانية في موضوع بيع أراضي البطريرآية إلى شرآات إسرائيلية
 وتقرير آخر حول مجاالت التعاون الخارجي الهولندي والبرامج المتاحة إلى فلسطين.

 ر عن قمة سرت الليبية والخاصة بالقضية الفلسطينية، المشارآة في تقديم نص القرارات التي ستصد
 والتحضير لعقد المؤتمر الدولي الخاص للدفاع عن القدس وحمايتها.

  إعداد تقرير حول االنتهاآات اإلسرائيلية بما فيها األسرى والمياه وتقديمه لمفوض حقوق اإلنسان في
 .1967األراضي المحتلة 

  في منظمة التحرير إلقامة مهرجان للجاليات الفلسطينية في أوروبا، التنسيق مع دائرة شؤون الالجئين
 والمتابعة حول المؤتمر األول للمغتربين العرب.

 نا للعالقات يواتفاقية في ،نرواواألواالتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية في  دراسة اإلشكاليات القانونية
 .تسجيل فروع الجمعيات األجنبيةدراسة عدد من طلبات ، وم1961لعام  الدبلوماسية

  والعمل على لتطبيق مبدأ السبك القانوني مع المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومةالعمل ،
 ووزارة االقتصاد الوطني.  هيئة سوق رأس المالبالتعاون مع  قانون بشأن التأجير التمويليإعداد مشروع 

  ارة وصناعة وزراعة سلفيت وغرفة تجارة وصناعة مملكة البحريناتفاقية التعاون بين غرفة تجمراجعة ،
 الدبلوماسي بين وزارة الخارجية ورئاسة التنمية والتعاون الترآية (تيكا). المعهداتفاقية بناء و

  إنجاز دورة دبلوماسية في مقر الوزارة تحت عنوان "الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق"، واالتفاق مع
على تخصيص منحتين دراسيتين للدراسات العليا "الماجستير" ومنحتين للدآتوراة، ومع  السفير الهندي

سفير جنوب إفريقيا على تخصيص منح دراسية في المعهد الدبلوماسي الجنوب إفريقي في الماجستير، 
 .والحصول على برنامج تدريبي من جامعة ميتشجان بالواليات المتحدة

 األزمات الدولية: الواليات المتحدة والمنطقة العربية نموذجًا. إعداد دراسة تحت عنوان "إدارة 
  2011متابعة المستحقات المتأخرة لجميع الموردين وتسديد الجزء األآبر منها، وإعداد الموازنة لعام 
  في الخارج بطوابع التصديقات المطلوبة ونماذج الوثائق القنصلية، والمتابعة مع  السفارات الفلسطينيةتزويد

 صندوق القومي لضبط آلية التدقيق.ال
 ) دوالر.59437إنجاز مئات المعامالت والتصديق عليها، وبلغت اإليرادات في دوائر التصديقات ( 
 من قبل الفريق  إنجاز مسودة اتفاقية اإلطار العام حول التجارة بين فلسطين ومجموعة دول الميرآسور

 الوطني.
 لعربية واإلنجليزية ترصد أهم ما يدور عن الوضع الفلسطيني في إعداد تقارير إعالمية يومية باللغتين ا

الصحف العربية واألجنبية واإلسرائيلية، وتغطية أخبار الوزارة والسفارات في مختلف وسائل اإلعالم، 
 لمعلومـات الخاصة بوضع سفاراتنا.واستكمال ا

 ) معاملة جواز سفر لمواطنين مقيمين في الخارج.450إنجاز ( 
 لجنة الوطنية لمتابعة البرنامج الفني مع وآالة الطاقة الذرية.تشكيل ال  
  

  : في مجال الشؤون الماليةخامسًا
  

في الربع الثاني لعملها استمرت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في تطبيق سياساتها المالية السليمة الهادفة إلى 
ة ومتميزة قادرة ية بغية الوصول إلى مؤسسات فاعلتقليص االعتماد على التمويل الخارجي، وتعزيز القدرة الذات

  لفلسطينية المنشودة. ن أرضية صلبة إلقامة الدولة ايتكوعلى تحقيق ذاتها، و
  

  بـ: وزارة الماليةممثلًة بتمثلت انجازات الحكومة الفلسطينية و
  

 ر قرار من سيادة  إتمام جميع االجراءات المتعلقة بإنشاء محكمة الجمارك البدائية، إضافة إلى استصدا
 الرئيس بإنشاء محكمة الجمارك االستئنافية.

 ) 2009)% عن العام 3مليون) شيكل، بزيادة بنسبة ( 563بلغ صافي اإليراد من ضريبة القيمة المضافة ،
ة العامة نتيجة االستمرار في تطبيق خطة التطوير الشاملة لإلدار، 2008)% عن العام 11وبزيادة (

 ضافة.لضريبة القيمة الم



  
  

 
 

 ) بالمقارنة مع ما قبل عام من فترة التقرير، حيث 72بلغت نسبة الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل %(
لة لإلدارة )%، ويعود ذلك لخطة التطوير الشام8مليون) شيكل، وتم فتح ملفات جديدة بزيادة ( 128بلغت (

 العامة لضريبة الدخل.
 وتم 25التقرير بزيادة (قارنة مع ما قبل عام من فترة يادة نسبة التحصيالت من ضريبة األمالك بالمز ،%(

تجهيز عمل دوائر لضريبة األمالك بشكل نموذجي متطور واالنتهاء من آافة أعمال ومراحل التخمين من 
 داني ومكتبي للبلديات حسب الخطة.عمل مي

 ) حيث بلغ 2009العام )% للربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من 9تحقيق زيادة في االيرادات بنسبة ،
) شيكل مقارنة مع ما قيمته 553,173,636ما قيمته ( 2009إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام 

توفير مشتقات البترول بالكميات وبالجودة ) شيكل للربع الثاني من العام الحالي، و601,788,426(
وزيادة مالحقة التهريب، وتحقيق أعلى مستوى المطلوبة للمواطنين، والقيام بالعديد من اإلجراءات الرقابية 

، وطرح استدراج عروض لتوريد المحروقات للمرة األولى من خالل 10/2010من اإليراد في شهر 
 االدارة العامة للوازم العامة وقامون اللوازم العامة، وإعادة تأهيل شبكة آهرباء مستودع نعلين. 

  ،بإصدار تقرير التقييم الذاتي وتعميمه على اإلدارات العامة، والبدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التميز
  في المرحلة الثالثة للبرنامج: مرحلة التحول إلى ثقافة التميز.

  تشكيل لجنة توجيهية لتوحيد الملف الضريبي لكبار مكلفي الضرائب، وذلك لتحقيق زيادة في االيرادات
 تماد مكتب في مقر بناية اإليرادات. وتسهيل االجراءات على آبار المكلفين، واع

 .الترتيب للبدء في تنفيذ خطوات مشروع تنمية وتطوير العالقة بين القطاعين العام والخاص 
 ) عن نفس الفترة من العام 15شيكل، بزيادة بنسبة ( )1.015.586بلغت اإليرادات خالل هذه الفترة %(

 .الجمارك الفلسطينية لدى الجانب اإلسرائيليمتابعة تحصيل المستحقات الخاصة ب، إضافة إلى 2009
 ) طن من المواد الغذائية 100ضبط آالف شرائح الخلوي وبطاقات التعبئة اإلسرائيلية المهربة، وضبط (

 ) طنًا من منتوجات المستوطنات، ومتابعة االتجار بفواتير المقاصة الوهمية والمزورة.90الفاسدة، و(
 المحلية والدولية، والمشارآة الفاعلة في العديد من اللجان، والمؤتمرات  المشارآة في العديد من الدورات

واالجتماعات ذات الطابع االقتصادي والمالي، والمشارآة في العديد من االجتماعات والمؤتمرات الدولية، 
دية منها اجتماعات منظمة الجمارك العالمية التي تم عقدها في بروآسل، واجتماعات اللجنة االقتصا

 ينية الترآية.لمشترآة الفلسطا
 ومتابعة قرارات المحكمة ذات تمتابعة تقاص الدفعات الشهرية المستحقة على شرآتي جوال واالتصاال ،

، ومتابعة 2010العالقة، والتحضير لالجتماع مع الشرآة الوطنية بخصوص المستحقات الخاصة بالعام 
ومتابعات مع هيئة سوق رأس المال، وعمل تحويل أرباح صندوق االستثمار لصالح حساب الخزينة، 

تسويات مع سلطة النقد، ومتابعة رسوم المعابر، والبدء بإجراء مطابقات حسابية واحتساب فروقات يعتقد 
بوجودها لدى الجانب االسرائيلي من رسوم المعابر، وتوقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

 الضريبي مع دولة فيتنام
 ل التدريجي لنظام إدارة الشيكات المرآزي تمهيدًا إلغالق آافة الحسابات البنكية التي ال تخضع التشغي

للرقابة المرآزية وألجهزة وزارة المالية، والذي يساهم في تقصير فترة تحصيل الشيكات ودون تحويلها 
 . إلى عمالت أخرى

 نفاق متوسط األمد، وإصدار األسقف إعداد الموازنة على نمط موازنة البرامج واألداء وضمن إطار إ
المالية، وتغيير تصنيف الحسابات وفقًا لدليل احصاءات مالية الحكومة، وتصميم تقارير الموازنة، وعقد 

 ثالث للسلطة الوطنية.ال ة، وإعداد التحليل المالي الربعيورشات خاصة بعملية إعداد الموازن
 ات أمالك الغائبين في بعض المحافظات، والبدء في تحرير تسجيل وحوسبة المساعدات العينية، واستالم ملف

 فك الحراسات عن أمالك الغائبين. سندات إيداع إيجارات أمالك الغائبين، إلى جانب متابعة إجراءات
 وتدريب العاملين على استخدام تاستكمال ربط نظام بيسان في اإلدارة المالية المرآزية مع آافة المحافظا ،

ى النظام المالي الجديد، ومتابعة تفعيل الحساب الصفري، إضافة إلى تنفيذ الصرف مباشرة النظام بناًء عل
من خالل مراآز المسؤولية تنفيذًا لالمرآزية الصرف، وعقد مجموعة من اللقاءات والدورات لإلدارات 

راآز المسؤولية من إصدار األوامر المالية لمالمالية بالسلطة داخل الوزارة وفي الوزارات المختلفة. آما تم 
عامالت االيجارات وم سمالية لموردي اللوازمفري، وإنجاز مطالبات النفقات الرأخالل الحساب الص

 والنفقات التشغيلية المرآزية. 
  إصدار تقرير شهري بالقروض وأرصدتها ونشرها على موقع الوزارة االلكتروني، ومراجعة وإصدار

مراقبة ومتابعة االيرادات يوميًا وتحويلها إلى حساب الخزينة تقرير يومي بأرصدة حسابات الوزارة، و
ومتابعة  الموحد، وآذلك متابعة سقوف الوزارات والمؤسسات الحكومية لحسابات الموازنة الصفري،

وإدارة الدين المحلي مع البنوك المحلية. آما تمت متابعة تأآيد المبالغ المخصومة في جلسات المقاصة مع 



  
  

 
 

ضريبة األمالك مع  يلي، ومتابعة ملف براءة ذمة الهيئات المحلية، وعمل تقاص منالجانب اإلسرائ
 .البلديات

  في شجرة الحسابات، واعتماد األساس النقدي في  2011اعتماد تصنيف دليل إحصاءات مالية الحكومة
ل الدين وفقًا للمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام، وإضافة جدو 2009إعداد الحساب الختامي لعام 

إعداد ونشر التقارير المالية الشهرية في الخامس ، والحكومي الخارجي والداخلي إلى تقرير العمليات المالية
 عشر من آل شهر. 

 ) مليون) دوالر  254) مشروعًا بميزانية إجمالية تبلغ (2450) مشروع من أصل (1500تنفيذ أآثر من
لمنح المقدمة من الجهات المانحة، وإصدار تقرير ومتابعة صرف ا موزعة على آافة محافظات الوطن،

من المشاريع  محدث حول منح دعم الموازنة من خالل حساب الخزينة الموحد، واإلشراف على تنفيذ العديد
ماليين) دوالر لتمويل مشاريع خالل فترة  309تم اعتماد أآثر من (التطويرية الممولة من المانحين. آما 

، وترأس اللجنة األوروبية الفلسطينية المشترآة للشؤون المالية االقتصادية الدوليالتقرير من خالل البنك 
التجارية والتعاون الجمرآي، والمشارآة في إعداد خطة عمل مع االتحاد األوروبي، وفي العديد من 

مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات، األنشطة واالجتماعات المحلية والدولية، واإلشراف على 
 اريع الشراآة الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية والهيئات والصناديق المالية العربية. ومش

  تنفيذ مشروع الالمرآزية في وظيفة التدقيق الداخلي حسب الخطة على مجلس القضاء األعلى، واالستمرار
 في تلقي التدريب المهني المتخصص بمساعدة شرآة تدقيق  حسابات متخصصة. 

 ءات الرقابية قبل الصرف على مراآز المسؤولية، حيث تم التحول إلى نظام ال مرآزية تنفيذ اإلجرا
الصرف، والتأآد من حصر حسابات السلطة ضمن حساب الخزينة الموحد، ضبط التعيينات الجديدة من 

 خالل قانون الموازنة. 
 نية بتطبيق النظام والقوانين تنظيم ورشة عمل مع الشرطة عن اآللية المالية الصحيحة، وإلزام األجهزة األم

 المالية، وعقد اجتماعات مع اإلدارة المالية المرآزية والمدراء الماليين. 
  ،صرف الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وعقد اجتماعات شهرية مع الديوان لمتابعة العمل

وتنفيذ العالوة اإلشرافية لكافة واستمرار العمل الستكمال بناء قاعدة بيانات وشاشات رواتب العسكريين، 
 لمن يستحقونها. ةالوزارات والهيئات الفلسطيني

  إنجاز نظام اللوازم وإعداد الصالحيات الخاصة بذلك للبدء بتنفيذه في جميع الوزارات، وعمل الورشات
ميزات التدريبية،  ومتابعة تطوير ومعالجة المشاآل الخاصة بالنظام المالي المحوسب، وإضافة تقارير و

لتسهيل العمل وتدريب العديد من مراآز المسؤولية على النظام، وبناء شاشات وتعديل شاشات خاصة بعمل 
 الموازنة ضمن موازنة البرامج واألداء.

 .تطوير نظام بريد ومتابعة المعامالت، والمشارآة في اللجان الفنية للعطاءات المرآزية 
 األنظمة والتعليمات، والمساهمة في تحصيل الدين العام دراسة  ومراجعة عدد من مشاريع القوانين و

لصالح الخزينة العامة. وتم تنظيم اتفاقيات شراء ممتلكات لصالح الخزينة العامة، وتقديم االستشارات 
 القانونية وتدقيق واعتماد االتفاقيات والقروض. 

 وير البنية التحتية لألنظمة اإلدارية ضبط التعيينات الجديدة من خالل االلتزام بالموازنة، وإتمام بناء وتط
العمل على تحديد االحتياجات التدريبية، وإنجاز العديد من الدورات التدريبية الداخلية المحوسبة، و
 والخارجية. 

 .متابعة العمل في مشروع إنشاء المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في وزارة المالية  

  ارية: في مجال التنمية اإلدسادسًا
  

وتوفير الدعم المالي والفني الالزم للمشاريع والبرامج  لتطوير سياسات التنمية الشاملة،في إطار جهودها الحثيثة 
والتنمية  وزارة التخطيطممثلة بالفلسطينية الثالثة عشرة في الربع الثاني لعملها  قامت الحكومة التنموية المختلفة

  بـ:اإلدارية 

 بما فيها التكلفة المالية للخطة  2013-2011ودة األولية للخطة الوطنية العامة االنتهاء من إعداد المس
ولالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، وتوزيع الموارد على القطاعات الوطنية، والعمل على استكمال 

 القسم الخاص بأجندة السياسات الوطنية.
 والذي عرض ووزع في إجتماع الجمعية العمومية "2010هداف اإلنمائية لأللفية فلسطين "لألإعداد تقرير ،

 . 2010في أيلول 



  
  

 
 

  إعداد تقرير  في فلسطين"، والمشارآة مع "االسكوا" في تعزيز اإلدماج االجتماعيالتقارير حول: "إعداد
"التحديات التي يواجهها سوق العمل في المنطقة والحلول المنشودة على صعيد السياسة  :إقليمي حول

  برامج فعالة لسوق العمل.واستراتيجيات العمالة،  افة إلى إعداد ورقة حولإض ،العامة"
  التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلعداد التقرير الوطني حول تنفيذ إعالن الدوحة للسكان

 . 2009والتنمية 
 صصة، أهمها: المشارآة في عدد من المؤتمرات والورش واللقاءات المحلية واالقليمية والدولية المتخ

نظمتها االسكوا  التي  عملالورشة االجتماع السنوي الثالث لمنظمة التنمية والتعاون االقتصادية في دبي، 
 . " 1325في لبنان بعنوان " آليات تطوير خطط عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس األمن 

  عدة البيانات االلكترونية المتعلقة ، والبدء بإنشاء قابناء قاعدة بيانات القطاع االجتماعياستمرار العمل على
 بالمتابعة والتقييم.

  التحضير لعقد الدورة التدريبية األولى لبناء قدرات الوزارات ومجموعة من المؤسسات في مجال المتابعة
 والتقييم.

  .إعداد تقرير عن المشاريع المتعثرة أو بطيئة التنفيذ، واقتراح الحلول لتسريع العمل فيها 
 مل على تطوير أدوات القياس والمؤشرات المتعلقة بإستراتيجية الحماية االجتماعية والصحة ل العااستكم

  والتربية والتعليم.
 ) إدارة وتشغيل قاعدة البياناتDARP.المختصة بالمساعدات والدعم الدولي ( 
  دوق صندوق األمم المتحدة للسكان لمدة يومين، ومناقشة برامج الصنالخاصة بعقد الورشة الوطنية

 .2013-2011الورشة الوطنية الخاصة بخطة عمل اليونيسيف لألعوام ، وللسنوات الثالث القادمة
  متابعة المناشدة الموحدة"CAP 2011" حيث تم االنتهاء من إجراء عملية اختيار قوائم المشاريع ،

 بالتعاون مع المؤسسات الوطنية.
  مشروع المراجعة واالتفاقيات الدولية، مثل: إجراء المتابعات الالزمة بخصوص المشاريع والبرامج

 وغيرها.  محاآمالبناء ، مشروع مشروع "متين"، المؤسساتية لقطاع المياه
 ) من اإلطار العام له80إنجاز خطة العمل التفصيلية للمخطط الوطني، وإنجاز %(. 
  من المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.60إنجاز % 
 دء بحوسبة خارطة األساس، وإعداد ورقة "فكرة المشروع" ومخاطبة بعض المانحين للتمويل.الب 
  إعداد خطة العمل الشاملة والموازنة الخاصة بعمل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية الفلسطينية، والبدء

منية بالخرائط بتنفيذ الجزء األول من الخطة والخاص بتحليل الواقع، وتزويد الجهات الحكومية واأل
 والمعلومات الجغرافية. 

  العمل مع اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار في بناء قاعدة البيانات الجغرافية، وتحضير الخرائط
والصور الجوية الستخدامها من قبل الفرق الميدانية التابعة لألمم المتحدة، وحوسبة األحواض والطرق 

 الزراعية لهذه الغاية.
 خدامات األراضي، والعمل الفني على ملف ألـ (تجهيز ملف استLandscape وإنتاج خرائط ،(

 ومخططات للجنة تخصيص األراضي الحكومية. 
  مراجعة عدد من الهيكليات التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية، ودراستها لتعديلها

 والترشيد. وتطويرها حتى تتواءم مع توجهات الحكومة في البناء واالصالح
 ."إعداد مذآرة حول "الجوانب الدستورية والقانونية للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية 
  .تنسيق المشروع الخاص باالحتياجات الطارئة لقطاع العدل، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة التوجيهية

 ومراجعة مسودات االتفاقيات الدولية الخاصة بتمويل المشاريع.

اإلدارية ديوان الرقابة ممثلًة ب الفلسطينية قامت الحكومةيز مفهوم الرقابة والمساءلة في المؤسسات، لتعزو
 بـ:المالية و

 ) تقريرًا رقابيًا بنتائج إجراءات الرقابة والتدقيق على أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.46إصدار ( 
 ة ديلويت وبتمويل من التعاون التقني األلماني، إعداد دليل إجراءات العمل الرقابي بالتنسيق مع شرآ

وتحديث وتطوير أدلة اإلجراءات المعمول بها في الديوان بما يتوافق وأهداف واختصاصات الديوان، 
 وتحقيق نظام رقابة داخلي نموذجي، وإجراء التدقيق الداخلي على جميع أنشطة الديوان.

 ية وتعميمها على موظفي الديوان للعمل بمحتواها لدى إعداد شرح وتفسير لبعض معايير المراجعة الدول
 ممارسة الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة.



  
  

 
 

  تفعيل دور القضاء في مساءلة مرتكبي المخالفات والتعاون مع الجهات القضائية، وتزويدها بأدلة اإلثبات
 الالزمة، وإحالة عدد من التقارير إلى الجهات القضائية.

 عدد من الشكاوى المقدمة إلى الديوان من المؤسسات واألشخاص، والبت فيها وفق االختصاصات. متابعة 
  المشارآة في مؤتمر (االنكوساي) العشرين في جنوب إفريقيا بتنظيم المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

 المالية والمحاسبة.
 وإعداد تقارير بالنتائج.  المشارآة في جلسات العطاءات المرآزية  بصفة عضو مراقب 
 .بدء تنفيذ مشروع بناء القدرات في الديوان والمنفذ من قبل المختصين والخبراء من االتحاد األوروبي 
  إعداد وتوزيع استبيان على الجهات الخاضعة للرقابة لقياس درجة رضا تلك الجهات حول الخدمات التي

 يقدمها الديوان وإعداد دراسات بالنتائج.
 وإعداد الخطط السنوية لإلدارات والوحدات.2011طة التدريب العام لموظفي الديوان للعام إعداد خ ، 
 ةالمحوسب ةحوسبة العمل في الديوان من خالل إطالق نسخ جديدة من األنظم. 
 .رفع آفاءة الموظفين مهنيًا وعمليًا من خالل مشارآة الموظفين في ورش عمل ودورات داخلية وخارجية 
 داء الخدماتي والمالي واإلداري، والمساعدة في بناء وحدات رقابة داخلية سليمة وفعالة.رفع مستوى األ 
 .متابعة مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ التوصيات التي تتضمنها التقارير الرقابية 
 قافة الرقابة متابعة شكاوى وتظلمات الجمهور وتشجيع اإلبالغ عن حاالت الفساد وهدر المال العام، ونشر ث

 في المجتمع الفلسطيني من خالل االتصاالت والتواصل مع المؤسسات والمجتمع.
 .استمرار إعداد وتوزيع نشرة شهرية بأخبار وأعمال وإنجازات الديوان 

وآان من أبرز القرارات التي وواصلت الحكومة عملها الدؤوب لتنظيم العمل اإلداري في مختلف المؤسسات، 
  ).6)، شؤون تنظيمية (1)، نقل موظفين (5ذه الفترة تشكيل لجنتي تحقيق، ترفيع وتقاعد (اتخذتها خالل ه

  :ديوان الموظفين العام خالل هذه الفترة بـوقام 
  تدقيق سجل الحضور والغياب الشهري لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة ومراجعة نماذج

للوقوف على مدى التزام جميع الموظفين بالدوام اليومي ونسبة يوميات السير لجميع موظفي الدولة شهريًا؛ 
  ) فيما يتعلق بشؤون الموظفين.5986حضورهم شهريُا، وبلغ عدد مجموع المعامالت المنجزة والصادرة (

 ) 10237) مكاتبة، وعدد المكاتبات الصادرة (8369بلغ عدد المكاتبات الواردة لديوان الموظفين العام (
) معاملة، وعدد قرارات التعيين الصادرة من 2399مجموع المعامالت المنجزة والصادرة (مكاتبة، وبلغ 

 ) وزارة ومؤسسة حكومية.18) إعالنًا لـ (20) قرار تعيين، وعدد اإلعالنات (770الديوان (
  إعداد اإلحصاءات الدورية عن موظفي الخدمة المدنية لجعلها في متناول الباحثين والمهتمين، وتقديمها

 لصانعي القرار في الديوان لرسم الخطط المستقبلية والقيام بأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان.
 .االعالن الرسمي عن إطالق البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام 
  بلغ إجمالي عدد الموفدين في بعثات دراسية، دورات تدريبية ومهمات وورش العمل من مختلف المؤسسات

 ) موظفًا وموظفة.563كومية (الح
 ) متدربًا، حيث 835) مديرًا ومديرًا عامًا، ليصبح عدد المتدربين الجمالي من بداية التدريب (297تدريب (

) مديرًا ومديرًا 174) مجموعة تدريبية، أما في الوقت الحالي فيتم تدريب (40اشتملت هذه الفترة على (
  ) مجموعات.8ينية ضمن المرحلة السادسة واألخيرة ضمن (عامًا من موظفي السلطة الوطنية الفلسط

  

  : في مجال الحكم المحلي واإلداريسابعًا
  

لكافة توفير الخدمات تعزيز العملية التنموية الشاملة، وهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في نظرًا أل
 بحلعلى قرار يقضي لعملها في الربع الثاني الثالثة عشرة  الحكومة الفلسطينية صادقت، الفلسطينين للمواطنين

 ذلكويأتي  المجاورة المحلية الهيئات إلى وضمها الشمالية المحافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان
وتقديم الخدمات بكفاءة  ،تمكين الهيئات المحلية، وتعزيز قدراتها وتطويرها وتمكينها من جباية إيراداتهابهدف 
 يق التنمية االجتماعية واالقتصادية المنشودة.وتحق ،وفاعلية

 وجنين وطولكرم نابلس محافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان حلآما وصادقت بالمثل على 
يجاد هيئات محلية أآبر قادرة على تحقيق التنمية، وتوسيع الجباية إل ،المجاورة المحلية الهيئات إلى وضمها

مساحة وعدد السكان بما يوفر مزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تطور المجتمع وتقليل النفقات وزيادة ال
 المحلي. 

 

  بـ: وزارة الحكم المحليب ممثلًة الثالثة عشرة الفلسطينية امت الحكومةقوفي جانب آخر 
 



  
  

 
 

 ة  متابعة مشروع إعداد المخطط المكاني، عبر المساهمة في اللجنة الوطنية وإعداد الخرائط الال زمة، ومتابع
 مشروع ترقيم األبنية في فلسطين.

  27و(لجنة مشاريع،  )46(إلغاء الكفريات، مرج ابن عامر، المتحدة، و: الياسرية، ) بلديات4(استحداث( 
 وبلديتين.مجلس قروي، 

 يلية، نقل إدارة النفايات الصلبة من الهيئات المحلية للمجالس المشترآة في: أريحا، جنين، نابلس، سلفيت، قلق
ع (         دس، ورام اهللا، وتوزي ي في: بيت لحم، الق ات بشكل جزئ ) شاحنات لجمع   3طولكرم، ونقل إدارة النفاي

درات المجالس المشترآة        ى جانب دعم ق النفايات الصلبة لمجالس محافظات: طولكرم، سلفيت، وقلقيلية، إل
 للنفايات الصلبة في بيت لحم والخليل.

    ة األ ع الوآال اقيتين م ع اتف ة (   توقي ة، ومؤسس ة الدولي ة للتنمي ة    CHFميريكي ة البني امج تنمي ذ برن )؛ لتنفي
سنوات، لتحسين حياة المواطنين في المجتمعات  5مليون) دوالر ولمدة  100) بتمويل (CIDPالمجتمعية (

 المحلية.
   ) ة ة بقيم ا     15160000توقيع مذآرة تفاهم مع المملكة البلجيكي ز المؤسس دعم وتطوير وتعزي ورو، ل تية ) ي

 وتنمية القدرات في قطاع الحكم المحلي.
 ) ة، وطرح عطاءات       9.200.000) مشروعًا بقيمة (25استالم ة التطويري امح الموازن ) دوالر ضمن برن

ة ( 26( روعًا بقيم ة (  59) دوالر، و(12.300.000) مش ذ بقيم د التنفي روعًا قي ) 28.150.000) مش
 دوالر.

 ة من عطاءات تصنيع وت ة الثالث تح الدفع د برآسات ف اء مجرور، وتصنيع وتوري ات م د وترآيب تنك وري
ة   متنقلة للسكان ضمن برنامج دعم التجمعات البدوية المهمشة، وعقد اجتماعات مع المرآز الفلسطيني للتنمي
اطق        دو في المن واطنين الب ة الم االقتصادية واالجتماعية لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لخدم

د (       2.3(ج) بكلفة ( يارات لتوري يارة باص   12مليون) دوالر، والتعاقد مع الشرآة المتحدة لتجارة الس ) س
 صغير لخدمة التجمعات البدوية في المحافظات المختلفة.

 ) دوالر ضمن برنامج دعم المناطق األآثر تضررًا من الجدار، 1.930.000) مشاريع بقيمة (10استالم (
اء ( ة (20وطرح عط روعًا بقيم ة (44) دوالر، و(8.500.000) مش ذ بقيم د التنفي ) 12.400.000) قي

 دوالر.
 ) دوالر من البرامج التي تتم إدارتها من خالل البنك االسالمي  1.790.000) مشروعًا بقيمة (16استالم (

ة (  7للتنمية، وطرح عطاء (  ة (   11) دوالر، و(890.000) مشاريع بقيم ذ بقيم د التنفي ) 1.330.000) قي
 دوالر.

 كي اء الفلسطينية (93ل (تش رى واألحي م لمشروع تطوير الق ة دع ي الضفة، و(VNDP) لجن ي 16) ف ) ف
ـ (  ات تفصيلية ل از مقترح زة، وإنج رار ( 4غ اريع، وإق ات المش د أولوي ي الضفة، وتحدي اريع ف ) 12) مش

 مشروعًا على المشروع اإليطالي.
       ا واأل ة في محافظة أريح ين المجتمعات المحلي ة       تنفيذ مشروع تمك ا الياباني ل من مؤسسة جايك غوار بتموي

 ) سنوات.4) مشروعًا وتم تنفيذه على مدى (14) ماليين دوالر، وشمل (4بقيمة (
           ل ارة للشوارع، وتأهي ان وزراعة أشجار وإن ال ده تعبيد طرق جديدة، وإعادة تأهيل طرق وأرصفه وأعم

من المرحلتين األولى والثانية من  طرق وأرصفة وإنارة وأعمال دهان وترآيب يافطات وإشارات مرور ض
 . مشروع طرق أريحا الداخلية

 ) ل، وصرف ي مختلف القطاعات ضمن المشروع الطارئ لمحافظة الخلي الغ  ف ) 138204صرف المب
 .2010الربع األخير من العام يورو خالل 

 ) ول من  مشروع التطوير البلدي المم ضمن  2010) يورو خالل الربع األخير من العام 292407صرف
)AFDفي محافظة الخليل (. 

 ) ضمن البرنامج الطارئKFW-EMSRP II         ،ة ة القائم ة التحتي ل البني ) لقطاع غزة، تمت صيانة وتأهي
ل       رة مث دمات مباش ة بالخ ة المتعلق اريف الجاري ة المص وارع، وتغطي ارة الش رق وإن يانة الط ل وص وتأهي

اه والنفاي     دمات الصرف الصحي والمي غيل خ ات لتش ات   المحروق ع النفاي اليف تجمي ع تك لبة، ودف ات الص
ق   اريع خل ل مش ا، وتموي ة،  ومعالجته دمات البلدي ه ضمن خ ل مؤقت رص عم ى   ف اق عل ل االنف غ مجم وبل

 . ) يورو430351المشاريع في قطاع غزة (
    زة فة وغ ي الض ذ ف ة التنفي اريع مكتمل ى المش اق عل ل اإلنف غ مجم ث بل اريع، حي ن المش دد م ذ ع تنفي

 . ورو، وصرف مبلغ آخر على جزء من المشاريع قيد التنفيذ ضمن برنامج تطوير البلديات) ي2701106(
 جنين ( محافظة في المحلي مواصلة العمل في مشروع التطويرLDP ،() دوالر 17640حيث تم صرف (

 .2010على المرآز الرياضي الثقافي خالل الربع األخير من العام 
 مالية ) لجان110لجميع الهيئات المحلية، وإنجاز ( 2011عام تقديم بالغ إعداد الموازنة لل. 



  
  

 
 

  دراسة الموازناتوالمصادقة على تعديالت الموازنات، وعقد ورشة عمل تدريبية حول آليات التسكين. 
 رام اهللا، مردة/ جنين، برقا/ ، جماعين، تل/نابلس، جبع/ الباذانق على المخططات الهيكلية لـ التصدي

 .سلفيت
 40ن األولى والثانية من عطاءات المخططـات الهيكلية الممولة من وزارة المالية والبالغة (إنجاز المرحلتي( 

 .ًاهيكلي ًامخطط
 ) مخططات هيكلية في مناطق 8إنجاز المرحلة الثانية والبدء بالمرحلة األخيرة من إعداد ()C( من  الممولة

 .)C(في مناطق  لتجمعات ) مخططًا14( وزارة المالية، ومتابعة إعداد بدائل لـ
  جلسات لمجلس التنيظم 3(ًا، وملف )43(عقد جلستين للجنة الوزارية لتخصيص األراضي حيث تم إنجاز (

 ) قرارًا.78األعلى، حيث تم المصادقة على (
 بيت لحم والخليل. عقد ورشة العمل الخاصة بمشروع تطوير قدرات البلديات في محافظتي 
  يعمشار ) لجنة11( ) مجلس قروي، مجلسين محليين،88، () بلدية22) جولة تفتيشية تشمل (126(تنفيذ ،

اليين     ، والتدقيق على أعمال مصلحة مياه محافظة ا ) مجالـس خدمـات مشترآة3( راقبين م ين م دس، وتعي لق
 اثنين.

  لى شرآة آهرباء الشمال.إمتابعة انضمام الهيئات المحلية في شمال الضفة 
 ومتابعة تسديد الهيئات المحلية لفواتير الكهرباء والمياه للطرف المزود.ليةفعيل الجباية في الهيئات المحت ، 
 "واستحداث ميثاق خاص بالنوع االجتماعيتأسيس ملتقى "النوع االجتماعي والحكم المحلي ،. 
 ) مناطق تخطيطية. )4إنجـاز الصيغة النهائية لدليل إجراءات التخطيط الفيزيائي، وطرح عطاء 
  ل م ات عم د ورش ديالت    عق ة التع تثمرين لمناقش اولين، والمس ية، المق ب الهندس اص والمكات اع الخ ع القط

 . 1996) لعام 30المقترحة على نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (
 ) قضايا تم إحالتها للنيابة العامة على خلفية سوء االئتمان في عدد من الهيئات المحلية.6متابعة ( 
 دعم قدرات المياه والصرف الصحي في الريف الشرقي والغربي لمحافظة بيت لحم،       جاري تنفيذ مشروع

 وتنفيذ مشروع عقربا، وإنشاء مجلسين مشترآين للمياه والصرف الصحي لمنطقتي طوباس وميثلون.
 ان داد مشروع ق ديات،إع راض البل وير وإق داد (  ون صندوق تط ة وإع ن دراس ة م ة الثاني ذ المرحل ) 6وتنفي

 مشاريع األنظمة التنفيذية. أنظمة من 
 ) ة شملت (   4إنجاز يش        3) جوالت رقابي ة والتفت ة واحدة، واستكمال جوالت الرقاب ة ومديري ) إدارات عام

 ) منها، والبقية قيد المعالجة.25) شكوى، تم إنجاز ومعالجة (44على لجان التنظيم المحلية، واستقبال (
      ام رق للع ى الط ل عل وم النق ل رس ة تحوي ع وزارة     2009متابع ة م ة، والمتابع ات المحلي ا للهيئ وتحويله

 األشغال العامة واالسكان للمباشرة في تنفيذ مقر الوزارة في رام اهللا.
 ) ة ة الدولي ة واالغاث ة التنمي ع وآال اهم م ذآرة تف ع م دد من مهندسي IRDتوقي دريبي لع امج ت ق ببرن ) تتعل

 الوزارة.
 ) ة،    أخرى ة ) ورشات عمل مع مؤسسة تامر، وورش10عقد ات المشارآة المجتمعي حول تعزيز وتفعيل آلي

تثمرين،              اد المس اء مع اتح د لق ديات، وعق وعقد يوم عمل حول التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبل
  وتطبيق وثيقة النزاهة والشفافية في البلديات.

  : في مجال اإلعالمثامنًا
  

ا اإلعالم في      ي يلعبه رة الت ى          نظرًا لألهمية الكبي د حرصت عل اءلتها، فق ز مس ة وتعزي فافية الحكوم اء بش االرتق
ة، ول            دة السياسات الحكومي ة، ونشر أجن ى المعلومات العام واطن في الحصول عل تطوير العمل   ضمن حق الم

من العام  حققت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في الربع الثاني وإنشاء قطاع إعالمي مستقل ونزيه،اإلعالمي 
    يلي: ما وزارة اإلعالمممثلة بلعملها  الثاني

 ) إيداعًا لمصنفات تعليمية وتربوية مختلفة.22) تراخيص لمؤسسات إعالمية مختلفة، و(6إصدار ( 
 ) ار دة      16إخط ة، ووح ع وزارة الداخلي يق م انون، والتنس ًا للق اعها وفق ة لتصويب أوض ة إعالمي ) مؤسس

 ظيم قطاع الجمعيات األهلية العاملة في قطاع االعالم.الجمعيات األهلية في مجلس الوزراء بخصوص تن
 ) ة        61إصدار املين في المؤسسات االعالمي ) بطاقة صحفية للصحفيين الفلسطينيين والعرب واألجانب الع

 في الوطن، وإنجاز فيلم حول اإلعتداءات االسرائيلية على الصحفيين باللغتين العربية واالنجليزية.
 ) د ؤتمرات صحفية10عق رائيلية،    ) م وانين العنصرية االس رى، الق دس، األس ول الق ه الصحافة" ح "واج

 التوثيق في فلسطين، الثالسيميا، صبرا وشاتيال، والحفريات تحت األقصى.
     حفيين ارآة الص توطنات بمش ة للمس دوم المحاذي ر ق ة آف ي قري ون ف ف الزيت وعي لقط وم تط يم ي تنظ

 العربية واألجنبية.الفلسطينيين واألجانب وقناصل من السفارات 



  
  

 
 

      رات ارير والنش ال التق وزارة، وإرس ع ال ى موق رها عل ة، ونش ن الصحافة األجنبي ة ع ارير دوري داد تق إع
 والبيانات الصادرة عن الوزارة وعن الرئاسة ومجلس الوزراء إلى آالف العناوين محليًا وخارجيًا.

 ،ة (     إعداد مجموعة من التقارير حول قضايا القدس والمستجدات فيها ًا، ومراجع ًا وخارجي ) 8ونشرها محلي
ا   دات وتحويله ة مجل دس من ثالث ا، وإنجاز موسوعة الق دًا لطباعته ة تمهي دس بصورة نهائي آتب حول الق

 للطباعة. 
                 ة مناهضة العنف ضد ون، وورشة عمل حول حمل رأة وقطاع الزيت ين حول الم عقد ورشة عمل في جن

رأة في      ) تقارير حول المواضي6المرأة، وإصدار ( دوة حول دور الم د ن ع التي تهم المرأة في فلسطين، وعق
 االنتفاضة األولى.

 ) تقارير نصف شهرية عن الطفولة الفلسطينية في ظل االحتالل، ونشرها محليًا وخارجيًا، وعدة  6إصدار (
 تقارير خاصة في مناسبات تخص الطفولة.

 ة    إنجاز الميزانية الخاصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة ا ة، في آاف لمالية، ومشارآة الشؤون االدارية والمالي
 ورش العمل التي تقيمها وزارة المالية، وديوان الموظفين العام، حول الشؤون المالية واالدارية.

       ة والمحافظة اون مع المؤسسات االعالمي متابعة حملة "عمار يا بالدي" حول البلدة القديمة في الخليل بالتع
 وبلدية الخليل.

 حلقة بعنوان "نافذة على القدس"، وبثها عبر المحطات المحلية في الخليل.12اد (إعد ( 
 .إعداد ونشر تقارير شهرية عن وضع المحافظات الفلسطينية في ظل االحتالل 
  ة، وإجراءات ية ووطني داعيات سياس ات الصحافية حول أحداث وتطورات وت إصدار العشرات من البيان

 احتاللية عدوانية.
 ى    تنظيم جو لة إعالمية لصحفيين فلسطينيين وأجانب وقناصل على محافظة طوباس واألغوار، لالطالع عل

 إجراءات االحتالل بحق مواطني األغوار من هدم وتشريد.
 ) امج "االعالم      3تنظيم ات، في إطار برن ) دورات تدريبية إعالمية لمؤسسات أهلية ووزارات وطلبة جامع

 لغير االعالميين".
  اج داد وإنت ين     إع ات جن ر محط ا عب طين، وبثه ن فلس الم م ة ومع ًا قانوني ت نصوص ة تناول ومضات إذاعي

 المحلية.
   ور، إعالن د بلف اتيال، وع ار، مذبحة صبرا وش و عم د أب ل القائ ذآرى رحي ة خاصة ب ات إعالمي اج ملف إنت

 االستقالل، ويوم التضامن العالمي مع شعبنا.
 طين" وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع.إعالن الوزارة عن مسابقة "أفضل صورة عن فلس 
 .تنظيم حفل تكريم لصحفيي بيت لحم في مخيم الدهيشة بالتعاون مع نقابة الصحفيين 
 ) عام، بالتعاون مع المؤسسات االعالمية المختلفة.10000المشارآة في تغطية فعاليات أريحا ( 
   ة في مخت ى مدى       القيام بجوالت تفتيش ميدانية على المؤسسات االعالمي وطن لالطالع عل لف محافظات ال

 التزامها بالقوانين واألنظمة السارية.
 .عقد العديد من المؤتمرات الصحفية في محافظات الوطن، حول القضايا التي تهم المواطنين 
  المشارآة في اجتماع دولي حول االعالم عقد في قبرص، وفي اجتماع التقريب ما بين االعالم واالتصاالت

 امعة العربية بالقاهرة، وفي مؤتمر االعالميات العربيات في عمان.في مقر الج
   تشكيل لجنة أمناء لألرشيف االعالمي الفلسطيني، ووضع الخطط والتصورات الالزمة لجمع هذا األرشيف

 وحفظه وصيانته.
 .إنشاء قاعدة معلومات حول المؤسسات والشخصيات النسوية البارزة في فلسطين 
 يقية مع نقابة الصحفيين فيما يخص الشأن الصحفي، ولقاء موسع للصحفيين مع محافظ   عقد عدة لقاءات تنس

  الخليل.

  : في مجال المعلومات واإلحصاءتاسعًا
  

ًة ب ة ممثل طيني حرصت الحكوم زي لإلحصاء الفلس از المرآ ة   الجه ات واإلحصاءات الالزم وفير البيان ى ت عل
  ز خالل هذه الفترة بـ:لتطوير السياسات والخطط الوطنية، وقد قام الجها

 
 

 ه  التنفيذية وخطته السجل وتطوير لتحديث المباشر اآللي الربط مشروع دراسة إعداد ة من    وموازنت التقديري
ة    ذ  المنشآت في   سجل  قبل لجنة سجل السكان، واستمرار لجن ات  فحص  دراسة  تنفي ات  آلي  تحديث  ومنهجي

 السجل.  وتحديث بناء هجياتومن اليات لفحص قبلية تجربة لتنفيذ السجل، والتحضير
 األسرى شؤون االجتماعية، الشؤون الصحة، العدل، الثقافة،: ووزارات الجهاز بين عمل مجموعات تشكيل 

 .الوطني االقتصاد ووزارة والمحررين



  
  

 
 

 ذ ح تنفي داني مس ول مي جالت ح ة الس دف اإلداري د به اهيم توحي رات المف ائية والمؤش ع االحص ادر م  مص
 البيانات. 

 داد ارير إع ائج تق ة النت ى النهائي توى عل ي المس داد الجغراف ن 2007 للتع الل م ارير خ ات تق  المحافظ
 التعداد. بيانات واقع من التحليلية والدراسات

 رح اءات ط ة العط ية المتعلق ات والقرطاس نط بالمطبوع ق وش ل فري داني، العم ين المي دراء وتعي داد م  التع
 للتدريب. والعدادين المراقبين ومساعدتهم، وتوفير مقرات لهم، واستدعاء

 دقيق  على العمل الضفة، وجاري في الزراعي التعداد بيانات جمع ائج  السجالت  ت م استالم    والنت ة، وت  األولي
 .الضفة في المرآزية السجالت

 ذ وح) 5( تنفي ة، مس افًة ميداني ع إض ات لجم جالت بيان ة الس ل اإلداري ر وتحلي ات ونش ائية، البيان  اإلحص
اريرت) 7( وإصدار ات) 6(و إحصائية، ق ات) 3(و صحفية، بيان ات ملف ة بيان تخدام مؤهل ام لالس  حول الع
 متنوعة.  أنشطة في فلسطين

 ات  ونشر  وتحليل اإلدارية السجالت بيانات لجمع إضافًة ميداني، تنفيذ مسح ) 3( وإصدار  اإلحصائية  البيان
ارير ان) 11(و إحصائية، تق ين صحفي، بي ات وملف ن البيان ةالمؤه م تخدام ل ام لالس ي فلسطين حول الع  ف
 مختلفة. أنشطة

 ذ وح) 3( تنفي ة، مس ا ميداني حين منه ة مس ع مرفق ح م وى مس ة، الق افًة العامل ع إض ات لجم جالت بيان  الس
 بيانات) 4(و جداول، ومجموعتي إحصائيين، تقريرين وإصدار اإلحصائية، البيانات ونشر وتحليل اإلدارية
 مختلفة.  أنشطة في فلسطين حول صحفية

 دء   لحم  بيت  أريحا،  والبيرة، اهللا رام: التالية المحافظات تقارير من الثاني العدد  ونشر إعداد ل، والب  والخلي
داد دد بإع ن )11( الع اب م طين آت ائي فلس ر  االحص داد ونش نوي، وإع س الس ائي األطل ورقي،  االحص ال
اهيم  دليل من محدثة نسخه على إصدار العمل وجاري ام  االحصائية  لحاتوالمصط  المف  وإعداد  ،2010 لع
 الموحد.  المهني التصنيف دليل من نسخة وتحديث االحصائية، المؤشرات دليل من نسخة

 ذ از نف اطات) 4( الجه ة نش ارآة تدريبي ًا) 79( بمش ن موظف وظفي م ين    م ي دورت ارآة ف از، والمش الجه
 بمشارآة  مؤتمرات )3و( اثنين، فينموظ فيها شارك واحدة عمل وورشة ) موظفين،3تدريبيتين بمشارآة (

 واحد. موظف فيه شارك آخر واجتماع موظفين، )5(
 ارآة ي  المش ة دورات) 4(ف ة خارجي ارآة تدريبي وظفين، )4( بمش ـ) 5(و م وظفين، و( )7( ورش ل  )9م

ؤتمرين بحضور    )12( اجتماعات بمشارآة  ًا، وم ين، ودورة  موظفين  موظف ة  اثن ل  مجال  في  تدريبي  التحلي
 التربية. وزارة من مشارآًا) 18( بمشارآة ائياالحص

 دولية معايير واعتماد خاصة، إلكترونية صفحة على الوصفية البيانات نشر )Data Documentation 
Initiative- DDI (رامج  واستخدام  الوصفية  البيانات لتجهيز – Accelerated Data Program( ب

ADP( اإلنترنت على نشرهاو الوصفية البيانات بيانات قاعدة لتجهيز. 
 ات  تأهيل ة  مواضيع  )5( في  متخصصة  بيان اديمي  والقطاع  العلمي  البحث  لخدم وفير  سياسة  ضمن  األآ  ت

ام  بيانات ام،  لالستخدام  خ ع  ونشر  الع از  مخرجات  جمي ى  االحصائية  الجه ع  عل ي  الموق از،  االلكترون  للجه
  المعيشة. غالء بجدول مبلغ ربط خدمة وتحديث

  إدارة األراضي: في مجال عاشرًا
  

تلبية ووتسهيل إجراءات نقل الملكية، ، تطوير سجل شامل ودقيقالحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة إلى تهدف 
  مختلف االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

 :سلطة األراضيالحكومة ممثلًة ب واصلت وتحقيقًا لذلك
 

 ة   ) طلب تخصيص  21(لكشف على ا ل اللجن ى        من قب ة عل ة، والموافق ة لتخصيص األراضي الحكومي الفني
 ) طلبات تخصيص.4(

املين في مشروع تسوية        ، وسلطة األراضي في بيت لحم    أعمال البناء لمقر استمرار ود الع تثبيت موظفي العق
 ) قطعة.2900ـ (رام اهللا والبيرة ل ، وإدخال بيانات األراضي لمحافظةمبيت لح

  ،ة     معتديًا )28(تقديم ومتابعة االعتداءات على أراضي الخزينة ى أمالك الخزين ة المختصة  عل في   للمحكم
 .والخليلنابلس  جنين، أريحا، 

 ) اتدونم )209.9(أريحا بمجموع قع من أراضي الخزينة في رام اهللا، البيره، الخليل، موا )6تسجيل. 
  زينة في آل من أريحا وقلقيلية.الخجرد األجور المستحقة على مستأجري أمالك 
 دائرة المساحة ما بين معامالت اإلفراز والشقق والتسجيل المجدد.معاملة في  )248( تصديق 



  
  

 
 

 را) إ499(صدار إ ي في خ م تنته ي ل اطق الت ي المن د ف وية ج قي ال التس ا أعم ة ه دقيق األوراق الثبوتي د ت بع
اوتسلس ف الم  امول ًامخطط )214ت، و(ل الملكي ي مختل ع ف ة    ق حاب العالق ات أص ة حاج ات لتلبي ، حافظ

 .) قائمة نتيجة تحري عن أصحاب الملكيات في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التسوية40إصدار (و
  تح ات، وإ  5748(ف ة المحافظ ي آاف ة أراضي ف از ) معامل ة، وإ5000(نج دار ) معامل ند 4546(ص ) س

 عليها من قبل مجلس الوزراء. ذن شراء بعد المصادقة) إ170(نجاز وتنفيذ تسجيل، وإ
 د تقديم الم ة   علومات الالزمة للمؤسسات المعنية، ونسخ مخططات أحواض قراوة بني زي وسبسطية،  ، قباطي

 على طلب المؤسسات المعنية.   منتهية في مدينة العيزرية بناًءأحواض وجداول التسوية غير ال
 بيت لحم.  في ًاونمد )1787ًا في سلفيت، و(دونم )940(تمام أعمال مساحة إ 
 مي والوصف الوظيفي لسلطة األراضي. نجاز الهيكل التنظيإ 
 .ترتيب األرشيف األردني في مكتب أريحا، وإنجاز آشوفات ميدانية 
 
 

  قطاع التنمية اإلجتماعية
  

لخدمات تقديم المساعدات واواصلت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة خالل الربع الثاني من العام الثاني لعملها 
االجتماعية المختلفة، وذلك في ظل تطوير شبكة األمان االجتماعي والشاملة، وتقليص نسبة الفقر، وآفالة األمن 

  جتماعي.اال
  

  أوًال: في مجال الحماية اإلجتماعية والتمكين
  

حرصت الحكومة على تطوير شبكة األمان االجتماعي المتكاملة والشاملة التي تراعي احتياجات الفئات 
المهمشة، وتقليص نسبة الفقر، وخلق فرص عمل، وآذلك آفالة األمن االجتماعي للمواطنين من مختلف الفئات 

   العمرية وذوي االحتياجات الخاصة.
  

األرض رقم  ) دونمات من قطعة5( تخصيصوآان من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة خالل هذه الفترة 
اإلعاقة في المحافظات  شديدي للمرضى مرآز إلنشاء نابلس ظةبمحاف بالطة ) من أراضي1) حوض (13(

  داث وذلك من أجل بناء نظام متكامل.لألح االجتماعية العدالة لقطاع الوطنية اللجنة الشمالية، وتشكيل
 

 بـ: الشؤون اإلجتماعيةوقامت الحكومة خالل هذه الفترة ممثلة بوزارة 
 

  شيكل، لـ 60,493,902بمبلغ (لتنحويالت النقدية برنامج االتجهيز لصرف الدفعة الثالثة من (
) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ 34,317) أسرة فقيرة في األراضي الفلسطينية، من بينها (64,896(
) من برنامج التحويالت 27,879,000) أسرة في غزة بمبلغ (30,579) شيكل، و( 32,614,902(

 النقدية الجديد. 
 ) أسرة تقع تحت خط الفقر الشديد.26,500سرة في الضفة من بينها حوالي () أ49,407تحديث بيانات ( 
  برنامج التحويالت النقدية الجديد.مواصلة الجهود النضمام غزة إلى 
 ) ضفةفي ال) أسرة 680ل للصرف لـ (ك) شي1,921,395خالل برنامج المساعدات الطارئة، تم إعتماد 

ل، مساعدات ترميم منازل بقيمة ك) شي1,087,800ة (من بينها مساعدات نقدية طارئة بقيم ،غزةو
وأضرار ، لك) شي40,495ل، أجهزة طبية بقيمة (كشي )22,000ل، مصاريف عالج (ك) شي726,600(

 ) شيكل.44,500احتالل بقيمة (
 قيمة بأسرة من برنامج الغذاء العالمي على شكل طرود غذائية  )45,000( مرتين لـ مواد تموينية صرف

 في الضفة وغزة. دوالر )مليون 14(
  2181(لـ تنفيذ برنامج الخبز مقابل الطحين في محافظات نابلس، جنين، بيت لحم والخليل مواصلة (

 أسرة.
 ) 99,542) أسرة في الضفة بمبلغ (3,845) أسرة، من بينهم (12,854توزيع لحوم األضاحي على (

 بدعم من الهالل األحمر االماراتي.) دوالرًا، 104,650) أسر في غزة بمبلغ (9,009دوالرًا، و(
 ) دوالرًا آمساعدات ألسر فقيرة ومهمشة، ومؤسسات، منها مشروع تأهيل 223,199الحصول على (

 االشخاص ذوي االعاقة، مشروع األضاحي، مساعدات مالية لشراء أجهزة حاسوب للمكفوفين. 
 أسرة.66,000( ـتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل ل ةواصلم ( 
 العدد الكلي للمستفيدين من مشروع التمكين اإلقتصادي ( بلغDEEP) منها 280) من األسر الجديدة ،(

) أسرة حصلت على قروض بقيمة 160) دوالر، و(600,000) حصلت على منح بقيمة (120(
 ) أسرة.8,000) دوالر، وتدقيق أسماء األسر المستهدفة لالستفادة من البرنامج وعددها (650,000(

 بيانات للمرحلة األولى لتقييم حاالت بنك التنمية االسالمي من أسر الشهداء.جمع ال 



  
  

 
 

 ) إعفاءمنح ) معاقًا جديدًا من صندوق اقراض األشخاص ذوي االعاقة، و52الموافقة على منح قروض لـ 
 .) شخص ذوي اعاقًة90جمرآي لـ  (

 ) ًا، وجرى تحليل نتائج التجربة وإجراء بعض ) باحثًا ميداني25تنفيذ التجربة القبلية للمسح بعد أن تم تدريب
 التعديالت على أدوات المسح بناء على نتائج التجربة القبلية.

 ) موظفًا للمرآز، 11استكمال البنية التحتية لتطوير مرآز الشيخة فاطمة، وجاري العمل على تجنيد (
لتأهيل المعاقين في الخليل  والحصول على تمويل من الهالل األحمر اإلماراتي آموازنة تشغيلية للمرآز

) دوالر، وتشطيب الطابق األول ومباشرة العمل في الطابق للمرآز، والمشارآة في 571,000بقيمة (
 ) طالب من المرآز.5ألعاب اللجنة البار أولومبية في محافظة أريحا لـ (

 وفرزها وعمل االنتهاء من إعداد االستمارات الخاصة بتسجيل المبدعين لمهرجان فلسطين لالبداع ،
 مسابقات رياضية وفنية لهم. 

 ) حالة من المتقدمين.42) طالبًا جديدًا في مرآز الشيخ خليفة، واالنتهاء من تقييم (33دراسة وتسجيل ( 
  22) حالة من المتدربين، وتحويل (56، ومتابعة طبية لـ (المساندة باألدوات حالتين من المعاقينتزويد (

 ) أشخاص من ذوي االضطراب النفسي.4) حالة، إلى جانب تشغيل (34يم (حالة مرضية للعالج، وتعل
 ) شيكل للمدرسة العالئية، وآالت موسيقية، ومواصلة10,000توفير مواد خام (قش، خيزران) بقيمة ( 

 ) طالبًا مكفوفًا في المدرسة العالئية.30تقديم الرعاية والتأهيل لـ (
 ) تشكيل لجنة وطنية لقطاع العدالة االجتماعية، وتشكيل االجتماعية، و) طالبًا جديدًا، في المراآز 250قبول

) نزيلة في مراآز اإلصالح والتأهيل، 35لجنة فنية إلعداد مسودة لقانون األحداث، وتوفير احتياجات لـ (
، واستقبال ) حدثًا من الذآور واإلناث في مؤسستي دار األمل ورعاية الفتيات71توفير الرعاية لـ (و
 ) نزيلة في مؤسسة دار رعاية الفتيات. 12حدثًا في مؤسسة دار األمل، و( )128(

 ومتابعةرعاية إنشاء قاعدة بيانات لأليتام ضمن قاعدة بيانات البرنامج الوطني للحماية االجتماعية، و 
إرسالها للهالل األحمر ) حالة يتم 1,000افظات، وتحديث (في جميع المح حالة من رقابة السلوك )425(
 إلماراتي.ا

 .تنفيذ مجموعة برامج ونشاطات توعوية وقائية للحد من ظاهرة المخدرات في السجون 
 االحتفال بيوم المسن العربي، إضافة ، واالشراف على بيوت المسنينو) مسنًا، 21يواء لـ (تقديم الرعاية واإل

 إعداد ورقة السياسة التشريعية لقانون رعاية وحماية المسنين.إلى 
 التدخل مع أسر النساء ، وة وفي ضائقة من خالل مرآز محورف) إمرأة معن100(لـ  يواءماية واإلتوفير الح

 ) حالة. 20معالجة (حيث تم  ،إلى أسرهن وإعادة دمجهن في األسرة تهنبهدف عود
 إحتضان و ،سريةتقدمت بطلبات الحتضان أطفال فاقدي الرعاية األطلبات ألسر  )7(على أهلية  قةوافالم

 طفلين، وإصدار شهادتي ميالد ألطفال مجهولي النسب.لفعلي 
 ) توقيع مذآرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة قرى األطفالSOSشهادة ترخيص لدور 29إصدار ()، و (

 ) دار حضانة.42، ومتابعة أوضاع (الحضانة
 )ة الداخلية.) جمعيات بقرار وزار4) جمعيات خيرية، ومتابعة إجراءات حل (4التدقيق المالي واإلداري لـ 
 ) سماعة طبية لألشخاص ذوي االعاقة لجمعية المرابطات 100الموافقة على منح إعفاء جمرآي لـ (

 الخيرية، وتعديل المرسوم الخاص بإنشاء المجلس األعلى لألشخاص ذوي االعاقة.
 مبلغ الموافقة على تقديم مساعدات مالية لجمعيتين خيريتين: جبل النجمة وجمعية بير زيت للمسنين ب

) لـ 80,000شراء خدمات للنزالء من جمعية االحسان الخيرية بمبلغ () شيكل لكل جمعية، و20,000(
 ) نزيل.200(

 ) موظفًا من خالل دورات محلية وخارجية، والشروع في تنفيذ برنامج بناء القدرات الممول 128تدريب (
) من مدراء المديريات والمراآز 50لـ ( عقد دورة تدريبية لبرنامج بناء القدراتمن االتحاد األوروبي، و

) 12تدريب () ساعة تدريبية، و24والموجهين المهنيين، وعدد من موظفي اإلدارات التخصصية بواقع (
 ) طالبًا على العنف المبني على النوع االجتماعي.20مديرًا للمراآز االجتماعية للمهارات القيادية، و(

 ) مشروع بناء القدرات الممول من برنامج االتحاد االوروبي، ) ورشات عمل تطويرية في إطار 8عقد
 وتحسين جودة البيانات لبرنامج التحويالت النقدية وتفعيل الرقابة على األداء.

  :المسودة النهائية المعدلة لالئحة دور الحضانة، المسودة النهائية المعدلة إعداد مجموعة من المسودات
انون نهائية من نظام مراآز حماية المرأة، والمسودة األولى من قلالئحة األسر الحاضنة، المسودة ال

 األحداث الفلسطيني.
  إعداد ورقة السياسة التشريعية لقانون رعاية وحماية المسنين، وورقة السياسة التشريعية المتعلقة بقانون

  .قطاع العدالة االجتماعية لالحداثاألحداث، وتشكيل اللجنة الوطنية ل
  



  
  

 
 

  في: هيئة التقاعد ة النجاعة والشفافية في العمل وحماية أموال المتقاعدين، فقد استمرتزياد وفي مجال
  

  مطالبة الحكومة والبلديات بجدولة الديون المستحقة على وزارة المالية من متأخرات لصالح صناديق
 .المالية إعادة مطالبة وزارة المالية بتسديد أقساط القروض الممنوحة للموظفين مع وزارة، والتقاعد

  اإلجتماع مع فريق متخصص من البنك الدولي لمناقشة وتحديد خطوات إصالح أنظمة التقاعد في فلسطين
 ، وقد تم اإلتفاق على خطة عمل وتحديد مواعيد تنفيذها.2013خالل الفترة القادمة حتى العام 

  لقرار بقانون تعديل لقانون رفع خطة عمل إصالح أنظمة التقاعد لدولة رئيس الوزراء إلعتمادها وصياغتها
 التقاعد العام.

 .تقديم إلتزامات الهيئة من معاشات ومكافآت وخدمات أخرى حسب قوانين التقاعد المختلفة والمطبقة 
 والتواصل مع 1998الهيئة عضو فعال منذ عام فجتماعي، ة للضمان االالتواصل مع المؤسسة الدولي ،

 التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية. مؤسسة الضمان اإلجتماعي األردنية ومرآز
  الشروع بالتنسيق قاعد بإشراف مرآز التدريب الدولي، ودورة متخصصة في تصميم أنظمة التالمشارآة في

 مع الجامعات وعقد اللقاءات تمهيدا لضمهم.
  وض إستمرار منح القرة االستثمارات الخارجية والمحلية، وستثمارية، ومتابعاالدراسة بعض العروض

 للموظفين المدنيين.
 سيق للشهود لحضور مرافعة المحكمة.في نيويورك والتن المرفوعة ضد السلطة متابعة القضية 
 إعداد مقترح لدراسة سياسات االستثمار لعربي) لمراجعة سياسات االستثمار، والتنسيق مع الحافظ (البنك ا

 . من خالل منحة البنك الدولي
  فتح حسابات لنظم ، وبنك العربي ليكون الحافظ األمين لصناديق التقاعد في الهيئةبين الهيئة وال اتفاقيةتوقيع

 .إليهالتقاعد منفصلة لدى الحافظ تمهيدًا لنقل األموال 
 تم اإلعالن إلستقطاب مدير ين مدير االستثمارات للهيئة، وموافقة على مقترح آراسة الشروط لتعيال

 استثمار.
 خطة اإلصالح ألنظمة تقاعد القطاع العام لإلنتقال لنظام المساهمات  تقديم مقترح لمجلس الوزراء ضمن

 .بالتعاون مع البنك الدولي )Notional Defined Contributions(المحددة اإلسمية 
   الربع القادم  فياإلتفاق مع البنك الدولي حول التمويل وآلية ترسية العروض حتى يتم مباشرة تلك الخطوة

 .2011مع بداية 
  حضور عدد من وورشات عمل ولقاءات مع مؤسسات مختلفة ونقابات الموظفين وجامعات ووزارات، عقد

 الجمهور واإلجابة عن اإلستفسارات.بهدف توعية  البرامج اإلذاعية
  تعريف عدد من موظفي الهيئة لبعض المؤسسات الرسمية ويتم تطوير تلك الخطة تدريجيًا، وإعداد مقترح

 تم إصدار نشرة خاصة عن قانون التقاعد العام.، وزيادة المطبوعات واللقاءاتخطة لتوعية الجماهير و
  

  دعم وتمكين األسرىثانيًا: في مجال 
  

ة           ار حري ل في اعتب ا الثابت والمتمث ى موقفه دتها، وأآدت عل تضع الحكومة قضية األسرى والمعتقلين على أجن
ا   األسرى  فية بحق        جزء من حرية الوطن، ودعت من خالل توسيع عالقاته اء اإلجراءات التعس ى إنه ة إل الدولي

ؤثرة لفضح الممارسات اإلسرائي       ة الم ين،    األسرى، وواصلت مطالبة األطراف الدولي لية بحق األسرى والمعتقل
 خاصة  لجنة تشكيلقامت الحكومة بفقد هذا إلى جانب اهتمامها بتحسين الظروف المعيشية لألسرى وعائالتهم، 

ذي لحق     لعائالت السكنية الظروف وتقييم لدراسة دمار ال األسرى، لتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم وال
  .بمسكنهم نتيجة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

ة     جانب آخر، ولمواصلة مساندة األسرى، ومن  رة ممثل ذه الفت قامت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة خالل ه
  بوزارة شؤون األسرى والمحررين بـ: 

  

  وحصول في دورات مهنية ًامحرر ًاسير) أ47ًا، ومشارآة (محرر ًا) أسير162( اإلرشاد المهني لـ تقديم ،
 على دورات مهنية. ًامحرر ًاسير) أ94(

   دعم ل ة (  ًامحرر  ًاسير ) أ64ـ (تقديم ال ه (   ًا) قرض 137صرف ( ) شيكل، و 74714بقيم تفاد من ) 137اس
 .ًامحرر ًاسيرأ

 أمين    تًا، ومنتفع )32ن التحقوا بخدمة التعليم (بلغ عدد المنتفعين الجدد الذي وقيع اتفاقية مع وزارة الصحة للت
 .سرى وذويهمالصحي لأل

 ) منهم في هذه المرحلة. ًاسير) أ43ًا، حيث تم االفراج عن() أسير289متابعة 
  ق  88ارة (ًا، وزيأسير ) 17( رفع منع الزيارة عن الي األسرى، و   ) مرآز تحقي ة أه ة ( لطمأن ) 208متابع

 .ًاير) أس29أسرى، حيث ،طلق سراح (



  
  

 
 

 ) ـ      45) مرآزًا من أجل التواصل مع األهل، ومتابعة (86زيارة تئناف ل ديم اس ) أسيرًا امام لجان الثلث وتق
 .) أسيرًا892) زيارات لـ (208) التماسًا أمام محكمة العدل العليا، وإجراء (15) أسيرًا، وتقديم (51(

 ) ديم التماسين      42نع األمني عنهم، و() طلبات لرفع الم105تقديم اء العزل، وتق اآم إلنه ) دعوى أمام المح
 على قوانيين تمييز وبها انتهاك حقوق االنسان ومنع التوجيهي في السجون.

 سرى داخل السجون.ًا لعالج األمتطوع ًا) طبيب70توفير (ًا، ومريض ًاسير) أ125( متابعة 
  ة من        وتسكين الم  هيكلية واضحة ومكتملة إنجاز اد الهيكل ر المسكنين، واعتم ين غي دامى، والمثبت وظفين الق

 بالتنسيق مع ديوان الموظفين. موظفين  )10تدريب (الديوان، و
 ) قيد اإلجراء.5) منها، و(15) شكوى من أهالي األسرى، ومعالجة (20استقبال ( 
 شيكل.21716161( حصول األسرى وأسرهم على مخصص الراتب الشهري بقيمة ( 
 يم   شيكل، و) 158900ل قيمة بدل آنتين للمنتفعين من األسرى بقيمة (تحوي صرف مستحقات التعل

 .نوداخل السج
  ـ ة ل تحقات القديم ل المس ن ا302(تحوي ة () م ل 941123ألسرى المحررين بقيم يكل، وتحوي ) ش

 .)549400الغرامات المالية بقيمة (
 530عوام وعددهم () أ5(قل  من مضو أاألسرى المحررين الذين أ اعتماد راتب بطالة للمنتفعين.( 
  ة ن حمل اء م ب"االنته ث  "اآت م حي دت ات، و 1130(م يتق ن أشخاص ومؤسس الة م ريم  ) رس ل تك د حف عق

 ألصغر وأآبر أسير.
 ) اء ايير وض1000إعط من مع ج ض ة الح ائالتهم ألداء فريض رى وع ة لألس ة ملكي ير مكرم  تهاع) أس

  الوزارة.
  

  ار واالستيطانثانيًا: في مجال مواجهة الجد
  

 ،وخالل هذه الفترة واصلت الحكومة بذل مساعيها لمواجهة السياسات اإلسرائيلية في مواصلة بناء المستوطنات
ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الجدار وآان من أبرز اإلنجازات التي تم حققتها الحكومة خالل هذه الفترة 

  واالستيطان بـ:
  

 حوال المواطنين أية التي استهدفت المناطق المتضررة لإلطالع على عدد من الزيارات الميدانالقيام ب
زيارة قرى بيت سوريك، وبيت إآسا، والنبي صموئيل،  :ومنها، والعمل على دعم صمودهم، ومعاناتهم

فيهما، وبحث  واالطالع على مسار جدار الضم والتوسع والفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة
ها على أراضي القريتين. زيارة مسجد بيت ءديد التي ينوي االحتالل إنشاسكة الح التصدي لمشروع
مم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل قامه مجلس قروي بتير وبرنامج األأاحتفال في فجار، المشارآة 

  .(الهابيتات)
 فرعون،  ارتاح، ىزيارة قر، ورام اهللاب تنظيم يوم عمل تطوعي بقطف ثمار الزيتون في قرية الجانية

منطقة الجفتلك ومضارب آل دعيس، ومدرسة بدو و ريحا واألغوارأزيارة محافظة و ،ودير الغصون
وبلدة بيت أوال، لتعزيز  عرب الرشايدةمن  تقديم دعم لمواطنين تم هدم بيوتهموالكعابنة، وقرية الديوك، 

م أوخربة  هقطنولية، بردلة واالغوار الشماقرية زيارة وبرآسات، صمود األهالي من خالل تقديم 
 اللحم.  

  الشيخ جراح،  :تم زيارة مناطقفقد  ،من أجل تعزيز صمود أهالينا القدسمنطقة متابعة األمور في
 مود.اراس العوالزعاترة، العيسوية، و عياعشيرتا الزر مضاربسلوان، محيط المسجد األقصى، 

 السفير  :ومنها، اء الجدار والمستوطناتاستقبال عدد من الوفود المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد بن
مم السيد ماآسويل جيالرد نائب المنسق الخاص لأل ،رئيس اتحاد العاملين في وآالة الغوث، التونسي

وفد من  ، واستقبالحمروفد من الصليب األ، المتحدة ومنسق االمم المتحدة للشؤون االنسانية المقيم
 .بناء الجدارهالي خربتي سوسيا وزنوتا المتضررين من أ

  تنظيم ندوة حوارية في رام اهللا بمشارآة العشرات من مسؤولي وممثلي اللجان الشعبية المقاومة للجدار
فاق اإلستفادة آفتوى الهاي"عمل حول ورشة  ،واالستيطان والمؤسسات األهلية والرسمية المختلفة

لصمود والتخفيف من اآلثار تحت عنوان "دور المؤسسات الرسمية في دعم ا أخرىورشة ، ووالتفعيل"
ورشة بعنوان "تعزيز صمود الشعب ، والسلبية لالستيطان والجدار خاصة في مناطق القدس المحتلة"

 الفلسطيني في السياسات اإلسرائييلة" في قرية بردلة.
 عداد وافتتاح فعاليات إالمشارآة في ، ومؤتمر"قطف الزيتون لدعم المقاومة الشعبية الشعبية" رعاية

 بدية للثقافة العربية في جامعة بيرزيت. أوع فلسطين والذي حمل شعار القدس عاصمة سبأ



  
  

 
 

  المحاجر في بيت فجار، وادي الفاو  :خالء  في آل منإو أو وقف بناء أخطار هدم إ )113(متابعة
آفر ثلث، سبسطية، دير بلوط، السموع، طرق زراعية في سكاآا، فرعون، منطقة  ،برطعة ،طوباسب

راس البقيعة، بدو  ،هالي الفارسيةأريحا، عرب الزايد والرشايدة، قراوة بني حسان، ا بأحيسط ،الديوك
، بدو ةذنا، الجيب، بيت سيرا، المغير، تفوح، سلفيت، بردلإدوما، في  الكعابنة في منطقة الرشاش

 حمر.الجهالين في وادي القلط، منطقة الراس األ
  عمدة أ يهقض :ومنها ،مصادرة واعتداءات مستوطنينخطارات وضع يد أو إمتابعة عدد من قضايا

رض في آل من جالود، مسحة، عقربة، أآهربائية في جالود، وتراآتور في البقيعة الشرقية، ومصادرة 
واعتداءات مستوطنين في آل من محافظة بيت لحم، النبي صموئيل،  ،ارتاح، آفر قدوم، بيت اآسا

من خالل المحاميان حسام  ،لبن الغربيال ،جرير، عين يبرودالخضر، الجفتلك وآفرالديك، سلواد، دير 
 يونس وتوفيق جبارين.

  راضي أمنع دخول مزارعين في دير قديس بادعاء تسجيل  قضية :منهاوراضي، أمتابعة قضايا تسريب
فشال صفقتين لبيع إو ،رض في الخليل للمواطن عالء البكريأوقضية تسجيل  ،لشرآة اسرائيلية
 ن.اعقارات في سلو

  استمرار المتابعات اليومية مع العديد من اللجان الشعبية والهيئات المحلية في مختلف محافظات الوطن
 .والتواصل مع مديرية االرتباط المدني في محافظة رام اهللا والبيرة بخصوص موسم قطف الزيتون

 ما يتعلق بقضايا الجدار سبوعية والشهرية المتعلقة برصد اإلنتهاآات االسرائيلية فيصدار النشرات األإ
 .ًاسبوعيأتقريرًا  )12(و ،اإلنجليزيةوالعربية  تينتقارير شهرية باللغ )3( واالستيطان، حيث تم إصدار

 المخططات صدار تقرير بعنوان "إ :منها ،مجموعة من التقارير والدراسات والملخصات صدارإعداد وإ
"، وإصدار تقرير ستوطنات الضفة الغربيةوحدة سكنية في م )50000(االسرائيلية الرامية لبناء 

 ".اعتداءات المستوطنين على شجرة الزيتون ومزارعيهابعنوان "
  رصد انتهاآات المستوطنين وسلطات االحتالل فيما يخص عمليات الهدم واخطارات الهدم واالستيالء

 .على المنازل
  توثيق لضات، وزارة الداخلية، دائرة شؤون المفاوبالتعاون مع آل من مجموعة الرقابة الفلسطينية

 األخبار والمعلومات الميدانية والتأآد منها. 
 قاعدة البيانات الخاصة  من نجازهإومنها ما تم  ،تنفيذ العديد من قواعد البيانات الجغرافية الضرورية

  .مشاريع دعم الصمود، وقاعدة البيانات الخاصة باألوامر العسكريةب
 والتنسيق ما بين المؤسسات ذات  ،كتبة رقمية في مرآز المعلوماتوضع خطة أولية لعمل نواة لم

 الصلة.
  تقديم تقرير بعنوان "أثر الجدار على الصحة" لمكتب تنسيق الشؤون  من خاللالتنسيق والمشارآة

بالتعاون مع منظمة الصحة ووتشا) أاالنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة (
 .العالمية

 التنسيق مع ، واإلمارتيجمعية الهالل األحمر  بالتعاون مع تنظيم إفطار جماعي في قرية النبي صموئيل
% على الخدمة وبعض الديون المتعثرة )25(شرآة آهرباء محافظة القدس وعمل تفاهم لخصم 

 ن. لمتضرري الجدار واالستيطا
 من خالل دراسة المخططات مع مجموعة  وتقديم الدعم الفني الالزم رالمتابعة مع المحامي غياث ناص

 مهندسين ومخططين من القدس ضمن مشروع هيكلي (الولجة).
 في لخربة أم الخير  عمل استدراج عروض والبدء بأعمال مساحة ومخططات خاصة بإخطارات هدم

 .سوسيا من أراضي بلدة يطامخّطره بالهدم في منطقة آبار في منطقة  )10و( ،الخليل
 وبوابة  ،الجانية ،بورين ىسم قطف الزيتون بالعمل مع المتطوعيين وخاصة في قريالمشارآة في مو

 .وتأمين متطلبات القطف ،الرادار
  إقامة بناء على أرض المواطن محمود صباح وأسرته من قرية تقوع المجاورة لمستوطنة متابعة

 .(تقواع)
 2011عداد الموازنة العامة للعام إوتم  ،نجاز مشروع هيكلية الوزارة لتقديمه للجنة اإلدارية الوزاريةإ. 
  ول مجموعة من المصطلحات. أوإنتاج  ،اجتماعات للجنة توحيد المعطيات والمصطلحات )3(عقد

  .عمال اللجنة الوطنية لسجل حصر األضرار أالمشارآة في 
  

  : في مجال التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهنيثالثًا
  



  
  

 
 

وإحداث  آيزة أساسية في برنامج الحكومة من أجل بناء جيل قادر على حمل الرسالةيشكل قطاع التعليم ر
، ولذا فقد حرصت الحكومة على توفير "التعليم للجميع" في ظل بيئة تربوية تعليمية تتميز النهضة الفلسطينية

  إلى جانب رفع مستوى وآفاءة التعليم العالي الفلسطيني ورفع مستواه.بجودتها العالية، 
 جنين بمحافظة راعي آفر قرية في أرض قطعة تخصيص منفعة بالمصادقة علىقامت الحكومة  في هذا الشأنو

 إلنشاء جنين بمحافظة عرابة قرية في أرض قطعة من جزء مدرسة عليها، وأيضًا تخصيص منفعة لبناء
 أطفال. روضة

  

  بـ:  يالتربية والتعليم العالوزارة الحكومة ممثلًة ب قامت ذات السياقوفي 
  

 ) مدرسة جديدة في الضفة على حساب المشاريع المنفذة من خالل اإلدارة العامة 11إنشاء وتأثيث وتجهيز (
) دوالر، وصيانة 664,051) مدارس قائمة بتكلفة (6دوالر، وتوسعة ( )9,550,454لألبنية بتكلفة (

ر، آما تمت متابعة تنفيذ ) دوال629,070) مدرسة بتكلفة (15مدارس قائمة وإضافة وحدات صحية في (
) دوالر، باإلضافة إلى 56,685,249) مدرسة ما بين جديدة وقائمة بقيمة (71إنشاء وتوسعة وصيانة في (

) دوالر، آما تم توقيع اتفاقية 4,933,946متابعة إنشاء جامعتي القدس المفتوحة في نابلس وقلقيلية بتكلفة (
 ماليين) يورو. 7(المشروع البلجيكي المرحلة الثالثة بقيمة 

 األثاث، وتزويد جميع الطلبة بالكتب المدرسية مجانًا، وصيانة ديرية التعليم والمدارس في القدس بتزويد م
 ) مالعب، وعمل مظالت وصيانة آهرباء.3) وحدات صحية، وتعبيد (4) مدرسة، وبناء (20(

 ) في المحافظات الشمالية بارالكتب الخاصة بمحو األمية وتعليم الك ) نسخة من1150طباعة وتوريد ،
)% من حاجات الوزارة والمديريات من المطبوعات التربوية، وطباعة 50باإلضافة إلى طباعة وتوريد (

 حاجة المديريات من آتب المكفوفين.
 ) شيكل، ومتابعة 340,085,020إتمام المعامالت لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين والبدالء بمبلغ (

استنباط إلى  ية مع وزارة المالية، وتعزيز األداء الرقابي الخاص بالشؤون المالية، باإلضافةالمعامالت المال
 .من الخطة الخمسية 2011الموازنة لعام 

  مراآز: الخليل، نابلس، رام 3، وإجراء امتحان المستوى في (2011إعداد تعليمات امتحان المستوى لعام (
لبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، والبدء بإدخال عالمات ونتائج الط اهللا، وإعالن النتائج، وآذلك تسجيل

 ).99-68) إلى الحاسوب، وتطوير نظام إصدار الشهادات والكشوف من (99-94السنوات (
 ) 188بلغ عدد المستفيدين من صندوق التكافل االجتماعي الذين تم صرف مستحقاتهم خالل هذه الفترة (

 ) شيكل.2,547,259) شيكل، وبلغت إيرادات الصندوق (2,228,845مستفيدَا، بمبلغ (
 ) دوالر، وتزويد المدارس والمديريات بأثاث 588,000تزويد المدارس بأثاث مدرسي وإداري بمبلغ (

 ) دوالر على حساب الموازنة العامة.1,215,300مدرسي وإداري بمبلغ (
 ) دوالر، وتزويد الوزارة والمديريات 62,381تزويد المدارس والمديريات باألجهزة والمعدات بمبلغ (

) دوالر، وتنفيذ عمليات الصيانة في مقرات الوزارة 426,150بالقرطاسية والضيافة ومواد التنظيف بمبلغ (
 ) دوالر.26,997والمديريات بمبلغ (

 س، رام عقد العديد من الورش التدريبية ألولياء األمور ومربيات األطفال في مديريات: جنين، قلقيلية، نابل
اهللا، وسلفيت في التوعية المجتمعية والتعامل مع األطفال وقضايا الطفولة المبكرة، آما تم توقيع اتفاقية مع 

 ) روضة أطفال في القرى المحرومة والمهمشة.40هيئة اإلغاثة اإلسالمية/أمريكا من أجل تقديم الدعم لـ (
  األساسيين، وتعديل الكتب المحسنة 10,9للصفين (دمج آتابي الصحة المدرسية والبيئة واالقتصاد المنزلي (

 المتبقية في العلوم والرياضيات وأدلة المعلم. 
  جهاز ديزي للطلبة  )20(توزيع ، ومدمجةال للصفوف ةغرف )22و( ،غرف مصادر جديدة )4(فتح

طباعة وعاقة، على استخدام األلعاب والوسائل التعليمية للطلبة ذوي اإل ًامعلم )250(تدريب والمكفوفين، 
والقيام بعدة أنشطة وتنظيم ورش عمل وتدريب لمشرفي نسخة ملونة من آتاب مائة لعبة مختارة،  )2000(

 ) مديرية في مواضيع متنوعة.16التربية الخاصة، وعقد عدة ورشات عمل في (
 ) مدارس بأجهزة عرض رقمية وأجهزة عرض (5تزويد (OHP) وأجهزة تلفاز ،(LCD) 15)، وتزويد (

 مدرسة بماآنات سحب إلكترونية. 
 )آما جية المكبرة للطالب ضعيفي البصر) مجموعات من الكتب المنه3إنتاج فيلم عن المشروع الفنلندي، و ،

 قائمة. حاسوب مختبرات) 8ر (وتطويب، حاسو مختبرات) 9ء (شاتم إن
 ) أدوات قياس تفعيل  ) مشرفًا تربويًا على استخدام135) معلمًا في مجاالت مختلفة، و(4950تدريب

المختبرات والمكتبات في التعليم. آما تم تطوير النسخة األولية من الدليل المرجعي في المصطلحات القانونية 
والحقوقية التي يتضمنها المنهاج الفلسطيني، وتطوير الدليل المرجعي في اإلشراف والتأهيل التربوي للعام 

 مجلة القانون الدولي اإلنساني على المدارس.، وتم توزيع اإلصدار الثاني من 2010-2011



  
  

 
 

 ) في إعداد دراسة عنللبدء  ن، وعقد ورشتيفي المعهد الوطني من مرشدي التعليم الجامع مرشدًا )21تدريب 
 مهاراتعلى  مكتبيًا )47، و(ددج راءمد )110(متابعة تدريب وواقع توظيف التكنولوجيا في التعليم، 

وضع خطة إجرائية خاصة بتأهيل معلمي المرحلة األساسية األولى ، والمدرسيةاستخدام الحاسوب في المكتبة 
معلم من  )3500(وضع الخطة اإلجرائية الخاصة بتأهيل ، وبالتعاون مع الجامعات لألعوام الثالثة القادمة

تم ، آما لوصف الوظيفيلا االنتهاء من إعداد إستراتيجية تطوير اإلداريين وفًق)، و4-1( معلمي الصفوف
نتاج ، باإلضافة إلى إجهاز حاسوب وأجهزة عرض وبرامج حديثة )25ـ (توفير مختبر حاسوب جديد مزود ب

 ). Edocude td( تطوير اتفاقية للتعاون مع معهد، و2011 مسودة دليل
 يفية وإجراء المسابقات تنفيذ العديد من األنشطة الطالبية الرياضية والثقافية والكشفية وإقامة مخيمات ص

، والمشارآة في العديد من المهرجانات الرياضية الكشفية والثقافية، آما تم تنظيم حمالت العمل النواديو
التطوعي (قطف ثمار الزيتون)، وإحياء الفعاليات الوطنية والدينية والرسمية، والمشارآة في بطولة آرة 

) 16والمناظرة والرسم، وإنشاء ( الطائرة بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني، وإجراء مسابقات الخط العربي
 ناديًا آشفيًا إرشاديًا على مدار العام، باإلضافة إلى إقامة مسابقات الشطرنج وآرة الطاولة وسباق الضاحية.

 ) منسق لجنة حول مواضيع تتعلق بالصحة المدرسية، وعقد ورشة عمل 96) طالب، و(28,800تثقيف (
، حليب ةعبو) 2,550,000المدارس بـ (زويد تلمنسقي الصحة المدرسية في المديريات، و

المشارآة في تنفيذ ، ومديرية )16(طالب في  )750,000ـ (غذائية مدعمة ل ةوجب )25,550,000و(
  .دراسة المسح الصحي العالمي للطلبة

 ليزيةواالنج العربية باللغتين والمعلمين الجدد للمعلمين المهنية المعايير من نهائية شبه نسخة وتوزيع طباعة ،
 القياس مرآز خالل من أولية دراسة إعداد، والخبير والمعلم األول المعلم لمهام واضح تصور إعدادو

 لجنة تشكيل، ومدرسة  (25)في المعايير تجريب خالل من للتطبيق المعايير قابلية مدى حول والتقويم
 التلفزيون مع تفاهم مذآرة إعداد، والفلسطينية الجامعات في التربية آليات عمداء من جديدة مؤهالت
 .اليونسكو مع بالتعاون المعلم مكانة رفع حول ثانية) 70-30( قصيرة ومضات إلنتاج الفلسطيني

  توقيع العديد من االتفاقيات مع جهات عدة بهدف خدمة قطاعات التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم
مية لتطوير مرافق صحية، وتطوير البنية التعليمية في مرحلة الجامعي، ومنها: اتفاقيتان مع اإلغاثة اإلسال

) دوالر، آما تم توقيع اتفاقية مع العديد من الدول الداعمة (ايرلندا، 130,000الطفولة المبكرة بقيمة (
توقيع مليون) دوالر لدعم التعليم خالل األعوام الثالثة القادمة، باإلضافة ل 92النرويج، المانيا، فنلندا) بقيمة (

) مدارس في مديرية أريحا مع 10ماليين) يورو، واتفاقية توأمة لـ ( 7اتفاقية مع الحكومة البلجيكية بقيمة (
)، GTZنظيراتها في السويد، وإطالق استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب المهني والتقني مع مؤسسة (

الجتماعي في الضفة من ناحية األمن الغذائي وتوقيع اتفاقية لتعزيز دور الشباب والمرأة في دعم االقتصاد ا
 ).Food & Agriculture Org) دوالر مع مؤسسة (170,000بقيمة (

  حصر أضرار جدار الضم والتوسع العنصري وأثره على التربية والتعليم، ومتابعة حصر االنتهاآات
اإلعالم، ومتابعة ملف التوأمة مع اإلسرائيلية للتعليم الفلسطيني، وتغطية أخبار الوزارة ونشاطاتها في وسائل 

 ، فرنسا، السويد، أسبانيا، بريطانيا، وإيطاليا.جآل من: ألمانيا، النروي
 ) متابعة المشاريع الممولة من اليونيسيف ومشاريعUSAID باإلضافة للشراء الرأسمالي لمشروع المنح ،(

لصناعية، آما تم وضع حجر األساس الصغيرة، وتوريد مشغل ميكانيك السيارات لمدرسة الخليل الثانوية ا
للمشروع الكوري لبناء مدرسة وصالة رياضية في الخليل، وشراء مبنى في بيت حنينا بتمويل من حكومة 

) دوالر، واتفاقية صيانة وتطوير نظام أتمتة 7000النرويج، وتوقيع اتفاقية مع اللجنة الوطنية بمبلغ ( 
 الشؤون اإلدارية.

 ) من الشكاوى عالقة.2) منها، وبقي (146) شكوى، تم إنجاز (148تلقت وحدة الشكاوى ( 
 ) اتفاقيات تطويرية مع مجموعة من الجامعات والكليات لتنفيذ المشاريع المقبولة والمقدمة للوزارة 8توقيع (

من خالل صندوق تطوير الجودة المدعوم من البنك الدولي واالتحاد األوروبي، حيث بلغت القيمة اإلجمالية 
 ) مليون دوالر. 3.5شاريع الثمانية حوالي (للم

 ) مشروعًا إلى صندوق تطوير الجودة خالل 45توقيع عقد مع شرآة ألمانية لتقييم المشاريع المقدمة وعددها (
 فترة السنوات األربع الماضية. 

  لى ، والتي احتوت ع2011اإلنتهاء من تحضير الخطة التطويرية بمشاريعها وأنشطتها المختلفة للعام
مليون) دوالر، ومتابعة ترخيص المكاتب الجامعية وشكاوى المواطنين  94) نشاطًا تطويريًا بتكلفة (165(

 بخصوص بعض المكاتب.
  متابعة صرف المبالغ المخصصة آمساعدات طالبية وقروض للطلبة، وآذلك الدعم الحكومي للجامعات

لى الجامعات والكليات الحكومية آتحفيز للعاملين مليون) دوالر ع 2الفلسطينية العامة، ووضع آلية لتوزيع (



  
  

 
 

منحة)،  30فيها، وتمت متابعة صرف منحة مجلس الوزراء (ألف منحة)، ومنحة العلوم التربوية (
 ) منحة في الخارج.40منحة)، و( 150والجامعات الفلسطينية (

 برنامج صفحة على وردت التي النداءات جميع توزيع )FP7( علمي بحث اريعمش لتقديم األوروبي ،
 الجامعات بين ستوصل التي الداخلية الشبكة إنشاء متابعة، والعلمي البحث لمجلس نظام مسودة تحضيرو

 ، باإلضافة إلى متابعة اشتراك فلسطين في مشروع السنكرترون الدولي.األوروبية الشبكة مع لربطها
 الزمة، وافتتاح مدرسة جنين الثانوية صيانة العديد من مباني المدارس الصناعية وتزويدها بالمعدات ال

 الرسمي غير المهني التعليم في مناهجال بتطوير المتعلق المشروع تنفيذ متابعةالصناعية، واالستمرار في 
، وفتح تخصصات مهنية جديدة في بعض المدارس، وتم تنفيذ برنامج التلمذة المهنية في تخصص والرسمي

 خطة التحكم الصناعي في الكليات.الخراطة والتنجيد والديكور، وتطوير 
  2010تجهيز المعامالت المالية الخاصة باللجان الفنية واإلدارية الخاصة باالمتحان التطبيقي الشامل لعام ،

 .وإعداد تعليمات االمتحان التطبيقي الشامل للمدارس المهنية
 ) صناديق العربية بدعم من ال 2010/2011) دينار لقروض الفصل األول للعام 4,163,890تخصيص

، باإلضافة إلى تحصيالت متوقعة بمقدار ) دينار128,486حصيالت البنكية (بالكويت، وبلغت الت
) دوالر بدعم من البنك الدولي 25,000) دينار، باإلضافة إلى تجهيز غرفة أرشيف بتكلفة (666,222(

  .) آمبيالة120,000) ملف طالب مقترض، وتدقيق (270,000تتسع لحوالي (
  

  : في الجانب الدينيابعًار
  

ديني  إلى منابر سياسية وحزبية، قامت الحكومة الفلسطينية بالعمل على توحيد ا المساجدتحولت  بعد أن لخطاب ال
ديني     في المساجد، و ة الجانب ال ادر     نظرًا ألهمي ل ق اء جي دين اإلسالمي ونشر       ودوره في بن ة ال ى حمل أمان عل

دًا عن التطرف و ة بعي دعوة بالحكم االةال ة ، المغ وزا الفلسطينية قامت الحكوم ًة ب اف والشؤون ممثل رة األوق
 :الدينية بـ

 

 ) مسجد قيد اإلنشاء. 90وال زال ( ) مساجد6حيث تم بناء (ان لمتابعة بناء وإعمار المساجد، ) لج8تشكيل ( 
 سياسة وزارة األوقاف في المساجد. عقد اجتماعات شهرية لالئمة والمؤذنين لمناقشة 
 التواصل مع ديوان قاضي قضاة وجراء الترميمات الالزمه، من المقامات والمساجد الدينية وإ ة العديدصيان

ت للمساجد والتسريع بإصدار الوقفيا ،راضي المقترح بناء مساجد عليهاإلصدار الحجج الوقفيه لألفلسطين 
 المهددة بالهدم. 

 ترتيب ل والمسجد اإلبراهيمي بشكل خاص، والليها من قبل االحتالعمل ملفات خاصة بالمساجد المعتدى ع
 .ئمةلمتابعة واقع المساجد، وإجراء ورشة عمل لألزيارات ميدانية ل

 تشكيل لجنه عليا ان الزآاة في المحافظات الشمالية، وإعداد تقرير مفصل على شكل دراسة تبين واقع لج
 .صندوق الزآاة بالوزارةن الزآاة وجرائي يوضح العالقه بين لجالرسم السياسات ووضع دليل إ

 ) دينار أردني من آفاالت أيتام 5529273قامت لجان الزآاة في المحافظات الشمالية بصرف مبالغ قيمتها (
 ومساعدات ورواتب وأجور وأمور أخرى.

  إصدار دليل مدينة القدس "منارات مقدسية" وإعداد دراستين بعنوان: القدس األيوبية، انتخابات المجلس
م، وإنجاز الجزء السادس من فهرس مخطوطات فلسطين المصورة "القران الكريم 1920ألعلى االسالمي ا

) موظفين من مؤسسة إحياء التراث لاللتحاق بدورة للغة العثمانية في األرشيف 3وعلومه"، وتم انتداب (
معة ) مخطوطات من جا7) وثيقة عربية وعثمانية، واستقبال (10.000العثماني باسطنبول، وترميم (

النجاح، وتنظيم ندوة حول االعتداءات االسرائيلية على مدينة القدس بالتعاون مع مدينة بترا في الجامعة 
 .األردنية، وإعادة طباعة وتنقيح دليل الحرم اإلبراهيمي إلعادة إصداره

 إنجاز مناهج الصف الحادي عشر الشرعي بجميع مباحث المواد الشرعيه التخصيصة لطلبة هذه المرحله . 
  ،المشارآة في العديد من المؤتمرات وورشات العمل وحضور المعارض، مثل معرض التراث الفلسطيني

ورشة عمل بعنوان "النساء ومسودة الدستور في فلسطين"، و"مسح احتياج النوع االجتماعي"، ومؤتمر 
سائي بعقد العديد من المرأة الثاني، مؤتمر القدس في الضمير العربي واالسالمي، وقامت مديرية العمل الن

 ) مشارآة.269) مشارآة، وإعداد ندوات تثقيفية استهدفت (620الدورات المتنوعة بمشارآة (
  ،عقد لجنة مقابلة الوعاظ والقيام بنشاطات إعالميه مختلفة، وتوحيد صالة عيد الفطر في جميع المحافظات

 طباء بإآراميات لسد حاجة الوزارة.والخ
 ) مالك بعة ملف المخالفين من مستأجري األمع المتقدمين الستئجار العقارات، ومتا يةعقد واتفاق )50تنظيم

 . ) قرار تأجير80صدار (مخالفة في مختلف المحافظات، وإ) 120( ، حيث تم تسوية حواليالوقفيه



  
  

 
 

 ) منحة 2000) حاج، والحصول على (10,000تسيير قوافل الحجاج في المحافظات الشمالية والجنوبية لـ (
وإعداد  ،االتفاق مع تلفزيون فلسطين لبث رسائل الحجاجو ،حجاج مكرمة من خادم الحرمين الشريفينلل

 .تقارير يومية للحجاج خالل موسم الحج
  ،اإلعداد لمسابقة القدس الرمضانية بعنون "من أعالم الفكر واألدب والثقافة في فلسطين في القرن الماضي

ل الوثائق العثمانية، وإعداد دراسه عن قرية راس أبو عمار وعمل بحث آامل عن بلدة بيرزيت من خال
 المدمرة عام النكبة، والمشارآة في مؤتمر يوم القدس في جامعة النجاح الوطنية.

 ) أعداد من المجلة االلكترونية "على بصيرة"، وتقديم برنامج ديني أسبوعي على شاشة تلفزيون 8إصدار (
 فلسطين بعنوان "على بصيره". 

 ام برصد إعالمي لالنتهاآات على المقدسات واألراضي الوقفية والمساجد، والتغطية االعالمية الشاملة القي
لصندوق الزآاة الفلسطينية ولجان الزآاة في المحافظات، والتغطية االعالمية لمشارآة وزير األوقاف في 

م الحكومي لدوائر العالقات العامة مؤتمر حور األديان في إسبانيا، والمشارآة في االجتماعات الدورية لالعال
لوزارت السلطة مع المرآز االعالمي الحكومي، والمشارآة في برنامج تنمية المهارات اإلدارية والقيادية، 
وفي مؤتمر فلسطين للعالقات العامة واالتصال في نابلس، والتغطية االعالمية لنشاطات اإلدارة العامة للعمل 

 ورات.النسائي من ورشات وندوات ود
 ) مدرسًا ومدرسة 150) مرآزًا جديدًا من مراآز التحفيظ والتجويد، وتعيين (150افتتاح ما يزيد على (

للتحفيظ والتجويد على بند اإلآرامية، وحصول فلسطين على المرآز األول في مسابقة المملكة األردنية 
 آز متقدمة في العديد من المسابقات. الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره الخاصة بالذآور، ومرا

 ) حافظًا وحافظة للقرآن الكريم آامًال بعد خضوعهم للجان مرآزية، إضافة إلى تخريج المئات 50تخريج (
 من حفظة أجزاء من القرآن الكريم.

  

  :وقامت دار اإلفتاء خالل هذه الفترة بـ
  

  مأدبة إفطار أقامها الديوان الملكي األردنيفي مؤتمر عقد في العاصمة البوسنية سراييفو، والمشارآة في. 
  ناقشت موضوعات ) ندوات 5(حضور و في العديد من محافظات الوطن،مؤتمرات داخلية  )3(المشارآة في

 تهم دار اإلفتاء.
  استقبال العديد من الوفود، والقيام بزيارات تضامنية مع أبناء الوطن، فقد بلغ عدد اللقاءات الداخلية خالل هذه

 ) لقاًء.15فترة (ال
 ) درسًا دينيًا ومحاضرة.18(تقديم افظات الوطن، و) احتفاًال وافتتاحًا لمراآز مهمة في مح11المشارآة في ( 
  اجتماعًا. ) 15(عقد سماحة المفتي العام وفضيلة الوآيل المساعد والمفتون في الحافظات 
 ) حلقة من حديث الجمعة الديني في  )12ونشر () خبرًا ومقابلة، 155بلغ عدد المقابالت واألخبار المنشورة

 برامج إذاعية. )5، وبرنامجان متلفزان، و(جريدة القدس
  التي تناولت الكثير من القضايا التي تهم المواطنينالعديد من التصريحات الصحفية صدور. 
 ) كترونية، وحل من الفتاوى الشفوية واإللالمئات )، و400)، الفتاوى العامة (922بلغ عدد فتاوى الطالق

 .ًاوعشائري ًانزاعًا عائلي) 90(
  يدين فيه المخططات االستيطانية في حائط  ) قرارات وبيانًا3(صدر عنها جلسة واحدة لمجلس اإلفتاء عقد

 البراق.
 ) 6إصدار (و نشرات دينية.) 3) من مجلة اإلسراء، وآتيب "آيف تحج عمليًا"، و(92,93إصدار العددين (

  تزآيات.
  

  في مجال الصحة: خامسًا
  

القطاع الصحي أهمية آبيرة، وذلك في إطار سعيها لتأمين الخدمات  الفلسطينية الثالثة عشرةأولت الحكومة 
الفلسطينية  قامت الحكومةهذا الهدف وتحقيقًا ل ،الصحية المختلفة لكافة المواطنين، وبخاصة الفقراء والمهمشين

 ل على:بالعم وزارة الصحةممثلًة ب خالل هذه الفترة
 

  افتتاح عدد من العيادات الصحية في المحافظات، منها: الرامة في الخليل، مرآز صحي بتير، مرآز صحي
 والتأهيل لبعض العيادات األخرى. الخضر في بيت لحم، والقيام بأعمال الصيانة

 ة، في مجمع فلسطين الطبية، تم إجراء عمليات القلب المفتوح في مرآز القلب والجراحات التخصصي
ومواصلة إجراء عمليات زراعة الكلى ألول مرة في المستشفيات الحكومية، وعمليات جراحة الدماغ 

 واألعصاب، وتشغيل قسم غسيل الكلى الجديد، وبناء وتجهيز مرآز األمراض المزمنة غير السارية.



  
  

 
 

 صحية مختلفة،  متابعة برامج التثقيف الصحي على المستوى الوطني، والقيام بحمالت التوعية في مواضيع
 وإعداد دليل الخدمات اإلرشادية للصحة المدرسية ودليل التثقيف الصحي المدرسي.

  استالم مبنى مديرية الصحة الجديد في الخليل (استالم أولي) والبدء بناء مديرية صحة جديدة في جنين وعيادة
وطرح عطاء لعمل  مستوى ثالث ومديرية صحة في أريحا وطرح عطاء مشروع بناء مديرية صحة دورا

 مختبر لزراعة البكتيريا في مديرية صحة قلقيلية.
  .جاري العمل في مشروع إنشاء وتشطيب مستشفى طوباس الحكومي، وتسليم سيارة عيادة متنقلة للمحافظة 
  االنتهاء من توسعة قسم وحدة غسيل الكلى الجديدة في المستشفى الوطني، وبدء أعمال التشطيب لتوسعة

 ن الحكومي.مستشفى جني
  تزويد مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت باألجهزة والمعدات الطبية المختلفة، وذلك بعد افتتاح وتشغيل

 وحدة الكلى والعيادات الخارجية. 
  افتتاح الجزء الثاني من قسم األشعة في مستشفى الخليل، وانتهاء العمل بقسم النسائية الجديد، والموافقة

الك األرض المجاورة للمستشفى لعمل التوسعة األفقية، وبناء محطة توريد األآسجين المبدئية على استم
 وتزويد المستشفى باألجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

  افتتاح قسم العمليات بعد الترميم في مستشفى رفيديا، وافتتاح قسم المختبر وبنك الدم بعد الترميم، وترميم قسم
 لألطباء، وتم تزويد المستشفى باألجهزة والمعدات الطبية الحديثة. ) غرف منام4الحروق وتجهيز (

 .بناء طابق جديد في مستشفى الشهيد الدآتور ثابت ثابت في طولكرم حيث يجري تجهيزه بأحدث األجهزة 
  استمرار عملية الصيانة والترميم في مستشفى أريحا بشكل آلي، وترميم وصيانة مستشفى بيت جاال بشكل

افتتاح وحدة آوحدة غسيل آلى في مستشفى يطا، و) غرف 7مليون) دوالر، وإعادة تأهيل ( 2( آامل بكلفة
 الثالسيميا في مستشفى قلقيلية.

  القيام بأعمال صيانة في بعض األقسام في مستشفى بيت لحم، والمباشرة في مشروع البيت البالستيكي على
 عدد األغراض بدعم من منظمة الصحة العالمية.أرض مستشفى بيت لحم، والمباشرة في مشروع الملعب المت

  بالتعاون مع جهاز اإلحصاء الفلسطيني ونشر نتائج  2008-2000إعداد الحسابات الصحية الوطنية
 الدراسة.

  إعداد دراسة التكاليف حسب العمليات واإلجراءات في مستشفى رفيديا للمساهمة في تغذية البرنامج المحوسب
 للوزارة.

  األسنان بكراسي أسنان جديدة، وتجديد معظم األجهزة السنية المستهلكة، وتزويد هذه العيادات تزويد عيادات
 بالمواد واألجهزة الجديدة.

 ) من أطباء األسنان، واعتماد شهاداتهم ، والتسجيل لدورة 150االنتهاء من دورة االمتياز الحادية عشرة لـ (
 نان المسجلين، وبدء البرنامج النظري لالمتياز.) من أطباء األس180االمتياز الثانية عشرة لـ (

  اإلشراف على تطبيق برنامج االختصاص، وافتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص في تمريض األطفال
 حديثي الوالدة في آلية ابن سينا للعلوم الصحية.

 ي لطلبة المدارس تحليل بيانات المسح الصحي العالمي لطلبة المدارس، ويهدف إلى دراسة السلوك الصح
 سنة. 15-13ضمن الفئة العمرية 

  متابعة عمل مراآز األشعة في القطاعين الحكومي والخاص من خالل الزيارات الميدانية، للتأآد من عدم
 وجود تسرب لألشعة والتزام هذه المراآز باألنظمة والقوانين.

 ) متابعة العمل مع دائرة الرقابة في وزارة المالية وشرآةErnest & young .للتدقيق ( 
 ) 14منها ( ز) شكوى، أنج22متابعة الشكاوى، وتحويل بعضها إلى جهات االختصاص، حيث بلغ عددها ،(

  والباقي قيد المتابعة.
  

  : في مجال تمكين المرأةسادسًا
  

تأخذ عات لنظرًا للمكانة التي تحتلها المرأة الفلسطينية، فقد واصلت الحكومة العمل على تطوير القوانين والتشري
المرأة الفلسطينية حتى تكون قادرة على شغل  تطوير إمكانياقضايا واحتياجات النساء، وت بعين االعتبار

ممثلة  الفلسطينية الحكومةقامت  مناصب عليا في الحكومة والقضاء والمجالس المحلية ومختلف الميادين،
 بـ:بوزارة شؤون المرأة 

 

 ين ا اهم ب ذآرة تف ع م وزارة ومؤتوقي ك خالل سسة الرئاسة الل ز تواصل، وذل ل رسميحتضان مراآ ، حف
 وبحضور القنصل اإليطالي وبدعم من التعاون االيطالي.

       ،ة ا األربع اور عمله ذًا لمح ا تنفي ي عمله وزارة ف دم ال ي تخ ات الت ارير والدراس ل والتق داد أوراق العم إع
 ة العمل حول "المرأة في سوق العمل".آتقرير مشارآة المرأة في المواقع السياسية وصنع القرار، وورق



  
  

 
 

 .متابعة المشاريع المقدمة لوزارة التخطيط والمالية، من حيث نماذج المصروفات واألنشطة 
      وزارة ل ال اور عم ها بمح ي أساس ين، تصب ف ؤولين دولي ع مس اءات م ات ولق دة اجتماع ي ع ارآة ف المش

 األربعة.
 ة"، و  منها: ،لدوليةالمشارآة في المؤتمرات وورشات العمل المحلية وا د من   مؤتمر "قمة المرأة العربي العدي

 المؤتمرات والورشات.
  ،دا    متابعة وتقييم عمل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة اعيين عق ر اجتم وذلك عب

 لهذا الغرض.
 ) ة في ا   20مشارآة ة   ) موظفًا من وحدات النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات العام دورة التدريبي ل

 بكوريا الجنوبية.
       م تراتيجية الخاصة به ة الخطة اإلس عقد ورشة عمل لمدة يومين بالشراآة مع وزارة الثقافة لتحليل ومراجع

 إلدماج قضايا واحتياجات النوع االجتماعي فيها، وآذلك التنسيق مع وزارات أخرى. 
 ر     عقد اجتماعات مع آل من وزارات الزراعة والثقافة والداخ اعي عب وع االجتم لية، بهدف إدماج قضايا الن

 خططهم وسياساتهم وآليات عملهم.
 .متابعة الشكاوى الخاصة للمواطنين والمؤسسات التي ترفع للوزارة وتحويلها للجهات المختصة 
 .تغطية إعالمية شاملة للصحف والتلفزيونات واإلذاعات والمواقع اإللكترونية لجميع نشاطات الوزارة 
 اعي،      تنفيذ و وع االجتم ى الن ي عل رشتين عمل لكل من الشرطة واالعالم، حول أهمية مناهضة العنف المبن

 .وتنفيذ ورشة أخرى حول مفاهيم النوع االجتماعي لموظفي الدفاع المدني
 متابعة جميع القضايا اللوجستية التي تتعلق بطبيعة عمل الوزارة من أمور مالية وإدارية.  
  

  ب والرياضةالشبا: في مجال سابعًا
  

حرصت الحكومة على تلبية احتياجات تأآيدًا على الدور الهام الذي يلعبه الشباب في بناء الدولة ومؤسساتها، 
ات هؤالء الشباب من خالل المشارآات الشبابية والرياضية على المستويين العربي واإلقليمي، وذلك لخلق قياد

  ًال إلى بناء الدولة ومؤسساتها.وتطوير المؤسسات وصومؤهلة ومدربة قادرة على القيام بدورها في بناء 

 وفي هذا المجال حققت الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة إنجازات هامة:

 ) ناديًا رياضيًا واعتماد هيئاتها اإلدارية الجديدة ولجان مالية جديدة لها.18إجراء االنتخابات لـ ( 
 ) وضعها والوقوف على منجزاتها، وتسهيل مهمة سفر اتحادين ) اتحادات رياضية ومناقشة 6االجتماع مع

 رياضيين من أجل المشارآة الخارجية.
 .إيفاد مدربين إلى جامعة "اليبزع" في ألمانيا للمشارآة في دورة اللياقة البدنية 
 ) متسابقًا.3000آالف) عام بمشارآة ( 10تنظيم ماراثون أريحا ( 
 ج الرياضة للجميع في البحرين، وفي الندوة العربية السادسة المشارآة في دورة متقدمة لمعدي برام

 لرياضة المرأة في تونس.
  المشارآة في إعداد ورقة عمل للمؤتمر العالمي السابع للرياضة والتعليم والثقافة في "ديربان" بجنوب

 إفريقيا.
 وقاية من المخدرات المشارآة في ورشة عمل عقدت في وزارة الصحة بعنوان: "اللجنة الوطنية العليا لل

 ) مرآزًا للعالج الوطني للمدمنين في بيتونيا.18والمؤثرات العقلية"، إضافة إلى تأسيس (
  مسح آامل لبرامج ومشاريع تنفيذ زيارة المؤسسات والمراآز التابعة للوزارة في مختلف المحافظات بهدف

 وتوجهات المؤسسات.
 حافظة على التراث الشعبي من خالل المحافظة على األلعاب تعميم ممارسة األلعاب الذهنية والشعبية، والم

 الشعبية وتطويرها.
 .المشارآة في اجتماع خاص بذوي اإلعاقة بمبادرة من وزارة الشؤون االجتماعية 
  المشارآة في اجتماعات اللجنة العربية الفرعية الكشفية للعالقات العامة واالتصال في مصر، وتنظيم

" على 14وني األول على االنترنت بالتزامن مع المخيم الكشفي العالمي "الجوتي المخيم الكشفي االلكتر
 آشافًا وقائدًا. 40االنترنت بمشارآة 

 ) مرشدة، والمشارآة في جلسة بعنوان: "أآتب 30إقامة حفل لمناسبة يوم المرشدة العربية بمشارآة (
 رسالة ألسير فلسطيني".

 س" في الذآرى السادسة لرحيل القائد الرمز أبو عمار بالتعاون مع المشارآة في مسيرة "إضاءة شمعة للرئي
 مؤسسة األشبال والزهرات.



  
  

 
 

  ،المشارآة في دورة إعداد القيادات الشابة باألردن، واستهدفت البرلمانيين الشباب في الدول العربية
 افيك.والمشارآة في بينالي الفنون للشباب بقطر، واستهدف الشباب الموهوبين في مجال الجر

  محافظات هي: بيت لحم، الخليل، طولكرم، رام اهللا، القدس، جنين. 6في ( يةدورات التدريبالإنجاز ( 
 ) 65تنظيم ورشة عمل استكماًال لبرنامج اإلرشاد العائلي للعائالت المشارآة في البرنامج بمشارآة (

 مشارآًا.
  والملتزمة بإجراء االنتخابات، وتسجيل إصدار شهادات ترخيص للمؤسسات الشبابية العاملة وفق القانون

) مؤسسات شبابية جديدة في آل من: القدس، طولكرم، رام اهللا، نابلس، الخليل وبيت لحم، والقيام بمسح 7(
 ) مؤسسة شبابية في مختلف المحافظات.40ميداني لـ (

 ) شاب وشابة.1300إنجاح مؤتمر الشباب الفلسطيني بمشارآة ( 
 وطنية عبر القطاعية للشباب، وإعداد مشاريع الوزارة للموازنة السنوية من خالل إطالق اإلستراتيجية ال

 إدخالها على برنامج وزارة المالية.
  إنجاز الدورة التدريبية األولى في فلسطين في بناء قدرة آادر الوزارة حول تحليل واقع الشباب وآتابة

 التقرير الوطني.
 مع اليونيسيف لبرامج األطفال والطالئع التي نظمتها الوزارة. المشارآة في المراجعة السنوية بالتعاون 
 ) دوالر من موازنة الوزارة، 1,500,000طرح وفتح عطاء الصالة الرياضية المغلقة في سلفيت بقيمة (

) من 1,000,000) دوالر منها (1,500,000وطرح عطاء مسبح األآاديمية األمنية في أريحا بقيمة (
 موازنة الوزارة.

 ملعبًا موزعة 15عاز بتنفيذ مشروع المالعب التدريبية المعشبة صناعيًا ومتعددة األغراض، وعددها (اإلي (
 ) دوالر من موازنة الوزارة.675,000على آافة محافظات الضفة بقيمة (

 ) دوالر، 100,000التحضير لطرح عطاءات لعدد من المشاريع من موازنة الوزارة: صالة جيوس بقيمة (
) دوالر، سرية رام اهللا بقيمة 300.000) دوالر، ملعب حزما بقيمة (193.000بقيمة ( البارلمبية

) 30.000) دوالر من موازنة الوزارة، نادي بيت أمر بقيمة (250.000) دوالر منها (455.000(
) دوالر، والمتابعة مع وزارة الحكم المحلي بشأن مواعيد طرح 100.000دوالر، مسبح بيت جاال بقيمة (

 طاءات.الع
 د التصميم: الصالة الرياضة المغلقة في عزون، وتطوير مرافق مرآز الشهيد صالح خلف في يمشاريع ق

طوباس، مجمع برطعة الشبابي الرياضي، الصالة الرياضية المغلقة بجامعة القدس، ملعب البيرة الجديدة، 
اقة البدنية في األمعري، الحديقة مقر نادي شباب الخليل، إستاد أريحا، إستاد عقبة جبر، مسبح ومرآز اللي

العلمية في عنبتا، فندق القمر الشابي في أريحا، نادي بيت الطفل في الخليل، إضافة إلى زيارة عدد من 
المشاريع قيد التنفيذ في آافة محافظات الضفة ومتابعتها، واالنتهاء من خطة مشاريع المرحلة الثانية بقيمة 

لى وزارة المالية، وتحضير قائمة بكافة المشاريع المقدمة للوزارة ) دوالر وإرسالها إ13.490.406(
 .2011وغير المدرجة في المرحلتين األولى والثانية لتكون ضمن خطة العام 

 ) عقد اجتماعات مع مؤسسةCHF) ناديًا موزعة على محافظات الضفة، ومناقشة 30) لتطوير مقرات (
 ).CHFدد من األندية لتحديد احتياجاتها بالتعاون مع (التعاون في مشاريع أخرى، إلى جانب زيارة ع

  احتضن مرآز الشهيد صالح خلف في الفارعة العديد من األنشطة الرياضية والشبابية والتدريبية، باإلضافة
  ) مشارك ومشارآة.2376إلى إقامة احتفاالت ومهرجانات، وبلغ عدد المشارآين في مختلف الفعاليات (

  قافة والتراث: في مجال الثثامنًا
  

في صراعنا مع المحتل اإلسرائيلي في الوقت الذي يسعى فيه االحتالل رصيدًا هامًا  التراث الفلسطينيشّكل 
ة الفلسطينية بأبعادها اإليجابية التراث الفلسطيني، وتعزيز الثقافلطمس الهوية والتراث الفلسطيني، ولحماية 
 بـ: وزارة الثقافةب ممثلًةقامت الحكومة باإلبداع الفلسطيني، والتسامحية، وآسب التأييد لفلسطين والتعريف 

 

 ) آتب من أدب السجون، وخمس نجوم تحت الصفر لحاتم الشنار، وخريف االنتظار لحسن 3طباعة (
فطافطة، ومرايا لبرهان السعدي، إلى جانب دعم إنتاج وطباعة آتاب عن المخرجات الفلسطينيات بإشراف 

 مؤسسة شاشات.
 مر تشجيع القراءة" بالتعاون مع الجامعة العربية األمريكية، وافتتاح معرض آتاب على هامش عقد "مؤت

 المؤتمر، والمشارآة في المؤتمر الثقافي في شفا عمرو.
  إعداد قوائم جرد بكتب متوفرة لدى الوزارة في المخازن ووضع خطة التوزيع، وحصر المؤسسات الثقافية

 ) في آافة المحافظات. 101ددها (والمكتبات والمدارس، حيث بلغ ع



  
  

 
 

  استكمال التحضير لعقد المؤتمر الوطني للمكتبات في فلسطين تحت عنوان "المكتبات في فلسطين بين
 الواقع والمستقبل" 

  دعم تأسيس مكتبة بلدية حلحول في الخليل، ودعم وتجهيز مكتبة أطفال في دير ابزيع، وآذلك مكتبة أطفال
 في دير قديس.

 رض آتب، منها: معرض آتاب وقراءات في ذآرى وفاة الشاعر محمود درويش في طولكرم، إقامة معا
معرض آتاب صور باهر (ام طوبا)، معرض للكتاب ومناقشة آتاب من اصدارات الوزارة في بديا، 
معرض آتب ومناقشة آتاب من إصدارات الوزارة في طوباس، والمشارآة في معرض عمان الدولي 

 للكتاب.
 ) 4أمسيات ثقافية رمضانية في ديراستيا، سلفيت، قراوة بني حسان، الزاوية، خربة قيس، و( )5تنظيم (

أمسيات رمضانية بمشارآة مؤسسات مقدسية، وأمسية رمضانية "شعر وموسيقى وغناء" بمشارآة جمعية 
مخيم طوباس الخيرية، وأمسية رمضانية "عروض موسيقية وغنائية" بمشارآة جمعية األمل المجتمعيه في 

) حلقة بالتعاون 30الفارعة، وأمسية رمضانية لفرق الفنون الشعبية في طولكرم بمشارآة جمعية الياسر، و(
 مع تلفزيون نابلس للتعريف بالمهن والحرف التقليدية، وندوة ثقافية عن األديب غسان آنفاني في طولكرم.

  آتب لفيحاء عبد 3" في (95حتى عمل ورشات الشهار آتاب "دور المرأة الفلسطينية من الثالثينات (
 الهادي.

 .تنظيم لقاء األدباء الشهري في معظم المحافظات، وتنفيذ فعاليات الثقافة للجميع في جنين 
 .تنفيذ برنامج الكتابة اإلبداعية "عناقيد الثقافة"، وعقد دورة آتابة إبداعية بمشارآة مكتب القدس 
 ألطفال بمشارآة مرآز إسعاد الطفولة، ورشة تدريب فن تنفيذ ورشات عمل، منها: ورشتين للخط عربي ل

تشكيلي بمشارآة جامعتي البوليتكنيك والخليل، ورشة الطرق والرسم على النحاس بالتعاون مع الجمعية 
 الفلسطينية لفنون الطفل في الخليل، والمشارآة في ورشة إدارة مشاريع وآتابة تقارير.

 خليل، طولكرم، طوباس، وسلفيت. وإنجاز معارض بأعمال الفنانين تنظيم برنامج التدريب على الفن في ال
 المشارآين في الدورة.

 ) شخصًا، وتكريم الفائزين.70عقد مسابقة في الفن التشكيلي لألشخاص ذوي االعاقة بمشارآة ( 
 ) ي ثقافي ) لقاًء تلفزيونيًا أسبوعيًا مع مثقفين ومبدعين بالتعاون مع تلفزيون نابلس، وبرنامج إذاع12عمل

 بالتعاون مع إذاعة طوباس وراديو البلد. 
  تنظيم عرضين مسرحييين لألطفال في سلفيت، وحارس بمشارآة مرآز الدار البيضاء وجمعية نساء

 حارس.
 ) أفالم 4المشارآة والتحضير لعقد "الربوتوار المسرحي، ودعم إنتاج أفالم روائية طويله، وعرض (

 م، وعرض فيلم "الزمن المتبقي" وأفالم "آل يوم عيد" في الخليل. وثائقية عن حياة درويش في طولكر
  تنظيم عرض لفرقة زجل شعبي في حلحول، ومخيم موسيقي في بروقين، ودعم أمسية موسيقية في بيت

 لحم. 
  "المشارآة في اختتام المخيمات الصيفية في محافظات الوطن، وإقامة مخيم القدس التاسع "ابتسامة وأمل

 ياجات الخاصة في عصيرة الشمالية، ومهرجان "أفراح الطفولة " في طوباس.لذوي االحت
  عقد ورشتي تدريب موسيقي ضمن مخيم صيفي بمشارآة مدربون من بلجيكا بالتعاون مع منتدى المثقفين

في قلقيلية، وورشات رسم على الجدران في الزاوية، رافات بمشارآة مرآز سنابل البلد الثقافي ومرآز 
 شبابي للتنمية واالبداع.رافات ال

  إقامة مهرجان إحياء ذآرى استشهاد الشاعر عبد الرحيم محمود بمشارآة شعراء ومراآز ثقافية وبلدية
عنبتا في طولكرم، ومهرجان عن الشاعر محمود درويش، ومهرجان مرج بن عامر للتراث في جنين، 

 ومهرجان المفتول في بيرزيت. 
 ) التصاميم في مجال الحرف التقليدية ضمن برنامج ( ) مختبرات للتدريب على3إقامةMDG والتعاقد ،(

 ) خبراء لتدريب أرباب الحرف على تطوير التصاميم. 3مع (
  إطالق السجل الوطني لتوثيق التراث الشفاهي، والتعاقد مع فريق خبراء لتنفيذ مشروع توثيق التراث غير

مع وتصنيف وتحليل المواد المجموعة وتوثيقها، المادي، وتدريب باحثين ميدانيين، وإقرار منهجية ج
 ).MDGواستكمال المسح الميداني للحرف التقليدية ضمن برنامج (

  حصر مكتبات المخطوطات في القدس وعدد المخطوطات فيها بالتعاون مع المؤسسات والمكتبات في
 القدس.

 راء أثواب فلسطينية، وتنظيم أيام تنظيم  يوميات مقدسية في فن الحكواتي، ودعم فرقة الفنون الشعبية لش
 ثقافية فلسطينية في الدوحة.



  
  

 
 

  المشارآة في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية، واتخاذ قرار
 باعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وانتخاب فلسطين نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية،

 وإقامة أسبوع ثقافي في ترآيا بإشراف سفارة فلسطين.
  المشارآة في مؤتمر البابطين لإلبداع الشعري، واالتفاق على تفعيل اتفاقيات التبادل الثقافي،  وعقد لقاء مع

 الجالية الفلسطينية المقيمة في البوسنة.
 لعربية، ومهرجان الفنون تمثيل فلسطين في مهرجان المبدعين العرب في الدوحة، ومهرجان الفنون ا

 الشعبية في بلجيكا، ومهرجان الموسيقى الجامعي  في تونس.
 .توقيع اتفاقية إنتاج سينمائي مشترك مع المملكة المتحدة 
 ) مشروعًا.36تنفيذ الدورة األولى من المرحلة الثانية من صندوق الثقافة الفلسطيني، حيث تم دعم ( 
 دوالر، حيث خصص منها 300,000قافة الفلسطيني بمبلغ (إطالق الدورة الثانية من صندوق الث (

)% لالبداعات الفردية، حيث تم 20)% لقطاع ثقافي، و"فن تشكيلي"، و(50)% لمحافظة قلقيلية، و(30(
 ) مشروعًا مكتمل.96) طلبًا، من بينها (367استقبال (

 حتياجات في محافظات: سلفيت، تنفيذ برنامج زيارة المراآز الثقافية بهدف تصويب األوضاع ودراسة اال
 أريحا، جنين، قلقيلية، نابلس، رام اهللا.

 .توزيع آتيبات النظام ودليل االجراءات والبوسترات الخاصة بوحدة الشكاوى على مكاتب المحافظات 
 .عقد اجتماع المجلس الثقافي االستشاري في جميع المحافظات، وتقييم الخطة الربعية الرابعة 
 مرآزًا ثقافيًا بهدف تصويب أوضاعها 15ع الدليل الثقافي، وحضور انتخابات (إعداد مسودة مشرو (

 القانونية.
  ،متابعة إنشاء مرآز ثقافي في قلقيلية، ومتابعة تخصيص قطعة أرض إلقامة مرآز ثقافي في أريحا

فيذ والمساعدة في ثمن شراء أرض إلقامة مرآز ثقافي في طولكرم، والمتابعة مع الحكم المحلي في تن
 مشروع توسعة لمرآز خليل السكاآيني.

 .ترميم متحف الصورة في البلدة القديمة بيرزيت  

  قطاع التنمية اإلقتصادية
  

قامت  ،، وبناء القدرات االنتاجية الفلسطينيةآفؤة وإيجاد مؤسسات تنظيمية فعالة اقتصادية برامجسعيًا لتنفيذ 
ودعم المنتج الوطني والخبرات الفلسطينية،  ،قطاع الصناعة تأهيلالحكومة الفلسطينية بتوفير األسس الالزمة ل

إعادة هيكلة لقطاع الخاص من النمو واالزدهار، بهدف وتوفير البيئة المالئمة لالستثمارات، وخلق بيئة تمّكن ا
اني رات الذاتية القتصاد دولة فلسطين، وتمثلت إنجازاتها في الربع الثاالقصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز القد

  ا عبر القطاعات التالية بما يلي: لعمله
  

  التجارة واالستثمار وحماية المستهلكأوًال: في مجال الصناعة 
  

يلعب قطاع الصناعة والتجارة والخدمات دورًا بارزًا وهامًا في تمكن اإلقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته، 
ية إهتمامًا واضحًا بهذه المجاالت بغية الوصول ونظرًا ألهمية هذه القطاعات الوطنية أولت الحكومة الفلسطين

الصناعة وتأهيلها صادقت الحكومة على قانون اإلتحاد العام  الى التنمية اإلقتصادية المنشودة، ففي مجال
  للصناعات الغذائية واإلتحادات التخصصية.

سة اإلسالمية لإلستثمار أما على صعيد التجارة واإلستثمارات: قامت الحكومة بالمصادقة على اتفاقية المؤس
المقدمة من برنامج  ولتمكين اإلقتصاد الفلسطيني من اإلستفادة من الدعم المالي والتسهيالت وإئتمان الصادرات،

مشارآة فلسطين في مؤتمر األمم المتحدة الرابع  صادقت الحكومة على األمم المتحدة لدعم الدول األقل نموًا
تى تتمكن فلسطين من اإلستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات للدول للبلدان األقل نموًا في العالم ح

األعضاء مثل تشجيع تدفق اإلستثمارات، آما وصادقت أيضًا على إتفاقية تشجيع وحماية اإلستثمار مع 
  جمهورية فيتنام، آما ووافقت أيضًا على توصيات اللجنة لدراسة وتطوير مرآز تسهيل التجارة في طولكرم.

في مجال الخدمات وتعزيز بيئة األعمال صادقت الحكومة على إنشاء مؤسسة متخصصة لتنظيم ورعاية  أما
وخدمة توجهات قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لتعزيز استقرار هذا القطاع

  قامة الدولة.السلطة وتعزيز خطواتها نحو تنفيذ األهداف الموضوعة في خطو إنهاء اإلحتالل وإ

 :ن خالل وزارة االقتصاد الوطني بم الفلسطينية الحكومة قامت
 

  إعداد برنامج تطويري خاص بالترويج للمنتج الوطني، ومتابعة تسويق المنتجات الوطنية في المقاصف
 المدرسية، واستمرار عمل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم السوق الفلسطيني.



  
  

 
 

 مة ورصد منتجات المستوطنات إلعالن فلسطين نظيفة من منتجات وخدمات تفعيل العمل في صندوق الكرا
 المستوطنات مع نهاية العام الحالي.

  المشارآة في وضع مشاريع للدراسات االقتصادية الهادفة ذات العالقة بتنظيم السوق الداخلي ودعم المنتج
في المستوطنات داخل سوق  نيالوطني، وإعداد ورقة عمل حول برنامج إعادة إدماج العمال الفلسطيني

 العمل الفلسطيني، وإعداد دليل إجراءات تسجيل منشآت خالية من منتجات المستوطنات.
  استمرار الحمالت الخاصة بإلزام جميع التجار بإشهار األسعار على السلع والمنتجات، وتطوير سالمة

 األغذية في فلسطين.
 ه لحشد الدعم المالي والفني من خالل توجيه الرسائل إعداد مقترح مشروع لدعم المنتج الوطني والتوج

 للجهات الدولية المانحة.
  الحصول على موافقة رسمية من الجانب االسرائيلي على محطة التنقية الخاصة بالمنطقة الصناعية في

 جنين، وآذلك بناء محطة تحويل للطاقة.
  الحجر والرخام في فلسطين، والعمل على المساهمة الفاعلة في متابعة القضايا العالقة بما يخص صناعة

 إعداد قاعدة بيانات لقطاع المحاجر والكسارات، وخصوصًا في منطقة "ج".
  استمرار إعداد المئات من المواصفات الفلسطينية في القطاع الصناعي وحماية المستهلك، والعمل على

 اإلستراتيجية الوطنية للصناعة.
 لتنموية لالقتصاد الوطني في مدينة أريحا ضمن مشروع أريحا عشرة تنسيق العمل الخاص بإعداد الرؤية ا

 آالف عام. 
  .عقد اجتماعات مع الجانب االسرائيلي لمناقشة ومتابعة القضايا العالقة بين الجانبين 
  ،توقيع مجموعة من االتفاقيات االقتصادية مع األردن تغطي التعاون في المواصفات والمقاييس، الطاقة

شاد الزراعي، الحجر الصحي، الصحة الحيوانية، مرآز لوجستي، المعارض، الصناعة، البحث واإلر
التربية والتعليم، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتشكيل اللجان الفنية من طواقم الوزارة للمشارآة في 

صادية مع الجزائر، سوريا، االتقاقيات الموقعة عالميًا ومحليًا، واالستعداد إلبرام اتفاقيات ثنائية تجارية واقت
 وعمان. إلى جانب إعداد دليل معياري لالتفاقيات الثنائية.

 .التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلنشاء قاعدة بيانات الصناعات النسيجية 
 عة الدول إشراك فلسطين في تأسيس رأسمال الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي التابع لجام

 العربية والمنبثق عن مبادرة الكويت بمبلغ (مليون) دوالر.
  إعداد اتفاقيات ومذآرات تفاهم معيارية في المجاالت التالية: اتفاقية تجارة حرة معيارية مع العديد من دول

التعاون  العالم، تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة، اتفاقية بشأن عدم االزدواج الضريبي، اتفاقية بشأن
 في مجال المواصفات والمقاييس، إعداد مسودة اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري مع دول المارآسور.

 .إقرار تمويل مجموعة من المشاريع المقدمة من القطاع الخاص عن طريق منحة البنك اإلسالمي للتنمية 
 هيل التجارة في فلسطين.تواصل التعاون مع دول االتحاد األوروبي والبنك الدولي من أجل تس 
  إعداد مشروع للدخول في األسواق اإلفريقية، وإنجاز ملف يحتوي على تصنيفات الدول من حيث أهميتها

 السياسية واالقتصادية لفلسطين.
  ،انعقاد اللجنة الفنية الفلسطينية الترآية تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي في فلسطين لدعم االقتصاد الفلسطيني

 ة الفنية المشترآة مع دول أالفتا لدعم االقتصاد الفلسطيني.وانعقاد اللجن
  التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادية مع جمهورية فيتنام لتشجيع االستثمار المتبادل في مجال المواصفات

  والمقاييس، واعتماد الورقة الفلسطينية في االجتماع األورومتوسطي الخاصة بتسهيل التجارة الفلسطينية.
 ن مع اليونيدو في عدة مجاالت منها السالمة الغذائية وتطوير مرآز الحجر والرخام.التعاو 
 .استمرار التحضيرات الخاصة بدخول فلسطين بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية 
 وم المستوفاة من الغرف التجاريةاستصدار قرار من مجلس الوزراء لوضع تصنيف موحد لتعديل الرس ،

 طبيق النظام الموحد في الغرف التجارية.وإعداد مشروع ت
  عمل مشاريع لعدة قوانين بما يخص المشتريات وسرية المعلومات في قطاع األوراق المالية، وإقرار الذمة

 المالية، وإعداد مشروع قانون التأجير التمويلي.
 لتخصصية، واستكمال االنتهاء من إعداد وتعديل قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية واالتحادات ا

 قوانين حماية المستهلك واعداد المذآرات االيضاحية، واستكمال رزمة القوانين االقتصادية في فلسطين. 
  المشارآة مع القطاع الخاص في شتى المجاالت االقتصادية لتنظيم السوق الداخلي والنفاذ ألسواق

ة المستهلك وتشكيل اللجان لدراسة القوانين، الخارجية، وتمثيل القطاع الخاص في المجلس الفلسطيني لحماي
 ومواصلة قيادة الجهود لتنظيم الرسوم التي يدفعها القطاع الخاص.



  
  

 
 

  متابعة تأسيس اتحاد المعادن الثمينة الذي حصل على شهادة تسجيل من وزارة االقتصاد، ومتابعة ملف
 الجمعيات والهيئات العاملة في النشاط االقتصادي.

 ات العمل من لطرح لوائح تنفيذية للقوانين، مثل تنظيم اإلعالن عن إجراء تخفيضات المشارآة في ورش
 عامة على أسعار السلع في المحال التجارية.

 .التحضير والمشارآة في ورشة العمل حول قانون ضريبة الدخل وقانون اتحاد الصناعات 
  االقتصاد حسب قانون الجمعيات.استكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات التي تتبع لوزارة 
 والعمل بنظام ( ا حقوق المتقاعدين وموظفي العقود،متابعة قضايwork flow ،في بعض اإلدارات (

 وإعداد تقارير إحصائية شهرية حول أداء الوزارة.
  إعداد خطة عمل لتنفيذ برنامج اإلصالح اإلداري والتنظيمي الداخلي في الغرف التجارية الصناعية

 ية.الزراع
  التنسيق المتواصل مع الخارجية والتخطيط من أجل تبادل الوثائق والمعلومات ذات الصلة بالشأن

 االقتصادي والتعاون الدولي.
  متابعة مشروع الحكومة االلكترونية ضمن لجان وزارة االتصاالت ومشروع الشبكة الحكومية، وتحديث

وزارة التربية والتعليم والمؤسسات األآاديمية والبحثية البيانات المتعلقة  بالنوع االجتماعي، والتعاون مع 
 لتطوير البحث العلمي من أجل دعم الصناعة وتحقيق التنمية االقتصادية.

  التعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية من أجل بحث آليات وسبل دمج وتشغيل
 الذين يعملون في المستوطنات. نالعمال الفلسطينيي

 والمشارآة في اللجنة الفنية المختصة بالتخطيط المكاني.شارآة في لجنة العطاءات المرآزيةالم ، 
 .متابعة العمل على إنجاز الخطة اإلستراتيجية للنفايات الصلبة 
 .العمل على تحقيق مبدأ الالمرآزية في المكاتب الفرعية، وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور  

  مال: في مجال العمل والعثانيًا
  

ة العمل وزارتمثلت إنجازات الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر في الربع الثاني من العام الثاني لعملها ممثلة ب
 :بـ

 

  زامن مع المشارآة بالتمع مؤسسة التدريب المهني األردنية، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني
 في عمان.المنعقد هني والتقني ول للجمعية العربية للتدريب المفي االجتماع األ

  المشارآة في مؤتمر األورو متوسط في بروآسل، وفي أعمال المؤتمر العربي حول الحوار االجتماعي في
 المغرب.

 .االجتماع مع وفد البنك االسالمي للتنمية لدعم مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة اقتصاديًا 
 ليم العالي االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني إطالق الوزارة ووزارة التربية والتع

 بالتعاون مع  المشروع األلماني للتعاون الفني.
  عقد دورات لكادر الوزارة في مجال مفاهيم النوع االجتماعي، العنف المبني على النوع االجتماعي، وعقد

 لعنف المبني على النوع االجتماعي.سلسلة ورشات تدريبية للنوع االجتماعي والعمل الالئق وا
 .عقد دورات تدريبية لخريجي مراآز التدريب المهني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
  التوافق على استراتيجية للتشغيل يلتزم جميع المتدخلون فيها بوضعها حيز التنفيذ، وترآز استراتيجية

 المبادرات الذاتية. التشغيل على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير تحقيق 
  إعادة تأهيل وتجهيز مكاتب التشغيل في مديريتي نابلس ورام اهللا، في إطار التعاون الفني بين الوزارة

 والوآالة االلمانية للدعم الفني. 
 ) 20423بلغ عدد تصاريح العمل داخل الخط األخضر التي تم تسليمها للوزارة من الجانب االسرائيلي ،(

تصريح عمل لقطاع غزة. وتم تحصيل مبالغ مستحقة من الجانب االسرائيلي للعمال داخل فيما لم يسجل أي 
 ) شيكل.6.986.259الخط األخضر بقيمة (

 ) شهادة تعطل للراغبين بالحصول على التأمين الصحي من العمال العاطلين عن 99538المصادقة على (
 العمل والمسجلين على قاعدة بيانات الوزارة.

 ) إنذارًا 87) إجراء تنبيه، و(587) قاتلة، في حين تم اتخاذ (4إصابة عمل، منها () 123تسجيل (
) مخالفة لعدم التزامها بمتطلبات السالمة الصحية 15للمنشآت لتصويب أوضاعها القانونية، وتسجيل (

 والمهنية، فيما تم إغالق منشأتين.
 ءات والمتنزهات والمسابح، ورياض األطفال نفذت هيئة التفتيش حملة تفتيشية واسعة استهدفت قطاع اإلنشا

 في آافة المحافظات.



  
  

 
 

  فتح حوار موسع بين أطراف االنتاج حول عمالة األطفال ومخاطرها، وعقد عدة ورشات في آافة
 المحافظات.

 ) منشأة، في حين بلغ عدد العمال في تلك 1061القيام بزيارات تفتيش على المنشآت والبالغ عددها (
 ) عامًال.10662ة (المنشآت المزار

 ) قضية 52) قضية، في حين حول (95) قضايا نزاع عمل فردية وجماعية، حل منها (306متابعة (
 ) قضية أخرى.125) قضية، وجاري متابعة (34للقضاء للنظر فيها، وتم التحفظ على (

 ب في وآالة حل إشكالية إضراب العاملين في وآالة الغوث من خالل التوفيق بين اتحاد العاملين العر
 الغوث وإدارة الوآالة.

 ) جمعيات تعاونية جديدة حسب األنظمة المعمول بها، حيث بلغ مجموع األعضاء لهذه 7تسجيل (
) ميزانية عموميه بعد 41) عضوًا تعاونيًا. آما صادقت الوزارة على (186التعاونيات المسجلة حديثًا (

 ) جمعيات لمخالفتها األنظمة.6يتين، وتحويل (التأآد من مطابقتها لألصول، وتم إلغاء تسجيل جمع
 ) دورة تدريبية، 35) متدربًا، موزعين على (1021التحق بها ( تدريب مهني جديدة) دورة 51افتتاح (

) 6)% وبمختلف التخصصات، بينما حصلت (42حيث بلغت نسبة التحاق الفتيات بهذه الدورات (
 الوزارة.مؤسسات تدريب مهني خاصة جديدة على ترخيص من 

  زيارة الجمهورية الترآية، حيث تم االطالع على التجربة الترآية في مجال التعاون، انبثق عنها تبادل
مسودة مذآرة تفاهم بين الوزارة والجانب الترآي لتمويل وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين 

 من خالل إنشاء المشاريع التنموية.
 بوضع الحرآة التعاونية بالتعاون مع أطراف االنتاج. إنجاز استراتيجية النهوض 
 

  : في مجال الزراعة والتنمية الريفيةثالثًا
  

في الربع الثاني لعملها الى إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال سواء تمثل ذلك سعت الحكومة الفلسطينية 
مًا ونوعًا، آما أولت اهتمامًا خاصًا باإلصالح والتأهل لألراضي الزراعية، آما وعملت على تحسين اإلنتاجية آ

  الى المزارعين لتعزيز صمودهم على أرضهم وتأهيل ما دمره اإلحتالل اإلسرائيلي.

  وفي هذا الصدد قامت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة بما يلي:

 ية مرض التهاب القصبات الهوائ مثل ،رصد عدد من األمراض الحيوانية والتعامل معها في قطاع الدواجن
أما بالنسبة للحيوانات  ) بؤرة،19( ) بؤر، الميكوبالزما3( ) بؤرة، مرض السالمونيال52(والذي سجل 

، بؤرة )15( ، التكسوبالزمابؤرة )16( ) بؤر، حمى مالطية وجدري الضان7(الكبيرة فقد تم التعامل مع 
 ) بؤرة. 92( والكالميديا

  ف العربي للتنمية للمجترات الصغيرة والممول من المصرتنفيذ مشروع مكافحة أمراض المواليد الجدد بدء
 دوالر.  مليون) 1,5(بقيمة فريقيا االقتصادية في إ

 ) رأس أغنام ضد الحمى 1994تنفيذ حمالت التحصين ضد األمراض الوبائية من خالل تحصين (
) 83و( ) رأس أغنام ضد الطاعون،33200) رأس أغنام ضد التسمم المعوي، و(153385المالطية، و(

) رأس أغنام ضد 78900) رأس أغنام ضد الحمى القالعية، و(11475رأس آلب ضد داء الكلب، و(
) فحوصات مخبرية جديدة للمختبر 6) رأس أبقار ضد الحمى القالعية، وتم إجراء (11276الجدري، و(

 البيطري المرآزي. 
 دة، وطرح عطاء مرآزي وح )32( عددهانتهاء من اختيار المستفيدين من إنشاء البرك لتربية األسماك واال

صاميم الهندسية لبرك التربية واإلشراف على تنفيذ عداد التالمكتب الهندسي االستشاري إلالختيار 
 نشاءات.اإل

 ) مزارعًا، إضافة إلى زراعة 260) جمعيات زراعية ضمن نظام الجلوبل جاب بواقع (10ترخيص (
) دونم من الفلفل والبندورة 200ت زهور وأآثر من () دونما6) دونمًا من التوت األرضي، و(30(

 العنقودية والكرزية واالعشاب الطبية المعدة للتصدير. 
 رآة التسويق سيس شصال بشرآات القطاع الخاص للوصول إلى تأعداد الدراسات المطلوبة واالتإ

التعاقد مع مؤسسة الردن، والتي تم توقيعها مع امتابعة تنفيذ بنود مذآرات التفاهم واالستثمار الزراعي، و
ية الرابعة حول النظام الوطني ماس لتنفيذ دراسة الميزة النسبية للمنتجات الزراعية وتنفيذ الدورة الوطن

 خبار التسويقية.لأل
 وتم تنسيب مشروع قرار إلى  مصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء،عداد قانون للتأمينات الزراعية والإ

 دوق التأمينات الزراعية ودرء المخاطر.مجلس الوزراء بإنشاء صن



  
  

 
 

 من ) دوالر في المرحلة األولى ليصل إلى مليون 2,5(قراض الزراعي برأسمال ابتدائي نشاء صندوق لإلإ
عداد وثيقة برنامج االستثمار والتطوير الزراعي "القرض في مراحله المتقدمة، وإدوالر  )مليون 100(

 ماليين) 5(بقيمة  رو، وصياغة مشروع للتمويل الزراعي لألسرى) يومليون 30(" بقيمة االيطالي الميس
 دوالر.

  12) محاضرة، (50ًا، (اجتماع )12تنفيذ (تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي للمزارعين، من خالل (
في  ًا) اجتماع34و( ريبية،) دورة تد17( ) منشورات،5) يوم حقل، (2) ورشات عمل، (4مشاهدة، (

 الفروع الزراعية.
 ة والمعدات الموجودة في المختبر.جهزيم آامل لمبنى مختبر زراعة األنسجة، وصيانة األترم 
 ية زراعية نباتية للتصدير ) شهادة صح320(و فنية الستيراد المنتجات النباتية،) موافقات 8صدار (إ

 اعيًا) مشتًال زر51لى ترخيص (لبيع االشتال، إضافة إ ) مرآزًا80واستقبال طلبات ترخيص ( للخارج،
) موافقة 630دات الزراعية، و(استيراد للمبي ) موافقات6، وإصدار (2011-2010للموسم الزراعي 

 دخال للمبيدات الزراعية من خالل مراآز تسهيل التجارة مع الجانب اإلسرائيلي.إ
 مشرف ومراقب  )1200(لتعداد الزراعي األول في محافظات الضفة بمشارآة تنفيذ العمل الميداني ل

 د.اوعد
  البدء في إعداد االستراتيجية الوطنية لالرشاد الزراعي، واالستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واالنتهاء

 .2011من إعداد الخطة والموازنة للوزارة لعام 
 اعية مع وزارة النقل والمواصالت.رصدار الئحة تعليمات مشترآة بخصوص السيارات الزإ 
 عقد و ،2011د خطط عملها لعام إعداالجمعيات المحلية واألجنبية وات تطوير استمارة معلومات عن نشاط

 والمستوطنات. ،المياه ي وتشكيل لجان لالسترداد الضريبي، االستثمار،اجتماع للمجلس الزراعي االستشار
  الطرق الزراعية وفردها بالبسكورس، آم من  )63.5(شق وتأهيل و ًا،دونم )120(استصالح وتأهيل

 مطار.ئر لجمع مياه األ) ب300(وحفر 
  عادة ) يوم حقل للمزارعين حول إ20ًا وتحويلها من السوالر إلى الكهرباء، وعقد (بئر )53(إعادة تأهيل

) 900,000( ًا بـبئر )18(دعم عالجة في الري، ومتابعة إنشاء خزان مياه العوجا، واستخدام المياه الم
 قلقيلية. ير الوقود لتشغيل اآلبار فمن خالل دعم أسعاشيكل 

 538,186(إنتاج و راعتها في الموسم الحالي،سيتم ز) شتلة مثمرة 1,000,000( عداد قوائم توزيعإ( 
في مواقع الحراج  م من الطرق الزراعيةآ )20(شق و ،شتلة حرجية ورعوية وظلية في مشاتل الوزارة

 المختلفة.
 ) (ذية والزراعة لألمم المتحدة ) للشرق األدنى لمنظمة األغ30المشارآة في المؤتمر اإلقليميFAO(. 
 بالتعاون مع  اقشة مكونات "مشروع تحسين خدمات اإلرشاد لرفع القيمة المضافة للزراعة في األغوار"من

 ).JICA(الوآالة اليابانية للتعاون الدولي 
 ية؛ لتوفير تقديم عدد من وثائق المشاريع الزراعية ذات األولوية إلى الهيئات والصناديق العربية واإلسالم

 التمويل الالزم، وتقديم عدد من وثائق المشاريع الزراعية إلى وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية. 
  ًا، وتعهد ًاخطار) إ275(عمل و ) محضر إتالف،71(عمل و ) محضر ضبط زراعي،253(تحرير

 ) جولة تفتيشية على محالت ومنشآت مختلفة. 1075تنظيم (و
 4سطيني من االعتداءات االسرائيلية، وتم رفع (ية تعنى بحماية المزارع الفلتشكيل وحدة خدمات قانون( 

قضايا ضد  )10(نجاز ملفات ) شيكل، وإمليون 20م االسرائيلية بمطالبة مالية قيمتها (قضايا لدى المحاآ
 شيكل. )مليون 30(لى االسرائيلية بمطالبة مالية تصل إ الشرآات والمستوطنات

 لمشارآة المزارعين في عملية قطف الزيتون بمشارآة  في آافة محافظات الضفةفعالية  )30( تنظيم
ظة نابلس رئيس الوزراء في محاف ةيث افتتح موسم القطف بمشارآح ،اليات الرسمية والشعبية والدوليةالفع

 .وطولكرم
  

  : في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماترابعًا
  

رة إلى مساندة التوسع المتواصل في صناعة االتصاالت وتكنولوجيا تسعى الحكومة الفلسطينية الثالثة عش
المعلومات، من خالل التنظيم السليم لهذا القطاع في ظل الثورة التكنولوجية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

دمج تكنولوجيا المعلومات في حياة آل مواطن، واالرتقاء بمجتمع المعلومات، المعلومات، وهي تحرص على 
  نشاء الحكومة االلكترونية.وإ

  

 بـ: وزارة االتصاالتوفي هذا الشأن قامت الحكومة ممثلة ب
 



  
  

 
 

  ،ت والمعايير للبوابة ووضع المرجعيات للمواصفاإنجاز مخطط لكيفية إدارة الحكومة االلكترونية
 مة االلكترونية.دارة العامة للحكواآللية لكيفية تقديم الخدمات لإل جراءات يوضحااللكترونية، وإنجاز دليل إ

 ولى لمشروع قرار يقة سياسات الحكومة اإللكترونية، وإنجاز المسودة األعقد عدة لقاءات لمناقشة إعداد وث
  بقانون المعامالت اإللكترونية.

 يشمل المواصفات والشروط المرجعية.البيني بين الوزارات و للتبادل طار العامإعداد الورقة الرئيسية لإل 
 ممثل برنامج األمم المتحدة االنمائيمع اهم توقيع مذآرة التف )UNDP ادر آتطوير) لمساعدة الوزارة على

 .مهني متخصص
 ) توقيع اتفاقية معUSTDA جهود القطاع العام الفلسطيني لزيادة القدرة والبنية التحتية لالتصاالت ) لدعم

نماذج يتم تطبيقها في آافة  لبناء دوالر )567019تبلغ (ويوصي المشروع بمنحة ، وتكنولوجيا المعلومات
 .الوزارات الحكومية

  أن التعاون في مجاالت الحكومة االلكترونية والتعليم االلكترونيبشتوقيع اتفاقية ثنائية مع حكومة مالطا. 
 نية تحتية مؤتمتة لنظام عناوين مؤسسات والهيئات الحكومية، وبناء بتوحيد نظام العنونة بين جميع ال

 االستفادة منها.من فة المؤسسات والهيئات الحكومية فلسطيني لتمكين آا
 برام اتفاقية معإوضع خطة لتطوير الكوادر البشرية و )UNDP ( لتطوير الكوادر الفنية في المؤسسات

 الحكومية.
 زارة مؤسسة وو )11(ربط ، وتشغيل نظام البارآود للرسائل والطرود وترآيب نظام تجريبي للتراخيص

  متابعة احتياجات الوزارات والمؤسسات بخصوص فتح المنافذ.الضوئية، وحكومية بخط األلياف 
 مؤتمر المندوبين المفوضين بعد المشارآة في  تحاد الدولي لإلتصاالترفع مستوى تمثيل فلسطين في اال

 .المنعقد في مدينة غواداالخارا في المكسيك
 تخفيض أسعار عوائد ترخيص  ث تمحيء بتعديل نظام العوائد والعمل به، إعتماد قرار مجلس الوزرا

 .)%50(التصاالت بنسة خدمات ا
 واالنتقال من خدمة (مة االنترنت بترخيص شرآات جديدة، دفتح باب المنافسة لخADSLنموذج  ) إلى

)Bit-Stream Access ،( حيث بلغ عدد الشرآات المرخصة المزودة لهذه الخدمة)شرآات.  )10 
 ات اإلتصاالت، ومتابعة الشرآات المخالفة، واالستمرار في ضبط سوق متابعة ميدانية دورية ألداء شرآ

لزام ) رخصة خالل فترة التقرير، وإ66(صدار ، حيث تم إاالتصاالت والشرآات المزودة لالنترنت
 دارية بشكل دوري.يد الوزارة بالتقارير الفنية واإلالشرآات المرخصة بتزو

 ظيم زيارات لكافة المحافظات من أجل مسح عام للطيف تفعيل دور الرقابة على الطيف الترددي وتن
 الترددي.

 ة لإلتصاالت الخليوية وشرآة الكشف على مواقع محطات البث وإعادة البث التي تقيمها الشرآة الوطني
 الشرآتين.محطات بث  منفحص مستوى اإلشعاع الناشيء ، ووإنجاز موافقات اإلنشاء والتشغيلجوال، 

 لمكاتب الرئيسية وربطها بشبكة محوسبة مع النظام البريدي العالمي (إدخال خدمات بريدية لIPS ،(
 التحضير إلطالق مشروع الترميز البريدي للمناطق واألحياء وأماآن السكن.و

 ترشيد االنفاق الحكومي ل ؛ماآن النائيةالوآاالت البريدية في القرى واأل صدار قرار وزاري بترخيصإ
 التنمية االقتصادية. شراك القطاع الخاص بعمليةوإ

  تفعيل خدمة البريد الحكومي حيث تم تخصيص مرآبة لنقل البريد يوميا من والى آافة المؤسسات
 . الحكومية

  الشروع بالخطوات العملية إلصدار طابعي بريد األول بمناسبة عيد الميالد المجيد واالخر بمناسبة مرور
 عشرة آالف عام على مدينة أريحا. 

  بريد نابلس بعد صيانته بحلته الجديدة بالتعاون مع افتتاح مكتب)USAID(، التدريب إفتتاح قاعة و
وتأهيل مكتب بريد في البلدة القديمة من الخليل، والتحضير الفتتاح مكتب بريد في ، ريحاالبريدي في أ

 االغوار.
  ورشة عقد و ،سطينياستراتيجية البريد الفلالخدمة البريدية، وتدريب الكادر الوظيفي في مجال نوعية

 رساليات والبعائث البريدية.الموظفين للعمل على نظام تتبع اإللتدريب 
  تخريج الفوج الثالث من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية (دورة تعزيز القدرات في مجال االنترنت

 ) متدرب ومتدربة. 300وقيادة الحاسوب وصيانة الشبكات)، وتخريج (
  عدد الشكاوى  مزودي خدمات االتصاالت واالنترنت، وبلغعلى المواطنين ) شكوى من 131(استالم

 .)5(فيما بلغ عدد الشكاوى المرفوضة  ) قيد المعالجة،47، و(شكوى )79(المنجزة 



  
  

 
 

 عداد مذآرة تفاهم ، وإ2011زويد وزارة التخطيط بقائمة للمشاريع ذات األولوية للتنفيذ خالل العام ت
 .جال التعاونحصاء الفلسطيني في مهاز المرآزي لإلبين الوزارة والج توقيعهال

  

  : في مجال السياحة واالستثمارخامسًا
  

 ـ:ب وزارة السياحة واآلثارب ممثلًةمن العام الثاني لعملها  الثانيقامت الحكومة الفلسطينية في الربع 
 

 ملة على األرض بهدف تجنب حماية اآلثار من التمدد العمراني، وتنظيم العالقة بين الوزارات المختلفة العا
 تأثير البناء والبنية التحتية على التراث.

  استمرار الجوالت التفتيشية برفقة الشرطة السياحية في مناطق عديدة من الضفة الغربية، ومواجهة ظاهرة
 سرقة اآلثار واإلتجار غير المشروع بالمواد األثرية.

  ملف ترشيح لبيت لحم إعدادمنها  ،ميتنفيذ عدد من فعاليات مشروع التراث العالمواصلة. 
 قرارات من اليونسكو حول األراضي 5، واستصدار (مقاومة تغيير الطابع التاريخي لمدينة القدس (

المحتلة، وخصوصًا وضع الحرم اإلبراهيمي في الخليل وموقع مسجد بالل (قبة راحيل) في بيت لحم على 
 قائمة التراث االسرائيلي.

 لثة من مشروع مشروع متحف الرواية في بيت لحم، وإنجاز العمل في المتحف السامري إنجاز المرحلة الثا
في نابلس بتمويل من اليونسكو، ومشروع متحف دورا بالخليل وبتمويل من اليونسكو، وبدء األعمال 

 التحضيرية لمشروع تطوير المتاحف وخاصة متحف البد في بيت لحم بدعم من الحكومة الفرنسية.
 يبات مشترآة فلسطينية روسية في موقع شجرة الجميزة في أريحا، في إطار مشروع إنشاء متحف تنفيذ تنق

 في الموقع بتمويل من الحكومة الروسية.
 قطاع اآلثار والتراثلالصفحة اإللكترونية  من خالل وعالميًا اآلثار الفلسطينية محليًاتسويق السياحة و. 
 المعلومات الجغرافية  باستخدام أنظمة ى المستوى الوطنيمات األثرية علتطوير وبناء قاعدة المعلو

(GIS)عمل استكمال الو ،م1994ألثرية المكتشفة منذ بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمواد امواصلة ، و
 .تواصل عملية جرد المواد األثرية على المستوى الوطني، وعلى قاعدة البيانات المحوسبة

 لهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية. األثرية لخدمة المخططات ا ترسيم ميداني للعديد من المواقع 
 بتمويل من  1967ولى من مشروع حصر المواد األثرية المنقولة إلى إسرائيل منذ العام نجاز المرحلة األإ

لى المنقولة إنية من مشروع حصر اللقى األثرية البدء بالمرحلة الثا، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
 .بتمويل من اليونسكو 1967إسرائيل منذ عام 

 دارة العامة للسجل الوطني باألجهزة واألنظمة حيث تم تزويد اإل، والساليدات ولية للصوراأل رشفةاأل
 .)JICA(بدعم من  والبرامج الالزمة

 بقيمة بتمويل من الحكومة الهولندية تل بالطة آحديقة أثرية  ولى من مشروع تأهيلإنجاز المرحلة األ
 .، حيث جرت في الموقع أعمال التنظيف والتأهيل األولي)لف دوالرأ 430(

  مشروع تطوير ف في إطار مشروع الثقافة والتنمية، ومشروع تدريب خاص بتطوير وإدارة المتاحتفعيل
 بدء العمل في مشروع خطة حماية متكاملة لسبسطية، والقوانين الخاصة بالتراث الثقافي بدعم من اليونسكو

 بدعم من اسبانيا وبالتعاون مع اليونسكو والمجتمع المحلي.) MDG(ضمن مشروع 
 ) وإصدار بوسترات ومنشورلت ومواد دعائية ضمن االحتفالية.10000إصدار آتاب أريحا ،(  
 والبدء بعمل  ،تنظيم مؤتمر مانحين لدعم مشروع تغطية الفسيفساء في قصر هشام بالتعاون مع اليونسكو

 .من خالل مشروع التنمية المستدامة )JICA(السلطان بدعم من فيلم حول تل 
  مشروع تأهيل خربة لس بتمويل من الحكومة الفلسطينية، ومشروع شارع األعمدة الروماني في نابتنفيذ

 نابلس بدعم منب ، وانتهاء العمل في مشروع تأهيل المسار السياحي في سبسطيةالمورق في الخليل
)USAID ،( مؤسسةوبالتعاون مع )CHF (.وبلدية سبسطية 

 لى وضع مبادئ السياحة الريفية في فلسطين، ولخلق جسم يجمع تنظيم ورشة عمل في بلدة بيرزيت تهدف إ
 .آافة المؤسسات العاملة في هذا المجال

 :جميزة في أريحا، حيث تتضمن الجانب الروسي للعمل في موقع شجرة المع  توقيع مذآرات تفاهم، منها
الواليات المتحدة في مذآرة تفاهم مع جامعة شيكاغو ف الروسي مع الحديقة المتحفية، متحنشاء الإ

وتنفيذ الموسم األول من المشروع  ،األمريكية للمساهمة في تأهيل واعادة تقييم ودراسة موقع قصر هشام
)، CHF( توقيع مذآرة تفاهم مع مؤسسة، وتجديد مذآرة التعاون مع جامعة روما (السبيانزا)، والمشترك

 دوالر. )مليون(توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الحكومة الفرنسية حول المتاحف والتدريب بقيمة و
  خالل هذه  ردنيأدينار  )لفأ 23163( لى وزارة الماليةإالترخيص التي تحول معامالت رسوم بلغت

 .معاملة )1215(، وبلغ عدد المعامالت الفترة



  
  

 
 

 على واللجان المرآزية بهدف إبراز وإظهار المواقع ظيم األلس التنبشكل فاعل في جلسات مج مشارآةال
 والمباني األثرية والتاريخية من أجل الحفاظ عليها ووضعها ضمن الخطط التنظيمية وخطط الحماية.

  

  طاع البنية التحتيةق
  

لخدمات األساسية ر ايوفعلى المواطن الفلسطيني، وأهميته في تالقطاع وانعكاساته هذا نطراًُ ألهمية وحيوية 
تطوير البنية للمواطنين آالنقل والمياه واإلسكان والكهرباء، حرصت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة على 

وتوفير الخدمات األساسية لمختلف السكان في المناطق المهمشة والنائية استنادًا إلى خطتها الرامية الى  التحتية
  .وقوية تهيئة وبناء المؤسسات على رآائز داعمة

 المحلية الهيئات إلى وضمها الشمالية المحافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان حلوقامت الحكومة ب
 نابلس، طولكرم محافظات في السكانية للتجمعات المشاريع لجان وتعزيز قدراتها وتطويرها، وحل المجاورة
ئات محلية أآبر قادرة على تحقيق التنمية، المجاورة، بغية إيجاد هي المحلية الهيئات إلى وضمها وجنين

  وتوفير خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وفعالية.
  

  أوًال: في مجال النقل والمواصالت والمنافذ الدولية
  

أولت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة قطاع النقل والمواصالت أهمية آبيرة، حيث حرصت على إنشاء 
وآمنة لربط ربوع فلسطين، وربط فلسطين بالعالم من خالل سعيها لتشغيل قل حديثة وتشغيل مرافق ووسائل ن

  المطارات الدولية في الضفة وقطاع غزة، وبناء المعابر الحدودية.
  

 بـ: وزارة النقل والمواصالتلتحقيق ذلك قامت الحكومة الفلسطينية ممثلًة بو
 

 الرابطة ومخططات شبكات ربطه بالطرق، ةالمطار الجديد بالبقيع لموقع والمساحي الهيكلي المخطط نجازإ 
 ة.واإلقليمي المحلية

 لبقيعة (إعداد الدراسة البيئية األولية للمطار الجديد باالبدء بPRE- EIA من قبل سلطة جودة البيئة (
 .سلطة الطيرانووزارة الوبإشراف  بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة

 وإعداد تصاميم أولية إلنشاء ، لها التقديرية والتكلفة المطار بإنشاء ةللمباشر الالزمة الدراسات تحديد
 .المطار

 من هندسة المرآبات)90(حوسبة و )%،98( بنسبة والمرآبات السائقين ترخيص نظام تطوير %، 
% )80(وتنفيذ  ،% من نظام النقل على الطرق)65(و ،% من الخدمات التي تقدمها الشؤون الفنية)90و(

 ،نظام شؤون الموظفين حوسبة و % من المدارس والمعاهد.)40(وحوسبة  ،ع الدينامومتراتمن الربط م
% )40(و ،% من اإلجراءات المالية للترخيص)75، و(المستودعاتو الثابتة األصول % من نظام)25(و

% من نظام هندسة المرآبات والمدارس والمعاهد والنقل الحكومي، )15(و ،من نظام النقل على الطرق
% من نظام اإليرادات، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية للوزارة )40(% من نظام التقارير، و)90(و

 واألقسام التابعة لها.
  وتنفيذ ، (التؤريا) في مديريات ترخيص الخليل ورام اهللا ونابلس يااللكترونتطبيق نظام االمتحان النظري

  . االلكترونية األرشفة نظام % من)80(
 نظام مسودة إعداد، والفنية والشروط الخاصة بالبطاقات الممغنطة وطرح العطاء تحضير المواصفات 

الخاص بالنقل  اإلجراءاتاالنتهاء من دليل ، والحكومية المرآبات استخدام نظام إقرار، وحديث مالي رسوم
 .اإلدارات% من األدلة لباقي )70(و ،على الطرق والترخيص

 المرورية في فلسطين ومتابعة حوسبة حوادث  السالمة مواضيعو الطرق حوادث حول دراسات عدة إعداد
 الطرق مع الشرطة وشرآات التأمين.

  ومصادرتها بالتعاون مع الشرطة وبيعها بالمزاد  ات،دراج )105(و ،مرآبة غير قانونية )1177(جمع
 ) شيكل.766.095العلني آخردة بقيمة (

  تصميمإرشادية، وشاخصات  إلىات المحافظات دراسات باحتياج "، بإعدادعرف وطنك"إتوسيع مشروع 
 . تنظيم حمالت الفحص الشتويو ،بالتعاون مع تلفزيون وإذاعة فلسطين إعالمية سبوتات) 5( وإنتاج

 16,209,000بمبلغ ( جديدة تشغيل رخصة) 174، و(مستأجر عمومي تشغيل رخصة) 73( مليكت (
 ل.كشي

 مرآبة  )345(استالم ، والشرطة مع بالتعاون الحكومية المرآبات استخدام على الرقابة حملة استمرار
ل تم شيك )5600( وعمل مزاد بيع قطع مرآبات جديدة بمبلغ ،حكومية جديدة وتسليمها للجهات المعنية

 .حكومية للموظفين مرآبة )450(متابعة بيع ، وفي خزينة السلطة إيداعها



  
  

 
 

  مرآبة 887( ، وإدخالحليين لضبط وتنظيم عملهاالفنية لمنتجي المجرورات الم األوامرإصدار العديد من (
) مرآبة مستعملة 3800نجاز معامالت استيراد لـ (، وإمن الجانب اآلخر لسد الحاجة في السوق المحلية

 إلعفاء) طلب 196) طلب استيراد لقطع غيار، و(60و( ،) مرآبة جديدة48و( ،من خارج فلسطين
 جمرآي.

  الطرق والمواصالت في فلسطين بما في ذلك المرفقات من الخرائطإعداد مسودة اإلطار العام لمخطط . 
  إعداد المقترحات والخرائط المرآبة لوسائط النقل المختلفة في فلسطين والتي تربطها مع العالم ودول

 . ومتابعة ذلك في المحافل الدولية المتخصصة، الجوار
 وإعداد خطة العمل التنفيذية  ،ني المكانيالمشارآة في االجتماعات الخاصة بلجنة إعداد المخطط الوط

 . المواصفات الفنية للتصوير الجوي المطلوب وخارطة األساسو للمخطط
 ورومتوسطي لتسهيل التجارة إعداد أولويات مشروعات البنية التحتية لمبادرة البنك الدولي ومنتدى النقل األ

وبحث  ،هات حكومية وغير حكوميةوالنقل في دول المشرق العربي ومع دول اليوروميد بمشارآة ج
  اإلقليمية.أولويات مشروعات البنية التحتية 

 الفلسطينية المشترآة والبحث في عدة قضايا، وتنفيذ البنود التي  المشارآة اجتماعات اللجنة العليا األردنية
لتمويل في اجتماعات مجموعات عمل ا آذلك المشارآة، وتم االتفاق عليها في االجتماع السابق للجنة

في الدورة الثالثة والعشرون لمجلس وزراء النقل العرب ، وورومتوسطية في بروآسلوالبنية التحتية األ
 .السالمة المرورية لالتحاد الدولي للنقل على الطرق في اإلسكندرية رومؤتم

  ،لجوي في اجتماعات اتحاد النقل العربي ا ةشارآوالمتأجير طائرتي الفوآر لخطوط جوية تعمل في مصر
في  ةشارآ، والمدوالر )236000( بقيمةعن فلسطين  وساهمت الدول العربية في دفع اشتراآات، للطيران

في  مؤتمرات نقل جوي إقليميةو ،وفي مؤتمر هيئة الطيران العربية بالرباط نبكندا "االيكاو"اجتماعات 
 عمان.

  استئجار طائرات حديثة من طراز)Air Bus 320(  من قطاع غزة عبر مطار لنقل حجاج فلسطين
 )1050(و، حاجًا وحاجة )4385(وبلغ عدد المنقولين جوًا  المدينة المنورة والعودة من جدة،العريش إلى 

 .ة األردني إلى مطار جدة والعودةحاجًا وحاجة من حجاج الضفة من مطار مارآ
 إدارةالجامعة العربية ومجلس في اللجنة الفنية البحرية المنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب ب المشارآة 

 البحر ومشروع السريعة، البحرية الطرق ومشروع العربية للموانئ والهيئة العامة العربية اتحاد الموانئ
 .اآلمن المتوسط

 تدريب ، والبدء بتطبيقات لتطويع النماذج العددية الخاصة بالتنبؤات لعمل خرائط جوية خاصة بفلسطين
بالتعاون مع  )Oracle Language(للتعامل مع قواعد البيانات باستخدام  موظفين اثنين لرفع قدراتهم

في المرآز  )GIS(على استخدام نظم المعلومات الجغرافية آخرين موظفين و ،جامعة القدس المفتوحة
 .)Arcview(الجغرافي باستخدام 

  لمستقبل قطاع النقل رؤية  ، إلعدادللتعاون اإلستراتيجيةتوقيع مذآرة تفاهم مع مؤسسة راند للبحوث
 ،والمواصالت في فلسطين وآليات تقديم الدعم للنهوض بهذا القطاع وفق المتطلبات والمعايير الوطنية

االجتماع مع اتحاد مستوردي السيارات ، والفلسطيني لإلحصاء المرآزي الجهاز مع تفاهم مذآرةو
 .ظيم عملية االستبداللعمل مذآرة تفاهم مع االتحاد لتن المستعملة في فلسطين تمهيدًا

  

  ثانيًا: في مجال الطاقة
  

ا حتى تتمكن من تلبية االحتياجات الفلسطينية من الطاقة وتنوع مصادرها، تواصل الحكومة بذل أقصى جهوده
الستغالل مصادر الطاقة البديلة، وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكهرباء، وتنمية ثقافة تقنين االستهالك عند 

  ني، وذلك لتقليص التكلفة اإلجمالية.المواطن الفلسطي
  

   بما يلي:  وقامت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خالل هذه الفترة
 من خالل عطاء تقديم اإلستشارات لخاصة ببناء محطة توليد آهرباء شمال الضفة نجاز دراسة الجدوى اإ

 الموقع مع شرآة دوليه.
 يم مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين بقيمة بدء تنفيذ مشروع عمل دراسة استشارية خاصة بتقي

 ) دوالر.180,000(
 بتمويل من وزارة المالية وحكومة النرويج،  وادي الرشا ، ضبعة،التيار الكهربائي لقرى رأس طيرة يصالإ

 ويتم تنفيذ مشروع آهربة تجمعات بدوية في منطقة خشم الكرم جنوب الضفة وبتمويل من وزارة المالية.
 التوزيع الكهربائي في شمال توريد مواد توزيع آهربائية خاصة بمشروع بناء نظام  شروعتوقيع عقد م

 يورو، والممول من الحكومة اإلسبانية. مليون) 17,3( بقيمةالضفة 



  
  

 
 

 ) 3)% من مشروع آهربة منطقة محاجر بيت فجار وانجاصة الممول من وزارة المالية بقيمة (95تنفيذ 
 ماليين) يورو.

 وتجمع في شمال  ) منطقة13لـ (توسعة شبكات توزيع الكهرباء وعادة تأهيل مشروع إ ستمرار تنفيذا
 وجنوب الضفة وبتمويل من عدة دول مانحة باإلضافة لوزارة المالية.

  منطقة وتجمع في منطقة امتياز شرآة  )18سعة لشبكات توزيع الكهرباء لـ (تنفيذ مشروع تواستمرار
 آهرباء القدس.

  لثانية المرحلة اللبدء في ، والتحضير بار مياه في شمال الضفةولى من مشروع  آهربة آالمرحلة األتنفيذ
 بتمويل من وزارة المالية.

 لشرآتي توزيع آهرباء القدس والشمال بكلفة تقديرية توريد محوالت قدرة ومحطة تحويل تقييم عطاء 
 النرويج. ) دوالر وبتمويل من حكومة800,000(

  محطات التحويل ذات الجهد  ءالشرآة القطرية بخصوص عقد مشروع بنا المفاوضات معاستمرار
)161/33KV،(  ويشتمل هذا المشروع على بناء)ق شمال ووسط وجنوب محطات تحويل في مناط )4

مشروع محطة ، إضافة إلى يورو بقرض من بنك اإلستثمار األوروبي )مليون 44.5( الضفة بقيمة
 . ) شمال قطاع غزة161/22KVالتحويل(

 لكفاءة الترويج  بهدفتدقيق الطاقة في المنشآت الصناعية بتمويل من الحكومة الفرنسية  مشروعدء ب
 .ى برنامج توعية لترشيد استهالك الطاقةاستخدام الطاقة وترشيد االستهالك في المصانع، باإلضافة إل

 ضمن تهالك في فلسطينوترشيد اإلس عداد خطة وطنية لكفاءة استخدام الطاقةالتحضير إلطالق مشروع إ 
 .مشروع اإلطار اإلسترشادي العربي لكفاءة استخدام الطاقة

 نجاز انضمام مدينة جنين لشرآة توزيع آهرباء الشمال ضمن المرحلة التشغيلية الثانية للشرآة.إ 
 نظمة زيز قدرات شرآات توزيع الكهرباء، حيث تم توريد وترآيب وتشغيل مشروع أمأسسة وتع

وتوقيع عقود مع  ،) دوالر756,000القطاع بقيمة (و كهرباء في الضفةات توزيع الالمعلومات لشرآ
لتوريد آليات ومعدات لشرآة توزيع آهرباء الشمال  ) دوالر869,000شرآات أجنبية ومحلية بقيمة (

 يج والسويد.ووشرآة آهرباء القدس وبتمويل من حكومتي النر
 من حكومتي  بتمويل) دوالر 230,000( ة بقيمة تقديريةطرح عطاء توريد آليات شرآة توزيع آهرباء غز

 النرويج والسويد.
  

  ثالثًا: في مجال المياه والمياه العادمة
  

واصلت الحكومة الفلسطينية في الوقت الذي يسيطر فيه االحتالل االسرائيلي على مصادر المياه في فلسطين، 
ية، وإنشاء شبكة مياه عامة تكفل تزويد المواطن العمل وبذل الجهود للحصول على الحقوق المائية الفلسطين

  الفلسطيني بالمياه الصالحة لالستخدام البشري وفقًا للمعايير الدولية.
  

 :بـ الفلسطينية سلطة المياهب ممثلًة وقامت الحكومة
  المشارآة في المنتدى العالمي السادس في باريس، وفي عدة اجتماعات، منها: االجتماع الثالث للمجلس

اجتماعات قناة وزاري العربي، االجتماع الثالث للجنة الفنية العلمية االستشارية في جامعة الدول العربية، ال
 البحرين.

  استمرار حملة وقف التعديات ومحاسبة المعتدين ومتابعتها مع الجهات القضائية لوقف االنتهاآات تجاه
 قطاع المياه.

 لتسهيل العمل في تدخل الائي والعقبات اإلسرائيلية وضرورة إطالع مندوب اللجنة الرباعية على الوضع الم
 المشاريع المائية.

  والبحث في شكاوى المواطنين. أريحا، محافظةلبحث الوضع المائي في عقد اجتماع موسع 
 وضع حجر األساس لمشروع محطة تنقية دير شرف.و ،توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية غزة 
  محلي إلنشاء مجلس خدمات مياه الصرف الصحي لمنطقة طوباس وميثلون.الحكم الوزارة المتابعة مع 
   ترأس اجتماع لتنفيذ بعض المشاريع، والمشارآة في اجتماعات اللجنة المشترآة والحصول على موافقات

 ) لمناقشة المشاآل والمعيقات التي تواجه قطاع المياه.(الفلسطيني األمريكي اإلسرائيلي اللجنة المشترآة
 تنفيذ مشاريع بقيمة و ،دوالر )160.333.562(العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع  بقيمة  جاري

 دوالر. )5.219.611(
 بئر دير الغصون.دشين العمل في مشروع دار صالح وتافتتاح مشروعي مجاري طولكرم وسبسطية، و 
 رئيسي لمجموعة قرى عقربا.االنتهاء من مشروع خط مياه ناقل تنفيذ خزانين مياه لعكابا وظهر العبد، و 
 تفاقية للتوقيع مع الجهة المانحة.تحضير االالمراجعة المؤسسية لقطاع المياه، و تشكيل لجنة تقييم عطاء 



  
  

 
 

  االستراتيجية. موقع الفشخة لتنفيذ مشروع الفشخة المائي، وإطالع الجهات المانحة على أهميتهزيارة 
 لتأآيد على الحملة الوطنية الهادفة إلى تشجيع المنتج الوطني.لجولة ميدانية على مصانع األنابيب القيام ب 
 اللقاءات مع الوآالة الفرنسية و( عقد مجموعة منKFW( تابعة المشاريع الممولة من قبلهم، األلمانية لم

 من اللقاءات مع الوآالة األمريكية.وسلسلة 
 تنظيم ة في محافظات الضفة، واءات اإلعالمية التي ترآزت حول األزمة المائيعقد مجموعة من اللق

وبعض الجهات المانحة في طولكرم ونابلس، لإلطالع على مشاآل الصرف  نجوالت ميدانية للصحفيي
 الصحي.

 وتنظيم حملة توعية  مياه الفلسطينية والقانون الدولي،تنظيم مجموعة من المحاضرات المتعلقة بحقوق ال
 على المحافظة على المياه. مخيم صيفي بيئي لألطفال بهدف تشجيعهمو ،مائية

 ) مدرسًا من آافة مدارس الضفة في موضوع معالجة المياه وإعادة استخدامها.80المشارآة في دورة لـ ( 
 ة إلى مؤشرات اجتماعية واقتصادية.عقد ورشة عمل لدراسة نظام تعرفة المياه المستند 
 ) المشارآة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروعMEDRC التقرير النهائي لمشروع )، وإعداد

)INNOVA- MED.(  
  االستمرار في حملة فحص المياه للتأآد من سالمتها وخلوها من التلوث، واالستمرار في الحملة األمنية

  للوصالت غير الشرعية لوقف التعديات على خطوط المياه.
 محافظة الخليل لمتابعة  تشكيل لجنة إلدارة أزمة المياه في محافظة بيت لحم، وتنظيم حملة ميدانية في

 األزمة المائية.
 .التواصل مع الدول المانحة بهدف تحويل محطة تحلية مياه البحر في غزة لسد العجز المائي المتفاقم 
  حملة تحصيل رسوم عدادات المياه الجارية في قرى ميثلون.استمرار 
 منح للبحث في الصرف ) 6توفير (، ونظيم ورشة عمل لمناقشة مشروع الصرف الصحي لشرق نابلست

  الصحي.
 ا.يطاليي مجموعة من المؤتمرات الخارجية، منها في المغرب وإالمشارآة ف 
 ) متابعة الملخصات الخاصة بالمياه العابرةMENA region 2010-2011 .( 
 .االنتهاء من الدورة التدريبية للمجالس الخدمات المستهدفة في األردن 
 طات الجديدة.وضع المعايير الخاصة بتطوير المح 
  
  

  النفايات الصلبةالبيئة والموارد الطبيعية ورابعًا: في مجال 
  

وحمايتها، وذلك عن  الفلسطينية اضيراأللمحافظة على ل بذل جهودها الراميةالحكومة الفلسطينية  واصلت
استخدامها آميات النفايات الصلبة التي ينتجوها وإعادة طريق نشر الثقافة التي تحث المواطنين على تقليص 

االنضمام إلى المساعي الدولية التي تستهدف محاربة ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثارها وتدويرها، و
  على أبناء شعبنا.

  خالل هذه الفترة بـ: سلطة جودة البيئةالحكومة ممثلًة بقامت لتحقيق ذلك و
 مشروع تطوير خطة لإلصالح ، وة البيئةالبدء بتنفيذ مشروع تقييم القطاع البيئي وتطوير قدرات سلطة جود

 .المؤسسي والسياساتي لسلطة جودة البيئة

  ،تشكيل لجنة فنية بخصوص المفاحم في جنين لوضع التعليمات الفنية واإلشتراطات البيئية الخاصة بذلك
 وتشكيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية لتغير المناخ واعداد خطط العمل المرجعية لها.

 مياه في مجال المياه العادمة، تحلية ال "2020فق ) دورات تدريبية ضمن إطار برنامج "أ3(ي المشارآة ف
شراك عدة وزارات ومؤسسات للحضور . حيث سعت سلطة البيئة إلى إدارة النفايات العضويةوإ

 .الخردةتلفزيون فلسطين عن البالستيك ووالمشارآة في مقابلة مع 

  في راديو فلسطين حول الكيماويات والمخلفات، وحول  "ض وسماأر"مجموعة لقاءات مع برنامج عقد
 ."بيئتنا"صدار عددين من نشرة ، وعن المياه في فلسطين، وإنتاج فيلم عن التنوع الحيوي، وإتغير المناخ

 عمل مرآز و ندية بيئية في قرى شمال رام اهللا،أ )10(تجهيز "مرآز التعليم البيئي"، و نشاء الحديقة البيئيةإ
 .م بيئي في رمونتعلي



  
  

 
 

  مجلس منهاج تاسع وعاشر في مجال البيئة، ورفع مسودة نظام حماية الطبيعة إلى المشارآة في تطوير
 .الوزراء

 ـعداد مقترح مشروع لتطوير القانون واللوائح التنفيذية مع الإ )IDLO والبدء بتنفيذ مشروع ،(
  .نية الالزمة لإلعدادوتشكيل اللجان الف ،ستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحراال

  ألدوار والمسؤولياتيل وضع سلطة جودة البيئة وتحديد اتحللالشروع في مشروع جديد 

  مراجعة لمحطة المياه العادمة في خانيونس، ومراجعة دراسة تقييم األثر البيئي ومنح الموافقة البيئية
 .ةلمشروع االصالح المؤسسي لسلطة جودة البيئ المسودة األولى والثانية

 والصين  التغير المناخي وتبني مجموعة السبعة وسبعين التفاقية المشارآة في مؤتمر األطراف الستة عشر
 .لطلب فلسطين المشارآة في فعاليات اإلتفاقية

 الميودها باآستان في مرفق البيئة العمتابعة عضوية فلسطين في المجموعة التي تق. 

  مشاريع قيد الدراسة والمتابعة )، 71(التطويرية والصناعية  الموافقات البيئية الممنوحة للمشاريعبلغت
)17.( 

 ) حولت لجهات قضائية أو مؤسسات مختصة.2) قيد المتابعة، و(3) شكوى، و(30معالجة (  

  : في مجال اإلسكان والمبانيخامسًا
 

، من خالل توفير تشّكل عملية تنمية قطاع اإلسكان أهمية آبيرة لما لها من فوائد ومزايا تعود على المجتمع
ان التي واإلسكان التي تضمن إنشاء مساآن تتصف بمواصفات السالمة واألمالمساآن، وإعداد معايير البناء 

  من المباني العامة التي تمتلكها الحكومة.يستطيع أبناء شعبنا تحّمل تكاليفها، إلى جانب تحقيق االآتفاء الذاتي 
  

  بـ: لعامة واإلسكانوزارة األشغال اخالل هذه الفترة قامت و
 

  مليون 8.12(بقيمة من الطرق في المحافظات المختلفة مشاريع إعادة تأهيل أو صيانة مجموعة  )9(تنفيذ (
واالنتهاء من تنفيذ مشروع إعادة  ، وصيانة مجموعة أخرى من الطرق،آم )4.1(إلعادة تأهيل شيكل 

) دوالر مليون 6.27(بقيمة  )USAID(الدولية  نشاء طريق تم تمويله من قبل الوآالة األمريكية للتنميةإ
 آم. )19.6(بطول 

  من الطرق إلنشاء أو إعادة تأهيل أو إعادة إنشاء مجموعة  ًامشروع )19(المباشرة أو االستمرار في تنفيذ
) آم، وصيانة 51.1( ) شيكل إلعادة تأهيل أو إنشاءمليون 16.05، و(دوالر )مليون 6.39(بقيمة 

تشمل إعادة ومريكية للتنمية الدولية يتم تنفيذها من قبل الوآالة األمشاريع ، إضافة إلى مجموعة من الطرق
 )مليون 42.0(لى ) وبكلفة تصل إ111.4(طوال تبلغ بمجموع أ طريقًا )24(تأهيل وإنشاء وصيانة 

 دوالر.
  دوالر  )ليونم 2.79(بقيمة أو إعادة إنشاء مجموعة من الطرق هيل ) مشاريع إلعادة تأ4(طرح عطاءات

 .) آم من الطرق7.7(إلعادة تأهيل أو إنشاء 
 رام اهللا والخليل.، لسالتي تم إنشاؤها في نابعمال الصيانة لمجموعة من الطرق القيام بأ 
 عة من مشاريع تحضير التصاميم ووثائق عطاءات مجموعة من مشاريع الطرق، ومتابعة التصاميم لمجمو

 الطرق ذات األولوية.
  دوالر مليون 0.81(بقيمة يانة لمجموعة من المباني العامة إلنشاء أو إصالح أو ص ًاشروعم )11(تنفيذ (

عمال التكييف لمباني أ، والمرحلتين الثانية والثالثة من استراحة أريحا، منها ) شيكلمليون 13.16و(
مستشفى رام  في ةمبنى وحدة الكلينشاء ، وإرميم وصيانة مبنى الدار البيضاء في سلفيت، وتوزارة المالية

االتحاد ضافي في مبنى جمعية إنشاء طابق في الخليل، وإ حمرالهالل األمبنى ل تشطيب استكماو ،اهللا
 . في البيرة النسائي العربي

 ) مشروعًا إلنشاء أو تشطيب أو اصالح أو صيانة مجموعة من 15المباشرة أو االستمرار في تنفيذ (
مليون) شيكل، ومنها: تشطيب وتأهيل مبنى اإلذاعة  56.81دوالر، و(مليون)  3.31المباني العامة بقيمة (

رميم وتوسيع ، تأهيل استاد أريحا واستاد عقبة جبر، تمبنى مختبرات الصحة العامة المرآزيةوالتلفزيون، 
، مبنى سلطة األراضي، في بيت ساحور األرثوذوآسيصالة النادي  ، إنشاءقاعة جلسات المجلس التشريعي



  
  

 
 

اإلشراف على تشطيب ، وابق إلى مستشفى الشهيد أبو القاسم في يطا ومبنى محافظة طوباسوإضافة ط
 .) متر8000مبنى وزارة الداخلية في مشروع حي السالم (

  1.85(بقيمة صيانة مجموعة من المباني العامة صالح أو ) مشاريع إلنشاء أو تشطيب أو إ7(طرح 
شغال أ تيمبنى مديرينشاء دورا، إنشاء مرآز صحي في إ ها:، ومن) شيكلمليون 4.52، و(دوالر )مليون

 .نشاء مبنى الدفاع المدني في بير نباال، وإهيز مبنى الضرائب لوزارة الماليةتج، وريحاأو طولكرم
  وزارتي التخطيط واالقتصاد مواصلة تنفيذ المبنى األول من مشروع مجمع الوزارات والذي سيضم

 والداخلية بقيمةوزارتي األشغال العامة واإلسكان بنى الثاني: ، والمل) شيكمليون 32.63(بقيمة الوطني 
 .) شيكلمليون 22.63(بقيمة ) شيكل، ومبنى مجلس الوزراء مليون 35.25(

 مليون 7.3(بقيمة تقديرية مال التسويات واألعمال الخارجية طرح عطاء مبنى وزارة العدل وجزء من أع (
 .دوالر

 الشرطة  مبنى مقرشطيب بعض المباني األمنية، وشملت هذه المشاريع و تتنفيذ مشروعين إلنشاء أ
 2.29(بقيمة ) شيكل، ومبنى مديرية األمن الوقائي في رام اهللا مليون 2.43(بقيمة  والمنامات في سلفيت

 .) شيكلمليون 0.61(بقيمة ات المشترآة في رام اهللا وسلفيت ، ومراآز العملي) شيكلمليون
 عمال الخارجية ألمشاريع لمباني ومنشآت أمنية شملت مشروع ا) 8( شرة في تنفيذاالستمرار أو المبا

من الوطني في مبنى الشرطة الخاصة واأل) دوالر، مليون 0.77(بقيمة  ريحاأمن الوقائي في آاديمية األأل
) مليون 0.70(بقيمة نابلس وطولكرم مرآز العمليات المشترآة في ) شيكل، مليون 3.15(بقيمة  الخليل

مرآز العمليات المشترآة في ) شيكل، مليون 0.60(بقيمة  ريحاأمرآز العمليات المشترآة في شيكل، 
شيكل، ومبنى  مليون 0.34(بقيمة ل)، مرآز العمليات المشترآة في جنين مليون شيق 0.45قلقيلية (بقيمة 

 .) دوالرمليون 0.20(بقيمة الصالة الرياضية لألمن الوقائي في نابلس 
 0.08(بقيمة صحية لحراسات الشرطة في الطيرة نشاء جدار استنادي ووحدة اءات مشروعين إلطرح عط 

 .) شيكلمليون 0.30(بقيمة هيل واالصالح في بيت لحم أتدعيم سور مرآز الت، و) دوالرمليون
  تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مقاطعة نابلس والتي تشمل عطاء مبنى قائد األمن الوطني فيمواصلة 

عطاء مبنى المنامات ومبنى محافظة نابلس ) شيكل، وآذلك مليون 13.9(بقيمة ، ومبنى األرآان نابلس
بقيمة لسجن ومديرية شرطة محافظة نابلس مبنى ا) شيكل، ومليون 18.93(بقيمة ومكاتب وزارة الداخلية 

 .مليون) شيكل 17.79(
  دوالر، ومبنى المخابرات العامة مليون 1.94(ة بقيمإنشاء مبنى األمن الوقائي  عطاءيالمباشرة في تنفيذ (

 . مليون) دوالر 2.32(بقيمة 
  األسوار الخارجية االستمرار في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع إعادة بناء مقاطعة جنين والتي تشمل

والتي حالة عطاءين في المرحلة الثانية من المشروع ) شيكل، وتقييم وإمليون 4.40( وتجهيز الموقع بقيمة
وعطاء  ماليين) يورو، 3بقيمة (ني في منطقة جنين ومبنى األرآان تشمل عطاء مبنى قائد األمن الوط
 يورو). )مليون 3.3( لشرطة ومبنى الصيانة ومحطة وقود بقيمةمبنى منامات األمن الوطني ومبنى ا

 المباشرة في ) شيكل، ونمليو 3.20(بقيمة م المباشرة في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع مقاطعة طولكر
 .) شيكلمليون 8.30(بقيمة بنى القائد العام لمنطقة طولكرم تنفيذ م

  مبنى و ) شيكل،مليون 3.54(عمليات في النويعمة بقيمة العمال الخارجية في معسكر األتنفيذ مشروع
األخيرة من عداد وثائق العطاء للمرحلة ) شيكل، وإمليون 2.34(بقيمة معسكر المداد في التجهيز واإل

 .) شيكلمليون 2.4( المشروع بقيمة
  شيكل،مليون4.45 (معسكر التدريب في النويعمة بقيمة  نشاء مبنى الغرف الصفية فيإتنفيذ مشروع ( 

ر االستمرا) شيكل، ومليون2.37 (بقيمة  مبنى الخدماتو ) شيكل،مليون4.99 (بقيمة  صالة الطعامومبنى 
خزانات المياه ووحدة معالجة ، و) شيكلمليون 7.07(بقيمة البنية التحتية في تنفيذ مشاريع أعمال الموقع و

 .) شيكلمليون 1.64(بقيمة دمة في معسكر التدريب المياه العا
 ) مليون)  6.53االستمرار أو المباشرة في تنفيذ مبنيين للمنامات في معسكر األمن الوطني في جنين بقيمة

مليون) شيكل، وأعمال البنية  7.05ومبنى صالة الطعام بقيمة (شيكل)، ومشروع مبنى المنامات الثالث 
صيانة المرآبات ومبنى الخدمات في معسكر  مليون) شيكل، ومبنى 2.96التحتية في المعسكر بقيمة (

 0.30بقيمة ( رضي وخط المياه الخارجيأخزان مياه مليون) شيكل، و 3.52بقيمة ( العمليات في جنين
 مليون) دوالر.

 لقيادة العامة ومبنى مبنى ا، و) دوالرمليون 0.24(بقيمة ات خط آهرباء الضغط العالي عطاء طرح
رضية ومحطة تنقية في أنشاء خزانات مياه إو ) شيكل،مليون 6.65(بقيمة  معسكرالمداد في التجهيز واإل

 .) شيكلمليون 1.86(بقيمة  معسكرال



  
  

 
 

  مليون)  0.38رس الرئاسة في أريحا بقيمة (حثكنة  انشاء برآة سباحة واسوار فيالمباشرة في تنفيذ
نشاء خزان إ، و) دوالرمليون 0.59(بقيمة ثكنة الفي الخارجية سوار األنشاء إطرح عطاءات ، ودوالر

 .) شيكلمليون 2.28(بقيمة الثكنة مياه علوي ووحدة صحية في 
 بقيمة ) شقة سكنية 22( االستمرار في تنفيذ إنشاء عمارة خامسة في اإلسكان النمساوي في نابلس، وتضم

شقة  )74(عمارات سكنية تضم  )3قلقيلية والذي يشمل إنشاء ( مشروع إسكان) شيكل، ومليون 6.34(
 .) شيكلمليون 13.50(بقيمة ، باإلضافة لألعمال الخارجية سكنية

 الى شق ضافة إ ،الدعم للبلديات والجمعياتالسلطة، و تقديم الدعم واالستشارات لكافة الوزارات ومؤسسات
سلطة الوطنية راضي والمباني التي تنوي ال، والقيام بأعمال المقايسة والتخمين لألالطرق الزراعية

 و استئجارها.الفلسطينية شراءها أ
  شغال لوزارة األ عطاًء )26(حالة وطنية المختلفة، وإلوزارات ومؤسسات السلطة ال عطاًء )49(طرح

لوزارة  )3) لسلطة المياه، و(6لتربية والتعليم العالي، و(زارة اعطاءات لو) 9مة واإلسكان، و(العا
 الزراعة.

  في الفئات  مقاوًال )42(تصنيف متابعة تصنيف المقاولين من خالل لجنة التصنيف الوطنية، حيث تم
 والدرجات المختلفة.

 وربط ، لشبكةنشاء قاعدة البيانات لهذه الشبكة الطرق في الضفة الغربية إل االنتهاء من المسح الميداني
 دارة العامة للطرق في الوزارة.) في اإلGISيانات بنظام المعلومات الجغرافية (الب

   المباشرة في إعداد خطة التحول في الوزارة وتحديد أولويات التحول المؤسسي بناًء على نتائج وتوصيات
 تقرير التقييم الذاتي للوزارة. 

 ز التميز ضمن مشروع تنمية القدرات والتي انبثق عنها مؤتمر المشارآة في اللجنة التوجيهية العليا لمراآ
 التميز. 

  وموظفة. ًا) موظف30( ةشارآبمدارية ) ورش عمل داخل الوزارة فنية وإ3(تنفيذ 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  والتحديات التي واجهت الحكومة الصعوبات
  

  

  :قطاع الحكم

 لقطاعات الحكومية، وقطاع العدل على وجه التحديد السيادة الجزئية على جغرافيا الوطن الذي يواجه مختلف ا
سواء أآان ذلك نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي الذي ال زال جاثمًا على األرض أو نتيجة  لالنقسام الحاصل في 

 شقي الوطن (الضفة الغربية، وقطاع غزة).
 ودية التنسيق والعمل غياب األطر التشريعية المتمثل بعدم انعقاد المجلس التشريعي، باالضافة الى محد

 التكاملي بين مؤسسات قطاع العدالة.
  عدم تمكن المحضرين و  العسكرية، وآذلكامتهان آرامة القاضي وتعريضه للتفتيش وإيقافه على الحواجز

 .معاوني القضاء من أداء دورهم القانوني في إتمام عمليات التبليغ للدعاوي أو غيرها بسبب االغالقات والمنع
  الشرطة من إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم بسبب تواجدهم في أماآن خاضعة لسيطرة عدم تمكن

 .االحتالل اإلسرائيلي



  
  

 
 

  قيام عدد من السفارات الفلسطينية في الخارج بمراسلة الوزارات المختصة بشكل مباشر، وأيضًا بعض
وآذلك قيام بعض المؤسسات الوزارات بمراسلة السفارات مباشرة، األمر الذي  يسبب إرباآا في العمل، 

الحكومية بمراسلة الممثليات والقنصليات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية دون الرجوع الى وزارة الشؤون 
 الخارجية.

  عدم وجود تنسيق أو تعاون بين عدد من مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية مع وزارة الشؤون
قدها مع األطراف الدولية واإلقليمية ومن حيث االتفاقيات التي الخارجية من حيث االجتماعات التي تع

تبرمها، األمر الذي يصعب معه إلزام المنظمات الدولية واإلقليمية الحترام التعامل مع وزارة الشؤون 
 الخارجية آبوابة لمؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.

 ن وزارة الشؤون الخارجية والمنظمات الدولية واإلقليمية عدم وجود آلية أو تشريع قانون ناظم للعالقة بي
 العاملة على أرض فلسطين.

  ضعف التكامل بين دوائر التخطيط والمالية في الوزارات، األمر الذي يؤدي الى وجود اختالف في قوائم
 ة المالية.المشاريع الجارية أوالمنوي تنفيذها والتي تقدم إلى وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ووزار

  عدم توفر صور جوية قانونية حديثة ودقيقة إلتمام خارطة األساس وانجاز المخططات القطاعية الخاصة
بإعداد المخطط الوطني المكاني، وآذلك صعوبة الحصول على بعض الوثائق الخاصة بالمخطط المكاني 

ؤسسات السلطة الوطنية وتحديدًا في قطاع غزة، وعدم توفر خرائط أحواض القرى الفلسطينية لدى م
 الفلسطينية.

 .ضعف وغياب القدرات في مجال المتابعة والتقييم في الوزارات والمؤسسات المختلفة 
         المماطلة لدى بعض المؤسسات تجاه االيفاء بااللتزامات أو تجاه تزويد وزارة التخطيط والتنمية

 االدارية بالمعلومات الالزمة لعملها.
 فيما يتعلق بالتوقيع على االتفاقيات مع الجهات المانحة والمسؤولية  -في بعض األحيان- تضارب المسؤوليات

 المباشرة عن تنفيذ المشاريع وخصوصًا بين مؤسسات قطاع العدالة.
  جاهزية بعض ممثلي الوزارات غير آافية لمناقشة جوانب الدعم مع الجهات المانحة، ولكنها في تطور

التزام بعض المؤسسات الدولية بسياسات الحكومة المتعلقة بتنسيق وإدارة ملحوظ، باالضافة الى ضعف 
 المساعدات، مما يؤثر على فاعلية الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية.

  استمرار حالة التشظي وانعدام التنسيق ما بين الوزارة والمنابر االعالمية الرسمية (اإلذاعة، والتلفزة ووآالة
 ومات وفا ومرآز اإلعالم الحكومي).االنباء والمعل

  عدم تحقيق االستقالل المالي واإلداري الكامل لديوان الرقابة ليتوافق ومتطلبات المنظمات الدولية واإلقليمية
 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 لألجهزة العليا  عدم مالئمة بعض مواد قانون الديوان مع متطلبات منظمة األنتوساي والمجموعة العربية
 للرقابة.

  ضعف تحويل توصيات الديوان إلى قرارات ملزمة للجهات الخاضعة للرقابة مما يؤثر سلبا في تطبيقها
 واألخذ بمحتواها، باإلضافة الى غياب وتعطيل الدور الفاعل والرئيسي للمجلس التشريعي

 لمساحة في المناطق المصنفة ج.المعيقات التي تفرضها السلطات االسرائيلية على أعمال التسوية وا 
 ىتأثر عمل الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بسبب الواقع السياسي الحالي في قطاع غزة والذي أدى إل 

لقطاع غزة ، وعدم التمكن من جمع بيانات التجارة  2007عدم نشر بيانات التعداد العام للسكان والمساآن 
 .1948وبيانات عرب النقص في بيانات الشتات الخارجية، ، و

 

  :قطاع التنمية اإلجتماعية

  تزايد اعداد المستحقين للمساعدة، بسبب اجراءات االحتالل االسرائيلي التعسفية، وما ينتج عنها من ارتفاع
استمرار االنقسام السياسي الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع ، باالضافة الى لنسب الفقر والبطالة والتهميش

 .غزة
 يدات مجتمعية وثقافية فيما يتعلق بالتعامل مع بعض المشاآل االجتماعية الحساسة، آالمرأة وجود تعق

 .والمعاقين
  جدار الفصل العنصري حول المدينة المقدسة والحواجز العسكرية الثابتة على جميع مداخل المدينة تؤثر

مدارسهم، إضافة إلى آثار الجدار  سلبًا على المسيرة التعليمية فيها، حيث تعيق وصول الطلبة والمعلمين إلى
 على آافة المناطق التي تضررت باختراقه ألراضيها، وآذلك تسرب الطلبة من مدارس القدس



  
  

 
 

  ،التواصل شبه المعدوم بين الضفة العربية وقطاع غزة أثر إلى حد آبير على آافة نواحي العملية التعليمية
ملية التعليمية في قطاع غزة نتيجة ممارسات االحتالل اضافة الى عدم قدرة الوزارة على متابعة شؤون الع

 من جهة واإلنقسام من جهة أخرى.
 .عدم توجه الطلبة بالنسبة المرجوة نحو التعليم التقني والمهني، وآذلك عدم إقرار قانون التربية والتعليم 
 قبل الجهات المختصة،  عانت الوزارة وما زالت من آليات الرقابة اإلدارية والمالية التي تمارس عليها من

 األمر الذي يعيق العمل ويعطل األداء إلى حد آبير ويعزز البيروقراطية.
  غياب تشريعات فلسطينية لتنظيم الشأن الديني في فلسطين األمر الذي أدى الى عمل الوزارة بقانون

الرقابية بان وزارة  األوقاف األردني لعام ، والذي أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى وزارة المالية والجهات
وزارة سيادية لها استقالل مالي وإداري وان قانونها الخاص مقدم علي   1966األوقاف حسب قانون 

 قانون الموازنة. 
  قلة المقبلين على الوظيفة في قطاع المساجد؛ بسبب ضعف الرواتب وانعدام الحوافز والعالوات أسوة

ى مدى النهار والليل وبالتالي يجب أن تكون لهم عالوة ال بغيرهم من الموظفين، و ارتباطهم بالمسجد عل
 % لألذنة وخدم المساجد.20% لالئمة والمحفظين و 40تقل عن 

  قلة الدعم المالي في استثمار االمالك الوقفية والذي يحول دون مقدرة الوزارة من استثمار االمالك الوقفية
، وآذلك االعتداءات المستمرة من االحتالل  العلني دون الحاجة إلى اعالنها لالستثمار من خالل المزاد

 % من األراضي الوقفية من مناطق.40اإلسرائيلي على ما يقدر بنسبة 
  األعمال الطارئة التي تستغرق وقتا آبيرا وجهد أضافي، علما بان هذه األعمال تكون مهمة وذات عالقة

 استراتيجية العنف الموجه ضد المرأة. بإستراتيجية الوزارة وخطتها. آمشارآة الموظفين في إعداد
  عدم وجود  نظام محوسب متكامل وقاعدة بيانات يتم فيها تخزين بيانات األسرى واألسرى المحررين

وحفظ تفاصيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنتفعين، باإلضافة الى عدم توفر نظام أرشفة سواء نظام 
 من قبل الموازنة. يدوي أو الكتروني ويعود إلى قيود مفروضة

  اعتماد هيئة التقاعد على المساعدات الخارجية في تسديد التزاماتها مع عدم وجود رؤية واضحة للمانحين
 بشأن المتأخرات ، وارتباط موضوع قضية حجز األموال في نيويورك بالمسائل السياسية العالقة.

 بشأن البحث اإلجتماعي وعدم 120ة"صعوبة التنسيق مع وزارة الشؤون اإلجتماعية خالل تطبيق الماد "
 الصرف لبعض المتقاعدين المستحقين.

  ،صعوبة توافق هيئة التقاعد مع مؤسسات القطاع الخاص لوضع نظام خاص بهم والزامهم به مستقبليا
 واحتياج القطاع الخاص لتنظيم وتطوير النظم اإلدارية لتكون بشكل واضح.

 لمؤسسات المالية المصرفية العالمية مما يساهم باستمرار حالة عدم التراجع اإلقتصادي العالمي وانهيار ا
الثقة، باإلضافة الى عدم استقرار وتهيئة السوق المحلية لإلستثمار الجيد واآلمن، وآذلك الحصار المفروض 

 .على أجزاء من األراضي الفلسطينية
  واستثمار اإلستقطاعات للحسابات عدم وجود أرصدة آاملة في الحسابات لتطبيق نظام المساهمات المحددة

  الخاصة.

  :قطاع التنمية اإلقتصادية

    َا وقًا منتج ا ال س تهلكًا لمنتجاته وقًا مس طيني س وق الفلس ل الس ة لجع رائيلية الهادف ات اإلس ًا،  السياس ومنافس
ي ، وانعكاسها على المناخ اإلقتصاد A,B,Cلى المعابر والحدود وتقسيم المناطق الىوآذلك عدم السيطرة ع

 . الفلسطيني
  دقيي ة، ووقف الجانب اإلسرائيلي        قتعنت الجانب اإلسرائيلي ورفضه للتطبيق ال ات الموقع ين لإلتفاقي واألم

 التعامل بتنفيذ اإلتفاقيات من طرف واحد.
 .ضعف مبادرات وثقافة الشراآة بين القطاعين العام والخاص رغم اإلنجازات المتحققة 
   ال واصحاب ال ل             قلة الوعي بين العم انون العمل من قب ام ق ق أحك رام تطبي انون العمل عدم احت عمل في ق

 بعض أرباب العمل باإلضافة على عدم وجود محاآم عمالية وقضاة عمل في المحافظات حتى االن.
           انون تنظيم رار ق ى عدم اق االوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها سوق العمل الفلسطيني، باالضافة ال

 العمل النقابي.



  
  

 
 

 ى محطات          نق دقيق عل ي ال ات الكشف الفن ؤدي لصعوبة انجاز عملي ص في بعض التجهيزات الفنية والتي ت
رددات      دم تخصيص الت افة لع رددي، باإلض ف الت ى الطي ة عل رآات اإلتصاالت والرقاب ث الخاصة بش الب

 الالزمة لبناء شبكات االتصاالت الالسلكية.
 االت.عدم المصادقة على نظام هيئة تنظيم قطاع االتص 
 .صعوبة تطبيق برامج وسياسات الوزارة في قطاع غزة بسبب استمرار االنقسام 
       ة اقتصاديات ل تكاملي ا يعرق استمرار الحصار المفروض من قبل االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة, مم

ة جدار   الزراعة ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، باإلضافة الى استمرار االحتالل االسرائيلي في  اقام
ي             ادرة االراض ة مص زارعين, ومتابع ى الم توطنين عل ل المس ن قب ديات م ذلك التع ع, وآ م والتوس الض

 الغراض االستيطان, والسيطرة على الموارد المائية والمراعي والمعابر.
 .محدودية الموراد المالية المخصصة للقطاع الزراعي من الدول المانحة 
  ه رائيلي وإجراءات تالل االس دس      اإلح ي فصل الق ه ف ة ، وإمعان ة الحرآ ن حري د م ة بالح ة المتعلق ، خاص

  وتهويدها.
  

  :قطاع البنية التحتية
  يواجه قطاع اإلنشاءات بشكل عام مشكلة التذبذب الدائم في أسعار المواد اإلنشائية وفي أسعار صرف

ر من األحيان إلى خلق الدوالر واليورو مقابل عملة التداول (الشيكل اإلسرائيلي) والذي يؤدي في آثي
 . فجوات تمويلية للكثير من المشاريع

  التأخر في دفع بعض المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، وهذا راجع الى بعض التاخير في تحويل
 . الدفعات المالية الى حساب السلفة المستدامة لدى الوزارة

 عادة تاهيل الطرق الواقعة في المنطقة المسماة "إCه ال يمكن العمل في هذه المنطقة دون موافقة "، ألن
 االحتالل على ذلك ويعمد في آثير من االحيان الى وقف العمل في بعض المشاريع.

  العوائق التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي في إعطاء التراخيص الالزمة للحصول على نقاط ربط مع
خيص الالزمة لبناء خطوط آهرباء في الشبكة القطرية  لكهربة بعض التجمعات السكانية أو الترا

 )بحجة عدم وجود مخططات هيكلية.Cمناطق(
 ) 161/33التأخر في انجاز موضوع استمالك قطع األراضي الخاصة بمحطات التحويل األربعةKV في (

  الضفة الغربية.
  
  

  العامة التوصيات
  

  :حكمقطاع ال

 ارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية.تعزيز عملية التكامل بين دوائر التخطيط والمالية في الوز 

  عمل منهجي ومبرمج من أجل رفع القدرات وتطوير المهارات في مجال المتابعة والتقييم، وإضافة دوائر
 المتابعة والتقييم على الهياآل التنظيمية للمؤسسات. 

 داخل في بعض توضيح العالقات بجوانبها المختلفة بين بعض المؤسسات الوطنية التي تتشارك أو تت
 المسؤوليات.

  العمل على تطوير وإقرار سياسة "الباب الواحد" المتعلقة بالدعم الدولي لرفع مستوى فعالية المساعدات
 المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

  ضرورة اشراف وزير اإلعالم على المنابر اإلعالمية الرسمية، وايجاد صيغة للتنسيق الدائم فيما بين
 .ذه المنابر( اإلذاعة والفضائية، وآالة وفا ومرآز االعالم الحكومي)الوزارة وه

  

  :قطاع التنمية االجتماعية

  ضرورة إقرار قانون التربية والتعليم وتعديل قانون التعليم العالي ليتسنى للوزارة ضبط آافة جوانب العملية
 التعليمية في مختلف مستوياتها.

 تمع المدني المحلي واإلقليمي والدولي، وآذلك استكمال قانون ضرورة تعزيز الشراآة مع مؤسسات المج
النقابات لينظم العالقة بين آافة المؤسسات، ومواصلة تعزيز التوجه نحو الالمرآزية بشكل تدريجي في 

 مختلف القطاعات.



  
  

 
 

 لسفتها االستمرار في تنفيذ استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين وتفعيل هيئة تطوير مهنة التعليم، وعكس ف
 عند مراجعة قانون الخدمة المدنية، وآذلك االستمرار في تنفيذ برنامج التعليم العالجي.

  

  :قطاع التنمية اإلقتصادية

           ي تعمل وفق ا استنهاض القطاعات الت ى عاتقه ة تأخذ عل االسراع في تشكيل هيئات مستقلة وشبة حكومي
ة     ة العام ي الهيئ ات ه ذه الهيئ ة وه ات الحكوم ات وتوجه ة    سياس ة العام ي والهيئ ي والتقن دريب المهن للت

 للتشغيل والهيئة العامة للتعاون، والهيئة الوطنية للسالمة والصحة المهنية.
   وانين تحويل وزارة العمل من وزارة تقديم الخدمات الى وزارة تعنى بالسياسات واالشراف على تطبيق الق

ين اصحاب العالقة وعلى جميع المستويات، ومراقبة المتعلقة بقطاع العمل وقيادة عملية التنسيق والحوار ب
 ضبط الجودة ، وتطبيق قانون تنظيم العمل النقابي. 

     ة ى تلبي ل عل ي، تعم دريب المهن غيل والت وير التش د لتط ق خطط اقتصادية قصيرة األم ى تحقي ل عل العم
ي من            ة وإحصائية للسوق المحل د دراسة ميداني ي بع ادر مجهز    متطلبات واحتياجات السوق المحل ل آ قب

 ومدرب ومؤهل.
  

  :قطاع البنية التحتية
 رامج المختلفة المدرجة بتوفير المعلومات األولية عن األطر المالية التي يمكن أن تتوفر لتنفيذ المشاريع وال

رامج     ارع والب ة للمش وفر المصادر المالي ات ت ذه المعلوم مل ه ى أن تش ة، عل ة اإلصالح والتنمي ي خط ف
 . وتوقيتًا المختلفة مقدارًا

             دي دفق النق ة الت ى خط اء عل وزارة بن تدامة لل لفة المس اب الس الي لحس دفق الم ة الت ى ديموم د عل التأآي
 للمشاريع، لتتمكن الوزارة من دفع المستحقات المالية للمقاولين واإلستشاريين دون تأخير.

           وزارة بض ذها ال ي تنف اريع  الت ن المش تفيدة م ات المس ة الجه ى آاف د عل ا  التأآي د احتياجاته رورة تحدي
ل     ن قب اريع م ددة للمش داف المح م واضح لأله ن فه ك م ي ذل اريع واإلنطالق ف ذه المش ي ه ا ف ومتطلباته

  الجهات المستفيدة.


