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ن عام مجلس الوزراءكلمة   أمي 

 

ن أيديكم تقرير  ي أن أضع بي 
ي األ أداء يشنن

للسنة األوىل من عملها  ةالثامنة عشر الحكومة  مانة العامة لمجلس الوزراء ين
ة عملها منذ  األمانة العامة لمجلس  تدخالتالذي يتناول أهم ، م2020 نيسان 15وحتر  2019نيسان  15خالل فتر

ي قامت بها  ،الوزراء 
ي حققتها نجازات واإل  ،واألعمال التر

  ،التر
ً
ي خطاب ةرداو الحكومة الهات توج  إىل استنادا

قبول  ين
 . رئيس الوزراء التكليف لدولة 

ن   منذ األسبوع األول لعمل الحكومة األوىل خطة عملها بإعداد قامت األمانة العامة  اراتها إد كافةبشكل منسق بي 
 الخططرتكزت اقد و  ،م2020تم إعداد خطة تنفيذية للعام م، و 2019 نيسان 20 قمنا باعتمادها بتاري    خ، و ووحداتها 

اتيجيعىل عنارص  ي تهدف إىل دعم توجهات الحكومة  ةإستر
 نا وتعزيز صمود ،واقتصادهاالحتالل عن  االنفكاكين

ي و  نا ووجود
ام حقوق اإلنسان، وتعزيز اقتصادنا الوطتن ي أرضنا، وتوسيع الحريات العامة واحتر

ن ، اتنا ستثمار اين وتحسي 
 ، ن ي  ،وخلق فرص عمل للشبابجودة الخدمات المقدمة للمواطني 

ومكافحة الفقر، ورفع المعاناة عن أهلنا ين
 . المحافظات الجنوبية

ي تحديد 
، والمساهمة ين ي عملها كداعم لعمل مجلس الوزراء، واالرتقاء باألداء الحكومي

ن ين تسىع األمانة العامة للتمت 
ي واهتماماته، ومتابعة تنفيذ 

 الحتياجات المواطن الفلسطيتن
ً
مع  ارات المجلس قر  األولويات الوطنية الحكومية وفقا

ي تواجه الحكومةبرغم الصعو ، كافة المؤسسات الحكومية ذات العالقة
 تضمنت الخطة محاور و . ات واألزمات التر

ات للتنف.  واضح لألنشطة، ومدد زمنية مطلوبةرئيسة مع تحديد  ات، لقياس ومستهدفيذ، وتكاليف مالية، ومؤشر
 بالمهام الملقاة عىل عاتقه ر للقيام ومساندته دعم مجلس الوزراء مدى تحقيق أهداف األمانة العامة المتمثلة ب

ً
ئيسا

ات وإعداد ب ،الرتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وخدماتها ، واوأعضاء  ن قادر عىل مواكبة المتغت  ناء مؤسسي متمت 
 . شفافةو  التكنولوجية، واستخدام األساليب اإلدارية الحديثة، بصورة مرنة

ي العاىلي شكرنا الدائم وتقديرنا قدم نبد أن  هنا ال و 
ي  لموظفن

 والوحدات اإلداراتجميع األمانة العامة لمجلس الوزراء ين
ي بذلوها،عىل ال

ون ونؤكد أننا  جهود الحثيثة التر لنعمل  ،خالل المرحلة القادمةالتحديات  عىل عىل التغلبمرص 
ي بمستوى األداء الحكومي 

لحكومة ألعمال ا الالفع  مركز وسنبفر ال، وفاعليتها  مؤسساتنا الوطنيةكفاءة رفع  لو  ،ونرتفر
ي 
    . واجهها نرغم الصعوبات والعقبات واألزمات التر

 د. أمجد غانم                                                                                                                         

ن عام مجلس الوزراء                                                                                                             أمي 
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 الملخص التنفيذي
ي خطاب قبول التكليف لدولة رئيس الوزراء د. اشتية، تم إعداد خطة 

 لما ورد ين
ً
مانة العامة أل األوىل لعمل التنفيذا

ن  ة ما بي 
م، حيث بلغ عدد التدخالت المخططة 2019ول األكانون   31وحتر نيسان  15لمجلس الوزراء عن الفتر

27  
 
 رئيس تدخل

ً
 نشاط 75، تضمنت ا

ً
،  100من خالل ، تم قياسها ا م 2020تم إعداد خطة سنوية للعام و مؤشر

، و 30شملت 
 
، سيتم قياسها  170تدخل

ً
، وبلغت التكلفة المالية المخططة إلنجاز  132بواسطة نشاطا

ً
ا مؤشر

وتضمنت الخطط محاور رئيسة محددة  . الرواتبدون  ألف شيكل 742و مليونانالموازنة العامة الخطة من 
ات قياس واضحة لغت نسبة ب. بأنشطة واضحة، وبمدد وجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، ومؤشر

ة  خالل العام األول إنجاز األمانة العامة  تفصيلسيتم من خالل هذا التقرير و ، %87لعمل الحكومة الثامنة عشر
ة أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء خالل العام األ ابريل  15 – 2019ابريل  15)ول من عمل الحكومة الثامنة عشر

ي المجاالت التالية( 2020
   : ين

 واإلدارية واللوجستية لمجلس الوزراءالدعم والمساندة القانونية والفنية  

يعية لعرض المشاري    ع ا يلزم لعقد جلسات مجلس الوزراء وفرت األمانة العامة كل م ، وأهمها تحديد األولويات التشر
ي تم تحديده بالتعاون

، مع الوزارات والمؤسسات الحكومية القانونية عىل جلسات مجلس الوزراء وفق جدول زمتن
حات وتمت  ي بشأنها، وإعداد مراجعة مقتر

ن واألنظمة المعروضة عىل مجلس الوزراء وتقديم الرأي القانونن القواني 
جلس مفقد تم إعداد مشاري    ع أنظمة مثل نظام  . كافة  اللوائح واألنظمة الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اف ومعادلة الشهادات، و  ، ونظام اإلعتر األمانة العامة لمجلس الوزراء، ونظام وزارة نظام مسودة التعليم العاىلي
، وقانون المدن التنموية والمناطق الحرة،  ن وية أكتر من وعض سكرتاريةباإلضافة إىل القيام بمهام الريادة والتمكي 

يعات 42 ن ومواءمة تشر   . لجنة قانونية لدراسة مشاري    ع أنظمة وقواني 

، وصياغة المحارصن وفق أولويات الحكومة مجلس الوزراءإعداد جداول أعمال جلسات العامة بوقامت األمانة 
 ألحدث الطرق والمواصفات،  ،عنها والتوصيات وإصدار القرارات الحكومية واإلعالن 

ً
م ت حيثوحفظها وفقا

 قرار  577 نتج عنها  ،جلسة لمجلس الوزراء  52اإلعداد لعقد 
ً
 . تكليف رسالة 890و ،ا

 ألعمال الحكومة من خالل عدة تقارير 
ً
 تقرير األداء الحكومي الربىعي األول والتقرير منها وقدمت األمانة العامة ملخصا

 ىل تقارير تحليل القرارات واللجان الربعية والسنوية. إالسنوي األول، إضافة 

 لجان الحكوميةلقانونية واإلدارية واللوجستية لالدعم والمساندة الفنية وا

لقيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس لللجان الوزارية أشكال الدعم  جميعاألمانة العامة  وفرت
ة   103الوزراء التخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، حيث بلغ عدد اللجان المشكلة من قبل الحكومة الثامنة عشر

ي السنة األوىل لجنة
 اجتماع 364، وتم تنسيق ين

ً
محرصن اجتماع عىل أجندة جلسات  59للجان الحكومية، وإدراج  ا

 تكليف 72توصية، و 147صدار قرارات بشأن إتم و توصية،  285 هذه المحارصن شملت مجلس الوزراء، 
ً
لجهات  ا

ي األمانة العامة، ومع ال االختصاص من قبل مجلس الوزراء
قرري وم سكرتاريةبالتعاون مع الجهات المختصة ين

أعمال اللجان  رفع تقارير اللجان بشأن هذه االجتماعات، وتم  سكرتاريةتقديم الدعم واإلسناد ل. تم اللجان المختلفة
ي الحكومة 

لة ين
ّ
ة المشك د كما تم إعدا  عىل جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء للعرض والمناقشة،الثامنة عشر
 تقرير  74

ً
 يومي ا

ً
 صباحي- ا

ً
  ا

ً
وس كورونا  عن-ومسائيا لجنة متابعة ل م2020 أيار  14حتر تاري    خ المتابعات اليومية لفت 

وس كورونا" ن ، تطورات "فت  ي تبي 
فع بشكل مباشر لآخر المستجدات، والتوصيات التر  . ئيس الوزراء دولة ر إىل تر
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نامج الحكومي والقرارات الحكومية   تنفيذ التر

نامجتقوم األمانة العامة ب ، و  متابعة تنفيذ التر ة إعداد تقارير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومالحكومي
ي الجلسات من )

ي شملت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ين
 قرار  577 (، وعددها 52-1والتر

ً
بلغت نسبة  ، حيثا

ي يجري التحضت  لتنفيذها  القراراتنسبة و ، %20ة القرارات قيد التنفيذ ونسب، %64المنفذة  القرارات
، %16التر

، والمجاالت التنموية، والوتحليلها تصنيف القرارات حيث تم  نامج الحكومي  للتر
ً
 مستويات اإلدار وفقا

ً
ية، ووفقا

ي ، نوعها )تخصصها(ل
 . لتنفيذها  والعمر الزمتن

 جودة الخدمات الحكومية

ي تم تكليف األمانة العامة بقيادة 
ن الوطتن ي  ،المعايت  العالميةوفق برنامج التمت 

ن للوقوف عند المفاصل التر  يتعي 
 العمل عىل تحسينها وتطوي

 
ة، إىل رها وصوال ن ي الخطط ثقتهرضا المستفيدين و  وتعزيز خدمة حكومية متمت 

م ين
امج واألعمال الحكومية  الحكومي اعتماد وتم . والتر

ن  وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسساتنظام مركز التمت 
ن الحكومية  ن عام مجلس الوزراء ب. و وفق هذه المعايت  وبموازنة تزيد عن مليون دوالر لمدة سنتي  شكيل تقام أمي 

نامج من خالل إعداد بقام الذي فريق من األمانة العامة  تقييم مراكز الخدمات الحكومية وقياس رضا لبدء التر
ي 
ن عن الخدمات الحكومية وأماكن تلقيها، وتم االتفاق مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيتن تنفيذ لالمواطني 

اف األمانة العامةتقييم المسحي ال ، مسحالحكومية لتنفيذ جهة  12، وتم تقسيم العمل عىل مراحل واختيار بإشر
ن وتدريبهم وتم اختيار مجموعة ن حسب نتائج االمتحان  ،الباحثي  في  ن والمشر ومن ثم عقد اختبار الختيار الباحثي 

ي األمانة العامة لمرافقةليتم توزيعهم عىل المحافظات، وتم 
ن ين ن ا فريق تكليف فريق من الموظفي  الذين  لباحثي 

 واالطالع عىل الخدمات الحكومية. االستبانة سيقومون بتنفيذ 

ي معرفة رأي ول
ي مستوى الخدمات الحكومية، المواطن الفلسطيتن

قياس رضا خطة األمانة العامة وضعت ين
ن واعتمادها من مجلس الوزراء  ، 2020العام الرب  ع األول من تنفيذها خالل عىل سيبدأ العمل كان حيث  المواطني 

ونية تم تحديث الصفحة اإلوقد  خر العمل بسببب تطورات جائحة كورونا. تأوقد   الخاصة بالخدماتلكتر
ي الحكومية )دليل الخدمات( عىل موقع األمانة العامة

ي المؤسسات التر
ن عىل جودة الخدمات ين كت  ، وبدأ العمل بالتر

ة ن بصورة مباشر ي تواجه حيث تم  ،تالمس حياة المواطني 
ي والمعيقات التر

إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األراضن
ي و 

ي إجراءات تسجيل األراضن
ن ين هالمواطني   ا، وتقديم التوصيات بشأنها. إفراز الشقق والبيع وغت 

ن ساهم ودعم وزارة الصحة القطاع الصحي تطوير لو  يم بتقدفنية لقاءات  من خالل عدة مجلس الوزراء عامأمي 
ي مجال تطوير نظام الدعم والمساندة لعمل لجنة النه

 ين
ً
، والتوض بالقطاع الصحي خصوصا ن الصحي حويالت التأمي 

ي إعداد خطة لال و  ،ريةواإلجراءات اإلداالطبية، 
ي مساعدة الوزارة ين

ة تخصصات القطاع الصحي ستثمار ين
 
طبية  لعد

ج ،وجراحة القلب ،العيون: منها 
 
ي وقامت األمانة العامة ببناء نظام . واألطفال الخد

ونن جات خاص بإدارة احتيا إلكتر
وس  أزمة الوباء العالمي وزارة الصحة خالل  ال حيث تم إدخ، وإدارة المنح، والعطاءات المتعلقة بها، "كورونا"فت 

ات واألجهزة  1500أكتر من 
 
ات والمعد ة مجموعات تشمل األدوية والمختتر

 
ي عد

بند تمثل االحتياجات ين
 . والمستهلكات الطبية ومواد عامة

ي المحافظات الشمالية وقامت األمانة العامة ب
يت  الوطنية للمعا االستناد بتقييم مراكز الرعاية الصحية األولية ين

ي اجتازت هذه المرحلة، وتقييم المستشفيات لمراكز الرعاية األولية واالعتماد للجودة 
، وتكريم المديريات التر

ي المحافظات الشمالية 
ىل، واستكمال مرحلة أو معايت  مبادرة مستشفن صديقة المريض/ إىل  باالستناد الحكومية ين

ي المحافظات الشمالية / عملية تقييم المستشفيات 
ن سلتأكد من مدى التح. وتم امرحلة ثانية الحكومية ين ، ي 

ة بناء  عىل المعايت  الجوهرية  واستكمال تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية، وتقييم مديرية صحة رام هللا والبت 
ن ا ي تقييم مجمع فلسطي 

، وذلك والمتقدمة ومعايت  جودة الحوكمة اإلدارية، والمشاركة ين ي عمل  يقضمن فر لطتر
ن األمانة العامة ووزارة الصحة للنهوض بالخدمات الص ك بي   حية. مشتر
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ي 
ن ومنظمات المجتمع المدنن  التواصل مع المواطني 

ن عام مجلس الوزراء بعقد أكتر من قام   لمناقشة قضايا مختلفة تهم المواط 60أمي 
ً
 رسميا

ً
ن اجتماعا  ، والمشاركةني 

ي المناسبات الوطنية
لصحفية، صدار البيانات وإجراء المقابالت اإ، و ويوم المرأة الفلسطينية والوقفات التضامنية ين

 ختر  18تم نشر حيث 
ً
 صحفي ا

ً
، وذلك  مقابالت 4ولقاءات تلفزيونية  5وإجراء ، ا ن ن صحفيتي  إذاعية ومقابلتي 

 . ومواجهة األزماتلتوضيح مساعي الحكومة لتفهم االحتياجات 

ي هذه الحكومة عىل تعزيز الشفافية ول
تم و حكومة، تقارير الوالالقرارات  نشر تعمل األمانة العامة لمجلس الوزراء ين

ي لبحث سبل التعاون 
اكة، وتععقد لقاء مع ممثىلي مؤسسات المجتمع المدنن ن العام بعدزيز الشر ة أنشطة وقام األمي 

ي للرواية، ولقاء أخرى منها: حضور فعاليات
ن الثانن  فلسطي 

واالجتماع مع  ،"سواسية"مدير برنامج  افتتاح ملتفر
 ، ي للعمل التطوعي

يد"الفريق الوطتن ي "بالتر
ي معرضوزيارة مركز التجارة الفلسطيتن

ن ف ، والمشاركة ين لسطي 
، ولقاء مجموعة من المستثمرين ورجال ، واال "اكسبوتيك" للتكنولوجيا  ي للعمل التطوعي

جتماع مع الفريق الوطتن
ن جودة الخدمات الحكومية المقدمة  "سيجما"مع  آخر  واجتماع ،األعمال لمناقشة ورشة العمل الخاصة بتحسي 

ن لبحث سبل تعزيز االستثمار والمشاري    ع  ، واجتماع مع رئيس مجلس إدارة بنك فلسطي  ن ن الفلسطينيي  للمواطني 
 . ن ي فلسطي 

 االستثمارية ين

 تعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية

ن العام حرصن لمتابعة األعمال الحكومية  اجتماعات  عدةو  ،دولة رئيس الوزراء مع اجتماع  100ما يزيد عىل األمي 
ي  18بزيارة مؤسسات حكومية مختلفة بواقع وقام ، الرئيسالسيد مع مكتب 

وورشات مؤتمرات  8زيارة، وشارك ين
ي محافظة قلقيلية، والعديد من الفعاليات الميدانية مثل  عمل،

ات مؤسسة مخت تتاحافإطالق العنقود الزراعي ين تر
ي  طالق الحملةإو  المواصفات والمقاييس،

 . نيابة عن رئيس الوزراء  اإلعالمية لهيئة تسجيل األراضن

والعمل معها عىل تقديم أفضل أدوارها للتأكيد عىل تكاملية ، وتم إعداد جدول لزيارة المؤسسات الحكومية
ن   ميعجوبمنتىه الدقة والشفافية والمسؤولية، وحث  ،تكلفةالجهد و الوقت و وبتوفت  للالخدمات للمواطني 

ها وتحديثها باستمرار، وتقوية التفاعل مع الدوائر الحكومية، حيث  المؤسسات عىل إعداد األدلة اإلجرائية ونشر
ي الوزارات والمؤسسات مديري وتم عقد لقاء مع  ،حكومية غت  وزارية وزارات ومؤسساتزيارة  تتم

التخطيط ين
 آليات إعداد الخطط الحكومية وأهميتها. اقشة لمنالحكومية 

 عرض 17وقدمت األمانة العامة لمجلس الوزراء 
ً
 تقديمي ا

ً
حول أعمال اللجان المهمة وتقارير األداء الحكومي  ا

يكة،  ،والدراسات، وذلك لتعزيز التواصل والتكامل ن مؤسسات الدولة والمؤسسات الشر من و وتناقل المعلومات بي 
عروض حول الزيارات الخارجية للبلدان العربية  3أشهر من العمل،  4عرض حول األداء الحكومي األول بعد أهمها: 

ي تمت زيارتها، 
ي مؤتمر هيئة مكافحة الفساد، وعرض حول المؤسسات الحكومية غت  الثالث التر

العرض المقدم ين
ح لحزمة السياسات الحكوميةالوزارية،    لحكومي السنوي األول. ، وعرض حول األداء اوعرض مقتر

ة الطوارئ،  "ولوخالل فتر وس كورونا"، مواجهة أزمة الوباء العالمي ن العام فت  اجتماعات مع وزارة  10عقد األمي 
اء االحتياجات العاجلة لوزارة الصحة  10إدارة األزمة، ولمناقشة الصحة  اجتماعات مع فريق دعم وتنسيق شر

ي للتنمية واإلعمار "اجتماعات مع  3لمواجهة الوباء، و
اء منتنسيق ل "بكدارالمجلس االقتصادي الفلسطيتن حة شر

ي األدوية العاجلة لوزارة ا
اجتماعات للجنة الوزارية المشكلة  3باإلضافة إىل  . لصحة عن طريق الصندوق الكويتر

ي  ، ومقابلة تلفزيونيةزمةلوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب تداعيات األ
ملف "برنامج  ين

اتيجيلعرض  "اليوم ي مواجهة الوباء.  إستر
ن العام تم كما ة الحكومة ين ن  هتقرير أعد األمي  ي مواجهة بعنوان: "فلسطي 

 ين
وس ك اتيجيحول " 19 وفيد فت  ي إدإستر

ي ألداء الحكومي اارة األزمة، ورصد ة الحكومة ين
  تشار الوباءان مواجهة ين

، باالستفادة من تجارب  ي
. الدول األخرى، وبالفهم العكنموذج فلسطيتن ي

 ميق والواقىعي للسياق الفلسطيتن
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ن العام  ي المشاركة الفاعلة لألمي 
 لحكومةداء اواألعمال الداعمة أل  أعمال اللجان الحكوميةين

ي اشارك 
ي أعمال اللجان المشكلة كعضو ين

ن العام ين اللجان اجتماعات هذه  تمنها، حيث بلغ 5 ترأسلجنة،  20ألمي 
46  

ً
 للجنة الوطنيةفقد . اجتماعا

ً
ن عام مجلس الوزراء بصفته مقررا ضع بو  تقييم قطاع الكهرباءو اسة ر لد قام أمي 

  14قدت اللجان الفرعية ع. و خطة عمل لكل لجنة فرعية
ً
الذي  مجلس الوزراءإىل توصية  43فيها قدمت  اجتماعا

 لذلك . و بدوره أصدر قرارات منبثقة عنها 
ً
ن العام الحقا  فريقشكل األمي 

ً
 3قام بإصدار و  ،التوصيات لمتابعة تنفيذ  ا

ي تنفيذ القرارات ووضع التوصيات للتغلب عىل التحديات.  
وزراء ال كما صدر قرار مجلستقارير حول التقدم ين

كة نقل الكهرباء  ي عضوية مجلس إدارة شر
 . بمشاركة األمانة العامة لمجلس الوزراء ين

ن األمشارك كما  ي مجلس ي 
ول، وتم عقد العام كعضو ين اجتماعات لمجلس  4اإلدارة المؤقت للهيئة العامة للبتر

ي تهم  دارة،اإل 
ول وبحث المجلس جميع القضايا التر ول، قطاع البتر ن و وآليات إدارة الهيئة العامة للبتر ف األمي  أشر

ةمحطات المحروقات تثبيت مديونيات لجنة العام عىل أعمال  دار أكتر م الل عملها المستمر عىل، ومن خالمتعتر
، أنهت 15من 

ً
تقديم التوصيات تم و  ،محطة 44من أصل  محروقات محطة 10بحث مديونيات اللجنة  شهرا

 . ة أصحاب المحطات لتنفيذ القرارات، ويتم اآلن متابعهذه التوصيات مجلس الوزراء د بخصوصها، حيث اعتم
ي أعمال 

ي عقدت  للمحروقاتإنشاء مخازن لجنة باإلضافة إىل مساهمة األمانة العامة ين
حصول لل عدة اجتماعاتالتر

ي عىل 
ي عدة مواقع بالمحافظات الشمالية، وتم تقديم قيمة مبدئية الالمبدن 

موافقة عىل إنشاء مخازن للمحروقات ين
 .نشاءلتكاليف اإل 

ن العام  ترأس ي الخدمي عمل اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية بفاعلية األمي  ظة رام هللا لمحافالعنقود التكنولوجر
ة، ممكنة  (eco-system) واضحة لبناء وتوجيه بيئة فلسطينيةة للجنة مهمة وضع خطإىل احيث أوكل  والبت 

ية والماليةللنهوض بهذا القطاع ب ن والختم و . جوانبه الفنية والقانونية والبشر كاء الداخليي  ن للعنقود تحديد الشر ارجيي 
، وتشكيل اللجنة ا ي الخدمي ن عن الوزارات األعضاء التكنولوجر ي الخدمي مكونة من ممثلي  لفنية للعنقود التكنولوجر

كاء  ي اللجنة الوزارية باإلضافة للشر
ن كما انضم   . ين  عن الحكومة مجلس الوزراء عام أمي 

 
كة ة مجلس إدار إىل ممثل شر

ي ضوء توجه الحكومة إلطالق العنقود الحديقة الفلسطينية 
لتطوير الخدمات التكنولوجية "غت  الربحية"، ين

، ولضمان  ي
ي عىل المستوى الوطتن كة مع مواءمة التكنولوجر اتيجيخطط الشر  ات الحكومة. إستر

ي أعمال اللجنة الوزارية ل محوريبدور ساهمت األمانة العامة 
ي منظومة الدفع اإلبناء ين

ونن ي ال لكتر
مكن من تستر

ونياإلتقديم الخدمات  ي تقديم الخدمات، عزز الشفتالذكية و ة و لكتر
قة إبداء حيث تم اعتماد وثيافية والعدالة ين

( الالزمة الستكمال RFPتم اعتماد وثيقة العطاء اإلدارية والفنية )و االهتمام وطرحها من خالل الجريدة الرسمية، 
لوزراء الدعم المتواصل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقدمت األمانة العامة لمجلس ا. خطوات العطاء 

ي إعداد 
ل الرقمي ين ي وساهمت بفاعلية  ،سياسة التحو 

اتيجيإعداد وثيقة اإل ين مادها كأساس ، العتوتصويبها  ةستر
اتيجيلإل  ي . كذلك ة الوطنية للتحول الرقمي ستر

معلومات أمن التقييم نظم  ساهمت األمانة العامة بفعالية ين
ي ذلكالحكومية

افة ك  تحديد بعد سياسات أمن المعلومات تم االنتهاء من صياغة حيث ، ، وما زالت مستمرة ين
 . الثغرات المتعلقة بها وكيفية معالجتها 

اكة مع وزارة النقل والمواصالت عىل إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية، والفنية  وعملت األمانة العامة بالشر
 إتجديد الرخصة الخاصة بإطالق خدمة 

ً
ونيا ن من استعمالها،لكتر ن المواطني  فحص أمن ن ضماإىل باإلضافة  لتمكي 
ن األ حيث عقد  المعلومات لها وتقديم التوصيات بالخصوص، ة إىل اجتماعات بالخصوص، باإلضاف 8عام المي 

ن   . إىل وزارة النقل والمواصالت زيارتي 

حات والتوجيه إلعداد و  ي قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األقدمت األمانة العامة المقتر
ة بخارطة ، مرتبطالحكوميةراضن

ة  ،جغرافية
 
ي عد

ح . قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددةلوضع خطط االستثمار ين جلس مإىل وتم تقديم مقتر
يبة لتعزيز جباية الوزراء  نة( عن النشاط االقتصادي (VATالقيمة المضافة )رصن ، حيث تم إعداد دراسة أولية )عي 
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ي بعض المدن الرئيسة 
ة وبيتونيا)ين عامة إذا ما تم اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة القيمة لتحديد  (رام هللا والبت 

يبة القيمة  عىل مبيعات السلع.  المضافة تطبيق رصن

  متابعة الزيارات للبلدان العربية 

ي ر ت
ن عام مجلس الوزراء اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية، واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التر أس أمي 

مها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة المملكة  : نمزيارة كل متابعة  تحيث شمل، تتر
ي شارك بها األ و األردنية الهاشمية، 

ن العام ضمن الوفود الجمهورية العراق، وجمهورية مرص العربية التر كما .  زاريةو مي 
ن العام أكتر من   مع رؤساء مؤسسات دولية مانحة مثل  20عقد األمي 

ً
كات (DCAF)و (EU)و (DFID)اجتماعا  وشر

 اجتماع 11ة إىل استشارية، هذا باإلضاف
ً
ك ا   12وعقد  ،مع قناصل وسفراء لتعزيز سبل التعاون المشتر

 
منها  استقباال

ن وسنغافورة واألدرن ومرص وع  استقبال  هم، و سفراء كل من بريطانيا والسويد والصي  س مركز لقاء رئيمان وغت 
ي )
يطانن وع الدعم التر  (. DFIDجنيف لحوكمة قطاع األمن ومديرة مشر

ن األمانة العامة والسفم تولمتابعة المنحة الصينية، فقد   بقيمة  15عىل تنفيذ  ةالصينيارة االتفاق بي 
ً
وعا  15مشر

ن واألطفال والشباب مليون دوالر تشمل العديد من المجاالت الصحية، والريادية، ودعم النساء هذه  . وكان من بي 
وع الحقيبة المدرسية" حيث  اء  ألف دوالر  500بقيمة هذه المنحة تم إنجاز أعمال لجنة المشاري    ع "مشر بشر

ي قطاع غزة 7,275قرطاسية كاملة، وزع منها و حقيبة  19,785وتوزي    ع 
ي محافظات  12,510و ،حقيبة ين

وزعت ين
  . الضفة الغربية

  وتوفت  المعلومات صون الحريات العامة

 جميعوتوزيعه عىل  وطباعتهتمت المصادقة عىل التقرير السنوي السادس للشكاوى من قبل مجلس الوزراء، 
شبكة منها ، و التعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها . وتواصلت عملية الدوائر الحكومية

، حيث تلقت اإلدارة العامة للشكاوى ن ن واذاعة فلسطي  ي األمانة العام أجيال اإلذاعية وتلفزيون فلسطي 
 261ة ين

شكوى تم  45والحكومية حسب االختصاص، الجهات والدوائر إىل شكوى تم إعادة إرسالها  112منها شكوى، 
 لنظام الشكاوى.  93و ،قبولها 

ً
 شكوى تم رفضها وفقا

ار الحصار عىل قطاع غزة حقوق اإلنسان نتهاكات اوتم رصد  ي الفلسطينية من قبل اإلحتالل، ورصد أرصن
ي األراضن

ين
ي قطاع غزة. حيث  

ي مشاين
 2168وقتل، عملية  44 داءات: االعتهذه كانت المحتل، وحركة المعابر، ونقص األدوية ين

  1515 واعتقال، إصابة
ً
، السيارات،  اعتداء 48و، مداهمة عملية 1460و، مواطنا ن ن عىل )المواطني  من المستوطني 

ي الزراعية واآلبار، وهدم المنازل(،  جريمة 56و(، وحرقها قتالع األشجار ا
تهويد جرائم  من 31و)تجريف األراضن

: فرض القدس )هدم واالستيالء عىل   حاجز  92المنازل(، أما جرائم الحصار والقيود المفروضة عىل الحركة فىهي
ً
 ا

 ثابت
ً
  1470، وا

 
 متنقل

ً
ن عىل الحواجز والمعابر الحدودية حاجزا   83، وبلغ عدد المعتقلي 

 
، وعدد الطرق معتقل

 طريق 30المغلقة 
ً
 . ا

ية، باإلضافة  ن ن العربية واإلنجلت   . ها داء الحكومية وغت  إىل نشر تقارير األ كما وتم نشر القرارات باللغتي 
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 دعم المرأة 

ي مجال 
ي تتعلق بالنوع االجتماعي تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ا تمت متابعةدعم المرأة وين

ي األم  قمثل حلتر
ين

لكال سنة  18 سن الزواجتحديد ، والمصادقة عىل لهمجواز سفر ألبنائها القارصين، وفتح حسابات بنكية  استصدار 
ن  ي قضايا النوع االجتماعي وتم إعداد تقرير اإلنجازات وال . الجنسي 

م التحويل مراجعة نظاباإلضافة إىل ، تحديات ين
ي تسىع 

ي للنساء المعنفات بما يتواءم مع سياسة الحكومة التر
ن إىل الوطتن خاصة  ،توفت  األمن واألمان للمواطني 

رات  ة. لفئات المهمشا ي المؤسسات  استحداثوتم إعداد أوراق سياساتية حول متر
وحدات النوع االجتماعي ين

 الحكومية. 

 تنمية الجوانب اإلدارية الممكنة ألعمال مجلس الوزراء

ي ت ةاإلداريالجوانب تولت األمانة العامة لمجلس الوزراء تنمية 
ن الحكومة من حوكمة األعمال عإىل هدف التر تر تمكي 

اكات عمل منظمة ومستدامة مالقطاعية  يئة بالئمة للتخطيط التنموي الحديث، و من خالل إنشاء ومأسسة شر
للوزارات تقارير لمجلس الوزراء بشأن األداء الحكومي قد تم إعداد و ، ممكنة للقيام بأعمال مجلس الوزراء 

ة عملها أسوة بمجلس والمؤسسات الحكومية، والتواصل الدوري مع المؤسسات الحكومية غت  الوزارية ومأسس
إعداد خطط حكومية تنفيذية واضحة تستند اىل كتاب التكليف وأجندة السياسات  -وألول مرة-الوزراء، فقد تم 

ن ) ة ما بي  م(، حيث تضمنت الخطط محاور رئيسة 2020نيسان   15وحتر  2019نيسان  15الوطنية عن الفتر
ات قياس واضحة. ليف مالمحددة بأنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكا تمت و ية تقديرية، وبمؤشر

ة حيث بلغت نسبة  طتنفيذ الخط متابعة ة عمل الحكومة الثامنة عشر اكمي خالل فتر نجاز إوإعداد تقارير االنجاز التر
رغم كل  (ألف دوالر 432مليون و 543ليار وم 3) بتكلفة مالية بلغت %85خالل العام األول للحكومة الخطط 
ي واجهت الحكومة. بات الصعو 

 واألزمات التر

ف عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ العام قاعدة بيانات خاصة بالمشاري    ع الحكومية وتم إعداد   ي تشر
التر

وع 726م، والبالغ عددها 2022م وحتر العام 2018  مشر
ً
مصنفة حسب القطاعات المختلفة، وجهات التمويل،  ا

ن )منجزةو  ول ، وتم إعداد تقرير تفصيىلي ح(بحاجة إىل تمويل مشاري    ع عالقة، االنجاز، يد ق ،حالة المشاري    ع ما بي 
 المشاري    ع وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها. 

ي إطار النتائج اإل  2018تقرير المتابعة والتقييم للعام إعداد وتم 
ي بناء  عىل ما ورد من أدوات قياس ين اتيحر ىل ع ستر

ي أجندة السياسات الوطنية 
ي واجهت 2022-2017مستوى كافة السياسات الواردة ين

، باإلضافة إىل التحديات التر
ي ألجندة السياسات وضع التوصيات العامة، وتم إعداد و  2018القطاعات خالل عام 

تقرير المراجعة النصفن
 إىل 2019-2017الوطنية 

ً
ي إطار استنادا

ي النتائج اإل  أدوات القياس المحددة ين اتيحر  ل عملكما تم تطوير دلي  . ستر
الزمة بما يشمل المبادئ األساسية واآلليات الوتوثيقها، توضيح إجراءات العمل المرتبطة بالمتابعة والتقييم ل

ي الناظم لعملية المتابعة والتقييم، وآلية جمع المعلومات الالزمة والتحضت  لتصميم وتطوير نظام 
واإلطار القانونن

، كآليات العمل واالحتياجات الفنية والرسوم البيانية الموضحة لكيفية تدفق البياناتالمتابعة والتقييم اإل ي
ونن  لكتر

 وترابطها. 

 النهوض واالرتقاء باألمانة العامة لمجلس الوزراء 

ن كحاضنة ألعمال الحكومة، وحلقة و المهم  النهوض واالرتقاء باألمانة العامة بما يعزز دورها وألجل  كوناتها  مصل بي 
ي األمانة 

ن عام مجلس الوزراء بتفعيل أداء موظفن كافة بما ينعكس عىل أداء جميع المؤسسات الحكومية، قام أمي 
ن بملفات عمل وعضوية  العامة لمجلس الوزراء من خالل إعادة تقسيم مهام العمل، وتكليف عدد من الموظفي 

 اجتماع 185يث عقد أكتر من ح ،ىل التواصل الدائم معهماللجان الحكومية المتنوعة، باإلضافة إ سكرتاريةو 
ً
 ا

 داخلي
ً
ي الفئة العليا، و ، ا

ي اإلدارات والوحدات،مع موظفن
ن من خالل مكافآت موظفن ن الموظفي  ن العام بتحفت   وقام األمي 
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م بنسبة 2019، حيث تمت زيادة المبلغ المرصوف للمكافآت للعام وفق معايت  محددة وشفافةلهم رصفت مالية 
 عن العام الم 67%

ً
، وذلك تقديرا ي

ي  لجهود اضن
 األمانة العامة.  موظفن

ح لتحديث الهيكل التنظيمي وتم  لألمانة العامة، وتحديد االحتياجات التدريبية وتدريب مجموعة من  إعداد مقتر
ن بناء  عليها، حيث  ائب، و الموظفي   مع المعهد الماىلي للرصن

ن ن العام اجتماعي   15مويل تتم االتفاق عىل عقد األمي 
 موضوع
ً
 تدريبي ا

ً
 متنوع ا

ً
ي األمانة العامة، وتم  ا

ي متنفيذ برامج تطوير قدرات البدء بلتنمية قدرات موظفن
األمانة وظفن

 موظف 30ل  دورات تدريبية داخلية عقد االحتياجات التدريبية من خالل  تقرير  م وفق2019العامة خالل العام 
ً
ي  ا
ين

ن من خالل دورات خارجية  6، وتدريب عدة مجاالت ي إندونيسيا موظفي 
. ين ن   والصي 

ي تطوير الموقع اإلتم  كذلك
ونن ية، وتطوير الخدمات لألمانة العامة  لكتر ن ن العربية واالنجلت  ونيإلاباللغتي  ة عىل لكتر

ه وتطبيقه توحيد دليل الهوية المؤسسيةالموقع، و   شر ، واالنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بنوإعداده ونشر
ن موقع شؤون مجلس الوزراء والموقع اإل ، وأتمتة نظام متابعة القرارات، وأتمتة نظام اللجان القرارات بي  ي

ونن لكتر
تحديث وتطوير نظام . وتم لنظام األرشيف (Business Intelligence) ذكاء األعمال تقارير أتمتة و الحكومية، 

الشكاوى يتيح للجهات ذات العالقة استخراج التقرير إضافة خاصية التقرير السنوي لنظام و شكاوى محوسب، 
ي والقطاع ، وتم السنوي بكل سهولة ويش 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدنن
ي قصت  عن األمانة العامة بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ومتابعة 

الخاص، وإعداد فيلم تعريفن
ي اإل موقعال، وعرضها عىل لها  ألفالم تعريفيةاد الوزارات إعد

ونن  جلس الوزراء. مل لكتر

امج وأداء األجهزةص تحديث آليات العمل الخا تم ي األمانة العامة بمراقبة التر
 ادات،عدوإعادة ضبط كافة اإل  ،ين

نت وخطوط الهواتف  ي والشبكات تم تمديد شبكات االنتر
  ديث وتطوير لحوتم ت، وصيانتها ولتعزيز الدعم الفتن

(SAN Storage) ،ي الالزم ألجهزة الحاسوب والطابعات ، وزيادة عدد األقراص الصلبة فيها
وتقديم الدعم الفتن

 و  . واألجهزة المكتبية األخرى
ً
لحفاظ عىل شية المعلومات وضمان التدفق اآلمن للمعلومات داخل عىل احرصا

 جراءات إدارة األصول المعلوماتية. سياسة وإ األمانة العامة وجهات االتصال تم العمل عىل

ن  ن ونظام وحركة ا االستقباللبنية التحتية والمكتبية وأماكن تأهيل لتم إجراء مظهر األمانة العامة ولتحسي  لموظفي 
ن والزائرين، حيث تم االنتهاء من صيانة المدخل الرئيسي للمبتن رقم  ، وذلك لتوحيد (1)األمن المادي للموظفي 

ة، حيث  ي لألمانة العامة بالتعاون مع بلدية البت  ن من مدخل واحد، وتم تجميل المظهر الخارجر دخول الموظفي 
تم اعتماد إجراءات األمن المادي للدخول و  . الحديقة الخارجية األشجار وتنظيفتمت زراعة األشتال وتقليم 

نت والهاتف والكهربإعداد خطة عمل لصيانة خطوط اإل والخروج من األمانة العامة والبدء بتطبيقها، وتم  اء، نتر
ي المبتن رقمو 

ي األمانة العامة، وتطبيقها من موازنة (1)صيانة القرميد ين
، وإعداد موازنة لعمل صيانة شاملة لمبانن

 طويرية. خذ باالعتبار الخطة التلألمانة العامة مع األ  2020م، كما تم إعداد الموازنة العامة للعام 2020العام 
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ي واجهت تنفيذ بعض بنود الخطة 
 أبرز المالحظات والتحديات التر

ي  ةتسلمت الحكومة الثامنة عشر 
ي ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وحصار ماىلي وسياسي هو األشد ين

مهامها ين
وس كورونا"، باإلضافة إىل السلطة الوطنية الفلسطينية،  تاري    خ وف أبدى معظم هذه الظر ورغم أزمة الوباء العالمي "فت 
امهمجلس الوزراء األمانة العامة لم و موظف ن ت عملية واجه لك، ومع ذذلوا أقىص الجهود لتنفيذها العمل وب بخطط التر
:  تحديات  التنفيذ   يمكن إيجازها بما يىلي

 وحدود تدخالتها  ال يوجد نظام يحدد مجاالت األمانة العامة لمجلس الوزراء . 
  ي  ،وآليات عمل األمانة العامة تقادم الهيكل التنظيمي

ي تت و  أولم تعد هذه األدوات تفن
قوم بها تواءم مع المهام التر

 المؤسسة بإداراتها ووحداتها المختلفة. 
  ورة ي جوانب مثلقدرات و  تنميةرصن

ي األمانة العامة ين
 ،والمهارات القانونية ،مهارات التخطيط : مهارات موظفن

ها. و  ،وجودة الخدمات ،وإدارة المشاري    ع ،وأدوات التحليل ،االتصالواإلعالم و   إعداد التقارير وغت 
  ونية و انظم ال توجد  لكتر

ً
ن األمانة العامة من القيام بمهامها بكفاءة عالية، علما

ّ
قواعد بيانات مركزية ومتكاملة تمك
 بأنه يوجد أرشيف موحد وقاعدة بيانات مؤرشفة للجلسات. 

   ي األمانة العامة
 كات الكهرباء. وشب ،والمكاتب واألثاثوالبيانات،  ،األرشيفكضعف البنية التحتية المكتبية ين

  ات و موحدة حكومية غياب قواعد بيانات مركزية تمكن من متابعة أعمال الحكومة ومشاريعها ونتائجها ومؤشر
 بالشكل المطلوب.  تهوفاعليعملها األداء وقياس كفاءة 
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 إضاءات تلخص أداء األمانة العامة

  خالل  577صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبالغ عددها 
ً
 890جلسة، ورسائل التكليفات البالغ عددها  52قرارا

 رسالة، وتقديم الدعم والمساندة القانونية لمجلس الوزراء من خالل تقديم المذكرات القانونية. 

 ي عدد من األ ات االختصاص تم إعداد بالتعاون مع جه
ي صادق عليها مجلس الوزراء بشكل نهان 

س : مجلمثل نظمة المهمة التر
، وتعديالت قانون المياه، ون  الحكومي

ن ، والحوافز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ومركز التمت  ن ظام الهالبحث العلمي دايا للمسؤولي 
ن  اف بالشهادات. الحكوميي   ، ونظام االعتماد واالعتر

  ن وأنظمة، والمصادقة عىل عدد مهم منها مثل: أنظمة مثل: نظام قوانلجنة قانونية لدراسة مشاري    ع ل 42متابعة مهام أكتر من ي 
اء العام.   ي إعداد نظام الشر

، وقانون المدن الصناعية والمناطق الحرة، والمشاركة ين ن  الريادة والتمكي 

  ي القرارات.  %65متابعة تنفيذ القرارات الحكومية، حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة
 ، ويجري متابعة تنفيذ باير

  للجان الحكومية، وإدراج  364وتنسيق لجنة من مجلس الوزراء،  103تشكيل 
ً
محرصن اجتماع عىل أجندة جلسات  59اجتماعا

 . وتحويلها اىل قرارات مجلس الوزراء

  لألطر القانونية واإلدارية ل غت  الوزارية إدارية وقانونية للمؤسسات الحكومية إعداد دراسة 
ً
ن تناولت توضيحا ي فلسطي 

مؤسسة  60ين
 .
ً
 وإداريا

ً
ن سواء أكانت مؤسسات عامة أم مؤسسات مستقلة ماليا ي فلسطي 

 حكومية غت  وزارية ين

  ي لمجلس الوزراء وإطالقه بحلته خالل الهوية المؤسسية لألمانة العامة وللحكومة حيث ظهر ذلك من تصميم
ونن الموقع اإللكتر

ية.  ن ن العربية واإلنجلت   الجديدة باللغتي 

  أنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، إعداد خطط حكومية وتقارير أداء محددة بمحاور رئيسية و
ات قياس واضحة، و  ي وأجندة السياسات 2018للعام إعداد تقرير المتابعة والتقييم وبمؤشر اتيحر م بناء عىل إطار النتائج اإلستر

ي ألجندة السياسات الوطنية 
 م2019-2017الوطنية، وإعداد تقرير المراجعة النصفن

  .ن وآلية إدارتها  الحكومي وإعداد المسودة األوىل لمعايت  جائزة التمت 
ن ح نموذج التمت   تقديم مقتر

  ي إعداد مشر
ي وإعداد ومراجعة اإلجراءات الفنية الخاصة بإطالق خدمة تجديد المشاركة الفاعلة ين

ونن وع منظومة الدفع اإللكتر
 .
ً
ونيا  الرخصة إلكتر

  .سياسات أمن المعلومات من خالل العمل مع لجنة إعداد سياسات أمن المعلومات، وإعداد سياسة تصنيف الوثائق وشيتها 

 حات والتوجه إلعداد قاعدة بيانات م ؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية، مرتبطة بخرائط جغرافية لتكون األساس لوضع تقديم المقتر
ة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة. 

 
ي عد

 خطط االستثمار ين

 ( يبة القيمة المضافة ح لتوسيع تطبيق رصن ي بعض VATتقديم مقتر
نة( عن النشاط االقتصادي ين (، حيث تم إعداد دراسة أولية )عي 

يبة القيمة المضافة المدن الرئيسة )را ة وبيتونيا( لتحديد اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة العامة إذا ما تم تطبيق رصن م هللا والبت 
 عىل مبيعات السلع. 

  . اتيجية الوطنية للتحول الرقمي ي إعداد سياسة كأساس إلعداد اإلستر
 المساهمة الفاعلة ين

  ي
 ين
ً
، والتحويالت الطبية، واإلجراءات اإلدارية دعم ومساندة لجنة النهوض بالقطاع الصحي خصوصا ن الصحي مجال تطوير التأمي 

 .  لتطوير منظومة القطاع الصحي

  ي تقييم
ة، والمشاركة ين تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية، وتقييم المستشفيات الحكومية، وتقييم مديرية صحة رام هللا والبت 

ك ب ، وذلك ضمن فريق عمل مشتر ي  الطتر
ن ن األمانة العامة ووزارة الصحة. مجمع فلسطي   ي 

  الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر 
ن  الحكومي وفق المعايت  العالمية حيث تم اعتماد نظام مركز التمت 

ن قيادة برنامج التمت 
 . ن  المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايت  وبموازنة تزيد عن مليون دوالر لمدة سنتي 

  ي
ن عام مجلس الوزراء ين أس  20 عضوية أمي  .  46لجان منها، حيث بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان  5لجنة، يتر

ً
 اجتماعا

  مها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة ي تتر
رئاسة اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية، واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التر

 . والدول األجنبية الصديقة

   ي إعداد معايت
، ومعايت  اعتماد الهياكل التنظيمية من خالل اللجنة  المساهمة الفاعلة ين ي

اء األراضن كات غت  الربحية، ومعايت  شر الشر
ي منطقة األغوار". 

ن بالسكن والعمل ين ن الراغبي   اإلدارية الوزارية الدائمة، ومعايت  المنحة المقدمة للخريجي 

  اف عىلقيادة أعمال اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء، وعضوية ول، واإلشر  مجلس اإلدارة المؤقت للهيئة العامة للبتر
كة الحديقة الفلسطينية لتطوير الخدمات  ة، واالنضمام إىل مجلس إدارة شر أعمال لجنة تثبيت مديونيات المحطات المتعتر

 التكنولوجية. 

   .النهوض باألمانة العامة كحاضنة ألعمال الحكومة وتنمية قدرات موظفيها  
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 وأعضاء  
ً
 المحور األول: دعم ومساندة مجلس الوزراء للقيام بالمهام الملقاة عىل عاتقه رئيسا

 

:  صالحاإلدارة العامة للتخطيط واإل  قامت   بما يىلي

وطنية ىل كتاب التكليف وأجندة السياسات الإ تستند خطط حكومية تنفيذية ربعية  ثالث إعداد -مرةألول -تم  . 1
ن ) ة ما بي 

م(، حيث تضمنت الخطط محاور رئيسة 2020نيسان  15م وحتر 2019نيسان  15عن الفتر
ات قياس واضحة، وقد  محددة بأنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، وبمؤشر

 تد 190بلغ عدد التدخالت الكلية المخطط لها 
 
 نشاط 560، وعدد األنشطة الكلية حواىلي خل

ً
، وعدد ا

ات األداء اإلجمالية   مؤشر  330مؤشر
ً
 . ا

عىل الخطط  اء  بن نجاز الحكومي إل لتقارير ثالثة متابعة تنفيذ الخطط الحكومية التنفيذية الربعية وإعداد  . 2
ة عمل الحكومة الثامنة التنفيذية المعدة، وإعداد تقرير اإل  اكمي خالل فتر ة عننجاز التر نيسان  15ة )الفتر  عشر

اكمي للخطط م( حيث بلغت نسبة اإل 2020م وحتر نهاية آذار 2019  3)بتكلفة مالية بلغت  %85نجاز التر
 .(ألف دوالر 432مليون و 543مليار و

3 . ، ن العام عىل مجلس الوزراء، إعداد العروض التقديمية حول تقارير األداء الحكومي  وعرضها من قبل األمي 
ها عتر الموقع اإل ي ونشر

ونن  العامة. لألمانة  لكتر
ة ) إعداد الخطة التنفيذية لألمانة العامة لمجلس الوزراء . 4 م(، 2019وحتر نهاية العام  2019/ 04/ 15عن الفتر

  27 لها  حيث بلغ عدد التدخالت المخطط
 
 رئيس تدخل

ً
 نشاط 75، تضمنت ا

ً
 100من خالل تم قياسها  ا

ن عىل الرب  ع األول من العام.  2020، وقد تم إعداد خطة تنفيذية للعام مؤشر  كت   مع التر
، و 30م شملت 2020إعداد خطة تنفيذية لألمانة العامة لمجلس الوزراء للعام  . 5

 
، يتم  170تدخل

ً
نشاطا

، وبلغت التكلفة المالية المخططة إلنجاز الخطة  132 واسطةقياسها ب
ً
ا  ألف شيكل 742مليون و 2)مؤشر

ي بلغت حواىلي  ،(دون الرواتب  ألف دوالر.  500والتكلفة المالية المخططة من التمويل الخارجر
ة  18لمجلس الوزراء منذ توىلي الحكومة ألمانة العامة تقارير أداء لثالثة إعداد  . 6 ن )ملمهامها عن الفتر  15ا بي 

اكمي السنوي األول لألمانة العامة وإعداد م(، 2020م وحتر نهاية آذار 2019نيسان  خالل تقرير األداء التر
ة، العام األول من عمل الحكومة   . %87حيث بلغت نسبة اإلنجاز للخطة الثامنة عشر

ي المناطق المهمشة . 7
 وغزة.  ،والقدس ،والخليل ،إعداد تقرير حول أبرز تدخالت الحكومة المنفذة ين

8 .  . ي واإلداري والماىلي
ي مجال االصالح القانونن

 إعداد تقرير حول أبرز المبادرات المنفذة من الحكومة ين
ف عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ العام  . 9 ي تشر

إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاري    ع الحكومية التر
وع 726 ها م، والبالغ عدد2022م وحتر العام 2018  مشر

ً
موزعة عىل القطاعات المختلفة، مصنفة بحسب ا

ن مشاري    ع منجزة ومشاري    ع قيد اإلنجاز، ومشاري    ع عالقة، وأخرى بحاجة إىل تمويل، ومصنفة  ،الحالة ما بي 
ي   . ، وتم تقديمه اىل مكتب رئيس الوزراء للمتابعةبحسب جهة التمويل الداخىلي والخارجر

، لدراستها والتشاور مع األردن إعداد تقرير حول االتفاقيات الموقعة مع ال . 10
ً
مملكة األردنية الهاشمية سابقا

كةبشأنها ضمن برنامج عمل اللج  . نة الفلسطينية األردنية المشتر
ي حول بيانات قاعدة إعداد  . 11

اء المتعاقدين عىل بند المشاري    ع ين والبالغ  ،الدوائر الحكوميةالمستشارين والختر
 مستشار  51 عددهم

ً
وع، وموقع عمل المستشار، ومصدر  واسم، االسم، تم تفصيل بياناتهم بحسب ا المشر

ة التعاقد، واألجر الشهري، ومجموع المبالغ المدفوعة لهم حتر تاريخه  . التمويل، ومجال العمل، وفتر
ي العقود إعداد تقرير حول بيانات  . 12

ي  ، وحولموظفن
ن موظفن ي اجدد عقود االحتياج الفعىلي لتعيي 

 لوزاراتين
 أن العدد اإلجماىلي للعقود بلغوالمؤسسات الحكومية

ً
 عقد 6619 ، علما

ً
  75، وا

ً
وبلغ  اإلجراء،قيد عقدا

ي ا االحتياج الفعىلي 
 موظف 1886 لمؤسسات الحكوميةمن ا لعقود لموظفن

ً
   . ا

ي تغذية الصفحة اإل . 13
ونيالمساهمة ين إلنجاز، اة لألمانة العامة لمجلس الوزراء بالخطط الحكومية وتقارير لكتر

وتحديث بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية غت  الوزارية عىل النافذة المخصصة للجهات الحكومية 
ي لألمانة العامة لمجلس الوزراءعىل الموقع اإل

ونن  .لكتر
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 . اللجان الحكوميةعدد من ل ةالعمل كسكرتاري . 14
وس  إعداد  . 15 ي مواجهة فت 

ن ين اتيجيوهو حول " 19 كوفيد تقرير بعنوان: "فلسطي  ي إدارة األزمة، إستر
ة الحكومة ين

ي مواجهة ورصد لألداء الحكومي 
، باالستفادة من تجارب  كنموذج"19وفيد انتشار "الوباء العالمي ك ين ي

فلسطيتن
. الدول األخرى، وبالفهم العم ي

 يق والواقىعي للسياق الفلسطيتن
يكة عتر   . 16 يد اإلمئات الرسائل الورقية التواصل المكثف مع جميع المؤسسات الحكومية والشر ي والتر

ونن  لكتر
ي مجال التخطيط وإعد لضمان تقديم المساعدة ،والمكالمات الهاتفية واالجتماعات الفردية والجماعية

اد ين
 وأوراق السياسات والدراسات.  التقارير الحكومية

 

 

 

 

   :بما يىلي دائرة تنفيذ القرارات الحكومية وقامت 

ي الجلسات من ) . 1
 قرار  577(، وعددها 52-1متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ين

ً
 ا

ً
. كما تم تصنيف القرارات وفقا

 
ً
، والمجاالت التنموية، والمستويات اإلدارية، ووفقا نامج الحكومي ة الزمنية فتر وال ،لنوعها )تخصصها(للتر

 890عددها و  ة، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن الحكومة الثامنة عشر لتنفيذ القرارات
 ،
ً
 تكليف 553بلغ عدد التكليفات المنفذة حيث تكليفا

ً
  182و ،ا

ً
 تكليف 155و، قيد التنفيذ  تكليفا

ً
 . قيد التحضت  ا

، لتوحيد  داد ملف كامل لدائرة اللجان لجميعإع . 2 ي الحكومة الثامنة عشر
 القرارات الخاصة باللجان الحكومية ين

ن الل  جان الحكومية والقرارات الحكومية. عملية التصنيف بي 
 تقرير  658تفري    غ تقارير متابعة تنفيذ القرارات وعددها  . 3

ً
 وارد ا

ً
من الوزارات والمؤسسات الحكومية عىل قاعدة  ا

 .البيانات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء
(، وإدخال ما يتعلق بالقرارات 161-153مراجعة الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( األعداد رقم ) . 4

 .الصادرة عن مجلس الوزراء عىل قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء
 اسة الوطنية للجودة. إعداد تقرير حول اللجنة التوجيهية لتنفيذ السي . 5
 تقرير  20إعداد  . 6

ً
 (. 52-1) ة خالل الجلساتحول تنفيذ قرارات الحكومة الثامنة عشر  ا

 .دعم سكان واد الحمصحول تنفيذ قرارات  (power point) تقديمي  تقرير وعرضإعداد  . 7
ك تقرير حول الزيارة الميدانية لوزارةإعداد  . 8 ، بشأن متابعة عمل الشر ي

 ية. ات غت  الربحاالقتصاد الوطتن

 الحكومية التخطيط في الدوائر رؤساء وحدات وإداراتمع  مجلس الوزراء عاماجتماع أمين 
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ي قراإعداد   . 9
 .رات مجلس الوزراءمطالعة حول الجودة ين

 .باسم الحكومة إعداد قائمة بالقرارات الخاصة بالشباب للناطق الرسمي  . 10
ي لم يتم االنتهاءوالتكليفات حول القرارات تقارير  4إعداد  . 11

ي الحكومة الثامنة عشر  تنفيذها  من التر
، ةين

 .(32-1للجلسات )
ي  . 12

 . الجتماعات وإعداد المحارصن امن حيث التنسيق وحضور  اللجان الحكوميةعدد من المشاركة ين

  :بما يىلي اإلدارة العامة للتقييم والمتابعة وقامت 

ي إطار النتائج  2018إنجاز تقرير المتابعة والتقييم للعام  . 1
ي اإل بناء  عىل ما ورد من أدوات قياس ين اتيحر ىل ع ستر

ي أجندة السياسات الوطنية 
ي واجهت 2022-2017مستوى السياسات الواردة ين

، باإلضافة إىل التحديات التر
 ووضع التوصيات العامة.  ،2018عام  القطاعات خالل

اتيجيةإل المراجعة السنوية  . 2 اكة مع  ستر ،  االتحاد الشر ي ومراجعة إنجازات الجهات المستفيدة من األورونر
اتيجياإل  كاء من االتحاد 2018خالل العام  ةستر ، وتم عقد اجتماعات ثنائية مع الجهات المستفيدة ومع الشر

ي  ت والوزارات المستفيدة من مع المؤسسام 2019/ 07/ 02ورشة عمل بتاري    خ إىل عقد ، باإلضافة األورونر
اتيجي اكة لمراجعة اإلنجازات،  إستر كاء من م 2019/ 07/ 11 تم عقد ورشة عمل بتاري    خكما ة الشر مع الشر
ي و الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، حيث تم عرض اإلنجازات والمعيقات  االتحاد  األورونر

ي التنفيذ، ب
ي واجهت القطاعات ين

ويات ىل الدروس المستفادة وتحديد األولإاإلضافة ومناقشة التحديات التر
 .المستقبلية

ي ألجندة السياسات الوطنية  . 3
، حيث تم إعداد الملخص التنفيذي 2019-2017إنجاز تقرير المراجعة النصفن

ي إطار 2019/ 10/ 13بتاري    خ 
 إىل أدوات القياس المحددة ين

ً
ي استنادا

، ومن ثم إعداد تقرير المراجعة النصفن
ي اإل النتائج  اتيحر ي عملية المراجعة ستر

، حيث تضمن التقرير باإلضافة إىل النتائج المحققة، المحاور األساسية ين
مع مختلف الوزارات  2019/ 10/ 17والنتائج والتوصيات، ولهذا الغرض تم عقد ورشة عمل فنية بتاري    خ 
ي بتاري    خ 

 م. 2019/ 10/ 24والمؤسسات الحكومية، وتم االنتهاء من إعداد التقرير النهان 
 . التقييمعمل المرتبطة بالمتابعة و تطوير دليل عمل المتابعة والتقييم بهدف توضيح وتوثيق إجراءات ال . 4
ي "دعم االستقرار وتقديم الخدمات وتعزيز اإل  . 5

يطانن وع التر من خالل ، الح"صاستكمال المرحلة التأسيسية للمشر
وع، حيث تم عقد  ي اللجنة التوجيهية للمشر

األطراف  مكثفة معدة لقاءات واجتماعات ونقاشات عالعضوية ين
وع، المختلفة كاء المستفيدين من المشر يطان ،المتمثلة بالشر كة والجهة المانحة ممثلة بدائرة التنمية التر ية والشر

وع، وتم تصميم وتطوير الجزء المتعلق باألمانة العامة وتحديد المحاور  ي تقوم بتنفيذ المشر
االستشارية  التر

حة  ي تقوم بها األمانة  لإلصالحالرئيسة المقتر
ن األداء والخدمات والمهام التر ي تحسي 

ي تساهم ين
والتطوير التر

 العامة. 
ية المرتبطة بتصميم نظام المتابعة والتقييم اإلإ . 6 ي نجاز جزء من النشاطات التحضت 

ونن ، كآليات تطويرهو  لكتر
 واالحتياجات الفنية والرسوم البيانية لتوضيح كيفية تدفق البيانات وترابطها.  ،العمل

ي عضوية عدد من اللجان الوطنية والتوجيهية والفنية  . 7
 العمل المختلفة. وورشات المشاركة ين

  :بما يىلي وحدة شؤون مجلس الوزراء وقامت 

 . األساسية ألعضاء مجلس الوزراء البيانات تحتوي عىل إعداد ملفات  . 1
ية للقضايا المتحديث  . 2 مع  ستمر الم والتنسيق طروحة عىل مجلس الوزراء،نموذج عمل المسودة التفست 

ي الوزارات لربطها مع وحدات شؤون مجلس 
اتيجيالغايات اإل الوزراء ين  ة لها. ستر

التواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، لبحث البنود المطلوب إدراجها عىل جلسات مجلس  . 3
 التخاذ  واستيفاء والبيانات المطلوبة،الوثائق ، الستكمال ودراستها  الوزراء

ً
زراء قراراته مجلس الو  تمهيدا

 بالخصوص. 
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 االختصاصوحدات شؤون مجلس الوزراء وجهات من خالل مع أعضاء مجلس الوزراء المستمر التنسيق  . 4
 .، وأي مستجدات بهذا الخصوصانعقادها بشأن مواعيد الجلسات ومكان 

 ( اجتماع52اإلعداد لعقد ) . 5
ً
 لمجلس الوزراء من النواجي االدارية والفنية واللوجستية.  ا

ي الجلسات )تحرير محارصن وقرارات مجلس الوزراء  . 6
وضمان توفت  هذه القرارات ورسائل  (،52-1ين
الل من خ المهمة للجمهور جهات ذات العالقة، ونشر القرارات للالتكليفات الصادرة عن هذه الجلسات 

ي لمجلس الوزراء وفق اآلليات المعتمدةالموقع اإل
ونن ية لكتر ن ن العربية واالنجلت   . باللغتي 

 برنامجها. عتمد عىل خطة الحكومة و ممنهج يمخطط و إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء بشكل  . 7
عداد ملخصات لها، إإعداد الوثائق والملفات الالزمة للبنود المدرجة عىل جداول أعمال مجلس الوزراء، و  . 8

 . الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء  والتوجيهات عداد محارصن للجلسات تتضمن القرارات والتكليفاتإو 
ن العام، للبنود المدرجة عىل  ملخصات أسبوعية عدادإ . 9 جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء خاصة باألمي 

 بالقرارات المطلوب
ً
ي تطل للبنود والهدف  ةتتضمن ملخصا

ب المدرجة، باإلضافة إىل التقارير الخاصة التر
ن العام حول القضايا المطروحة عىل جلسات مجلس الوزراء  .من معاىلي األمي 

ي الوزارات، لتطوير  . 10
االرتقاء و آليات العمل لديها، المتابعة والتنسيق مع وحدات شؤون مجلس الوزراء ين

ي و بها، والتواصل الفعال مع رؤساء الوحدات الجدد الذين يتم تعيينهم، إل 
حدة طالعهم عىل آلية العمل ين

ي 
ي األمانة العامة، وتقديم شؤون مجلس الوزراء ين

 . عىل أحسن حال لهمعمأداء المساعدة لهم ين
والمحارصن وملفات مجلس الوزراء، وتصنيفها حسب الوزارة ائق والقرارات والتكليفات أتمتة الوث . 11

 المختصة، لتمكينها من االطالع والمتابعة. 
ي متابعة النظام اإل . 12

ونن نامج اإل لكتر ي لوحدة شؤون مإلدارة الجلسات، والعمل عىل تطوير التر
ونن جلس لكتر

ي النظام. وزراء وربطه مع الدوائر الحكوميةبأعمال جلسات مجلس الالوزراء الخاص 
 ، وزيادة درجة األمان ين

رفع ملف جلسة مجلس الوزراء أسبوعيا عىل موقع مجلس الوزراء، ليقوم رؤساء وحدات شؤون مجلس  . 13
 
ً
يله وتزويده للسادة أعضاء مجلس الوزراء، تمهيدا ن  اء. ر لمناقشته خالل جلسة مجلس الوز  الوزراء بتتن

 

 

 

 



STATE OF PALESTINE 
COUNCIL OF MINISTERS 

CABINET SECRETARIAT 

 

 

ينـــــــــــة فلسطـــــدول  

 مجلس الوزراء
 األمانة العامة

 

Page | 18 
 

: دائرة اللجان الحكومية وقامت    بمتابعة عمل كافة اللجان المشكلة من قبل الحكومة، وذلك كما يىلي

اح ال 103متابعة تشكيل  . 1 ي هذه اللجان،  سكرتاريةلجنة حكومية من ناحية: اقتر
وممثىلي األمانة العامة ين

ي اللجان المختلفة و 
النظام  وبياناتهم، وفتح ملفات لهذه اللجان عىلالمتابعة مع الوزارات لتسمية ممثليها ين

ي اإل
ونن  . وأرشفتها، وغت  ذلك مما يتعلق بأعمال اللجان، وحفظ ملفاتها لكتر

 اجتماع 364تنسيق عقد  . 2
ً
ي األمانة العامة، ومع  ا

للجان الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ين
 اللجان واألعضاء.  سكرتاريةسناد لواإل ومقرري اللجان المختلفة، وتقديم الدعم  سكرتاريةال

محرصن اجتماع  59المتابعة مع اللجان المختلفة لعرض التوصيات الالزمة عىل مجلس الوزراء، حيث تم عرض  . 3
  72و ،توصية 147توصية، حيث تم إصدار قرارات بشأن  285، تضمنت مجلس الوزراء لجنة عىل 

ً
 تكليفا

 . لجهات االختصاص

 اجتماع 62الدائرة بتنسيق عقد  موظفو قام  . 4
ً
ن بها، من ناحية  سكرتاريةبصفتهم يشغلون مهام  ا لجان مكلفي 

ن الدعوات و  االجتماعات وصياغة المحارصن واعتمادها ومتابعة جداول أعمال التنسيق مع األعضاء وتجهت 
ي عرض 

ن عام مجلس ال 6التوصيات، ومشاركة الدائرة ين لة بقرار من أمي 
ّ
 . وزراء لجان داخلية مشك

وس كورونا" قامت . 5 (، بتاري    خ 18/ 44/ 02المشكلة بناء  عىل قرار مجلس الوزراء رقم ) لجنة متابعة  تطورات "فت 
 تقرير  74، برفع أكتر من 2020شباط  24

ً
للجهود الحكومية  م، حول المتابعات اليومية2020 أيار  14حتر  ا

وس كورونا، لمكافحة انتشار  ي ترفع  بشكل مباشر و  آخر المستجدات يحتويفت 
ئيس الوزراء ر ىل إالتوصيات التر

ن العام، حيث و  ي المحافظات ووزارة الصحة، األمي 
 تقارير من األجهزة األمنية ولجان الطوارئ ين

ً
تتلفر اللجنة يوميا

ي ومن غرفة 
 . العمليات المركزية للدفاع المدنن

ن العديد من المذكرات والتقارير اليومية حول عمل اللجان المختلفة  . 6 ن العام، وتقديمها لقيام الدائرة بتجهت  ألمي 
ي الحكومة 

لة ين
ّ
ة حيث تم عرض تقرير عن أعمال اللجان المشك منذ بداية عمل الحكومة وحتر الثامنة عشر

 راء. ( لمجلس الوز 23م عىل جدول أعمال الجلسة رقم )2019/ 09/ 30تاري    خ 

 إعداد تقرير م   . 7
 
ة منذ بداية عمحد ي الحكومة الثامنة عشر

ل الحكومة وحتر تاري    خ ث عن اللجان المشكلة ين
 (. 37عىل جلسة مجلس الوزراء رقم ) م، وعرض2019/ 12/ 30
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  :نجاز ما يىلي إالشؤون القانونية دائرة وتم من خالل 

1 .  ، ي
يعية لعرض المشاري    ع عىل جلسات مجلس الوزراء وفق جدول زمتن مع ليه متفق عتحديد األولويات التشر

  الحكومية.  الدوائر 
القرارات  دد عبشكل أسبوعي دوري، حيث بلغ  اتصياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورسائل التكليف . 2

 قرار  577
ً
 890 اترسائل التكليفعدد جلسة، و  52خالل  ا

 رسالة.   . 3
وع نظام األمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشاري    ع أنظمة مثل:  . 4 وع نظام وزارة الريادة ، و إعداد مشر مشر

ن   .التنموية والمناطق الحرة وقانون المدن، والتمكي 
ي مجال اللجان الحكومية فقد قام موظفو الشؤون القانونية بالمشاركة الفاعلة ك . 5

عضاء لما وأ سكرتاريةأما ين
 لجنة قانونية.  42يد عن يز 

يعات فيجري العملا فيما يتعلق أم . 6 ي مختلف المجاالت.  26عىل إعداد  بالتشر
وع قانون ونظام ين  مشر

ين  : معدة وهي أنظمة  مشاري    ع 10 فيما صادق مجلس الوزراء عىل . 7 ن والمختر نظام حماية الشهود والمبلغي 
ي قضايا الفسا

اء ين ي الصلة، و والختر
ن  اختصاصاتنظام تحديد د وأقارب  هم ووثيفر وع ، و وزارة الريادة والتمكي  مشر

نظام المجلس االستشاري لهيئة مكافحة و م، 2009( لسنة 9شغيل الخاصة رقم )نظام معدل لنظام مكاتب الت
وع قرار بقانون رقم ) ( لسنة و م، 2019) ( لسنة رقم الفساد  المنشآت والطواقم م بشأن حماية 2019مشر

عن تضارب  اإلفصاحنظام ، و م2020النظام األساسي للجامعات الحكومية رقم ) ( لسنة الطبية الصحية، و 
ن المركبات والعمالأنظام معدل لنظام تحديد مستوى األسعار ، و المصالح وع و  ،و التعرفة الخاصة بتأمي  مشر

ي الوظيفة العمومية، و نظام منع تض
وع النظام الماىلي للهيئات المحلية رقمارب المصالح ين

( لسنة  ) مشر
 م. 2019

ن  . 8 ي تم  أما القواني 
وع قرار بقانون معدل بشأن محا  : الرئيس فىهي  التنسيب بها إىل السيد المعدة التر ئات كم الهيمشر

وع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بم، و 2018( لسنة 32المحلية رقم ) ( لسنة 14شأن المياه رقم )مشر
وع قرار بقانون مم، و 2014 وع م، و 2000( لسنة 5قانون المرور رقم )م معدل ل2019) ( لسنة رقم شر مشر

 م. 1976لسنة  (61)حوال الشخصية رقم بشأن تعديل قانون األ م، 2019رقم ) ( لسنة قرار بقانون 

ي مجال 
: اإلدارية والقانونية األبحاث والدراسات وين  تم ما يىلي

 إدارية وقانونيةبإعداد دراسة الحكومية غت  الوزارية  المؤسساتقام الفريق المكلف بدراسة أوضاع  . 1
ن  ي فلسطي 

مؤسسة حكومية غت   60ل تناولت توضيحا لألطر القانونية واإلدارية  ،للمؤسسات الحكومية ين
، حيث تناأم كانت مؤسسات عامة أ  سواء ،وزارية

ً
 وإداريا

ً
 مؤسسات مستقلة ماليا

 
 قانوني ولت الدراسة تحليل

ً
 ا

 وواقعي
ً
مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: دمج مجموعة من المؤسسات  إىل من خالله التوصلنم ، ا

ي لالختصاصقرب مع مؤسسات أخرى، وإلحاق بعض المؤسسات إىل الوزارات األ
، وتصويب اإلطار القانونن

الناظم لمجموعة من المؤسسات، وإلغاء بعض المؤسسات، والتوصية بإجراء دراسة حول دمج كل 
  خاصة بكلاديق بمؤسسة واحدة متعددة األهداف، وتم إدراج توصية الصن

ً
 مرفقلجدول مؤسسة وفقا

واع لكافة أن بالدراسة، وإصدار قرار بتحديد مفهوم واضح للمؤسسات الحكومية، وتحديد معايت  جلية
ي الدولة، 

وبناء  عىل توصيات الدراسة تم تشكيل لجنة وزارية لحوكمة المؤسسات الحكومية المؤسسات ين
 غت  الوزارية. 
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: وحدة العالقات العامة واإلعالم قامت   بما يىلي

(بمعدل )ونشاطاته نشر أخبار رئيس الوزراء   . 1
ً
ين يوميا  وبيان جلسة الحكومة األسبوعية، وتغذية صفحة ،ختر

ونية لألمانة العامة، ورفع مقطع فيديو خاص الحكومية، والصفحة اإل التواصل االجتماعي )فيسبوك( لكتر
بترصيحات رئيس الوزراء عقب كل جلسة، ونشر أخبار ونشاطات األمانة العامة لمجلس الوزراء، واللقاءات 

ن عام مجلس الو   ختر  20)نشر زراء حيث تم الرسمية ألمي 
ً
 ،إذاعية مقابالت 4و ،تلفزيونيةلقاءات  5وإجراء ، ا

 بلة واحدة مع الصحافة المكتوبة(. اومق

خاصة  مجموعة نشاءإو ، االجتماعي  سائل التواصلعداد دليل و إو  (،Brand Book) إعداد الهوية المؤسساتية . 2
(close group )ي مجلس الوزراء  عىل موقع التواصل االجتماعي لمجلس الوزراء

 . لموظفن
ن ومؤسسات المجتمع وقوائم بأهم الكتاب واإل  ،جميعها  عالموسائل اإل بنشاء قاعدة بيانات خاصة إ . 3 عالميي 

ي والقطاع الخاص
 . ر موذلك من أجل التواصل التام والمست، المدنن

األخبار المحلية والمواقع اإلخبارية ومتابعة كل ما يتعلق بعمل الحكومة، والتواصل المستمر مع أهم  رصد  . 4
ي توجه إىل  باالستفساراتالصحافة فيما يتعلق 

ن عام مجلس الوزراء. إىل الحكومة و الحكومية التر  أمي 

ي إعالم مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء والناطق  . 5
تشكيل فريق إعالمي موحد يضم موظفن

نطاق وسيع وت ،عالمية والمؤتمرات الدوليةلقيادة فرق الحمالت اإل وتنسيقه اإلعالمي  الجهد  لتوحيد  ؛اإلعالمي 
 والدولية(.  ،واإلشائيلية ،لعربيةوا ،هم األخبار )المحليةألتقديم تقرير إخباري موحد لالتعاون 

ن ا . 6 ن العاتنظيم االجتماعات والمناسبات واللقاءات بي   . م وجهات االختصاصألمي 

ي إطالق الموقع اإل . 7
ونن ن تالوزراء باللغتب رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس مكلالموحد الجديد  لكتر العربية  ي 

ية.  ن  واإلنجلت 

ي قصت  عن األمانة . 8
 العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.  إعداد فيلم تعريفن

 اجتماع اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية 
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 : ي
ن جودتهاالمحور الثانن  االرتقاء بالخدمات الحكومية وتحسي 

ي سياق الخدمات 
ي تم وين

ي رقم  اعتماد برنامج وطتن
ن وفق المعايت  العالمية بقرار مجلس الوزراء الفلسطيتن للتمت 

 2019/م.و/م.أ( لعام 14/ 10)
 
ن العمل عىل تحسينها وتطويرها وصوال ي يتعي 

م بهدف الوقوف عند المفاصل التر
ة، ورفع رضإىل  ن امج واألعما ا خدمة حكومية متمت  ي الخطط والتر

 لالمستفيدين عن أداء الحكومة وتعزيز ثقتهم ين
 الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسسات الحكومية وفق  اعتمد الحكومية، حيث 

ن نظام مركز التمت 
ن  امة تكليف األمانة الع وتم،  بدعم من جهات مانحة هذه المعايت  وبموازنة تزيد عن )مليون دوالر( لمدة سنتي 

ن عن الخدمات  وع قياس رضا المواطني  ي هذا المجالإوتم  ،الحكوميةلمجلس الوزراء بإدارة مشر
  :نجاز ما يىلي ين

وع اإلصالح وتطوير الخدمات  . 1 كة المنفذة لمشر  بإعداد مسودة  SSRPتم االتفاق مع الشر
ً
عىل البدء فورا

 
 
ن خبت  وتدريبه عىل المهام المطلوب منه القيام بها، وتم فعل ، وتم تعيي  ي

 الحكومي الفلسطيتن
ن نموذج التمت 

، وآلية التقييم.  إعداد المسودة لنموذج ن ن بعنارصه الرئيسية: المبادئ، ومعايت  التمت   التمت 

ن وإلنشاء قاعدة البيانات المرجعية لجودة الخدمات، تم  . 2 ريق من تشكيل فوبناء  عىل متطلبات نموذج التمت 
ن الخدمات الحكومية وقياس مدى رضا أداة مسح األمانة العامة لمجلس الوزراء الذي قام بإعداد  المواطني 

  وأماكن تلقيها.  المقدمةى الخدمات عن مستو 

ي االتفاق مع الجهاز المركزي لإل  . 3
 إىل مذكرة التفاهم الموقعة مع األمانة العامة  ،حصاء الفلسطيتن

ً
استنادا

ن الفر مسحاللمجلس الوزراء، بالتعاون عىل تنفيذ  ن من األمانة العامة ، وعقد اجتماع بي  ن الممثلي  الجهاز و يقي 
ي المركزي لإل 

جهات حكومية، ضمن  10مراحل واختيار عدة تم تقسيم العمل عىل ، حيث حصاء الفلسطيتن
 ماتها. تقييم خدل المرحلة األوىل

ويد الجهاز المركزي ق . 4 ن ي  لإلحصاءامت األمانة العامة لمجلس الوزراء بتر
قة البيانات المتعلبالفلسطيتن

  ،بالخدمات الحكومية للوزارات والمؤسسات
ً
لوضع المعادلة واستخراج العينة، ووضع برنامج وخطة  تمهيدا

ن لمناقشة المنهجية وخطة العمل وطريقة اختيار مسحالعمل زمنية لتنفيذ  ن الطرفي  ، وتم عقد اجتماع ثاٍن بي 
ن  مسحالعينة، ومناقشة ال  .المعد لقياس رضا المواطني 

ن وتدريبهم عىل  . 5 ن والمشر  ،يومي عملمدار تم اختيار مجموعة الباحثي  ن ومن ثم عقد اختبار الختيار الباحثي  في 
 .واالحتياط حسب نتائج االمتحان ليتم توزيعهم عىل المحافظات

ن   . 6 ي األمانة العامة لمرافقة الباحثي 
ن ين اف عليهم لتنفيذ تكليف فريق من الموظفي  واالطالع عىل سح مالواإلشر

ي خاص الخدمات الحكومية
 تجريمن خالل كشف ميدانن

ً
ن األمانة العامة لمجلس  ، وحاليا االستعدادات بي 

ي ل
 نا. الذي تأخر بسبب جائحة كورو مسح التنفيذ بلبدء الوزراء مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيتن

ي 
  :بما يىلي الشؤون الحكومية قامت  مجال الخدماتوين

ي المحافظات الشمالية  . 1
 االعتماد و للمعايت  الوطنية للجودة  باالستناد تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية ين

 معيار  48لمراكز الرعاية األولية وعددها 
ً
 أساسي ا

ً
/ المرحلة األوىل، وتكريم ةداريمعيار بالحوكمة اإل  20، ا

ي اجتازت هذه المرحل
  . ةالمديريات التر

ي تقييم . 2
،معيار  20المستشفيات الحكومية ضمن المعايت  الحرجة وعددها  المشاركة ين

ً
مستشفن  14وشملت  ا

 حكومي
ً
ي المستشفيات الحكومية المريض(سالمة  )معايت   ا

 . كافة  لضمان تطبيقها ين
ي  . 3

ة بناء عىل المعايت  المشاركة ين تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية، وتقييم مديرية صحة رام هللا والبت 
 ة ومعايت  جودة الحوكمة اإلدارية. الجوهرية والمتقدم

ونية الخاصة بالخدمات الحكومية الصفحة اإلمتابعة وتحديث  . 4 ي إلا موقعالالخدمات( عىل  )دليللكتر
ونن  لكتر

 .ةألمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكوميل
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اية الوطنية للجودة واالعتماد لمراكز الرع تدريب فريق تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية عىل المعايت   . 5
 ومعايت  جودة الحوكمة اإلدارية.  ،ةمعايت  جوهرية ومتقدم األولية وهي الصحية 

ي المحافظات الشمالية  . 6
ي مديريات الصحة ين

 . االنتهاء من تطبيق المعايت  األساسية ين
ة عىل المعايت  األساسية   . 7 بذلك حيث  وإعداد تقرير  ،والجوهرية والمتقدمةتقييم مديرية صحة رام هللا والبت 

. لية التقييم لمدة يوماستمرت عم ن  ي 
ي ضمن فريق عمل  تقييم  . 8  الطتر

ن  . أسابيع ةثالث عىل مدار مجمع فلسطي 

 

 
ي   . 9

ن ب خاصمسح إعداد المشاركة ين  . الخدمات الحكومية المقدمة عنقياس رضا المواطني 
ي   . 10

 أعمال لجنة مواصفة مكاتب السياحة/ مؤسسة المواصفات والمقاييس. المشاركة ين
ن لإعداد تقرير   . 11  . لخدمات الحكومية المقدمة للمواطني 
ي دورة تدريبية خاصة   . 12

 . المتابعة والتقييم بالتعاون مع جامعة بيت لحمبالمشاركة ين
ي  . 13

ي إجراءات تسجيل األراضن
ن ين ي تواجه المواطني 

ي والمعيقات التر
إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األراضن

، وبما يحدد  ن ي احتياجات المواطني  ها، وتقديم التوصيات لتطوير العمل بما يلتر وإفراز الشقق والبيع وغت 
 . ي

ي أداء سلطة األراضن
 أولويات االصالح ين

 
: ولتعزيز الخدمات الحكومية أ  قامت األمانة العامة بما يىلي

ً
 يضا

ي ناء نظام ب  . 14
ونن وس  خاص بإدارة احتياجات وزارة الصحة خالل أزمة الوباء العالمي  إلكتر بما ، "اكورون"فت 

ي  1500حيث تم إدخال أكتر من  ،إدارة المنح، والعطاءات المتعلقة بها يشمل 
بند تمثل االحتياجات ين

ة مجموعات تشمل األدوية
 
ات ،عد ات ،والمختتر

 
 ومواد عامة.  ،والمستهلكات الطبية، واألجهزة ،والمعد

ح جائزة للهيئات المحلية بهدف تعزيز األداء ورفع مستوى الكفاءة  . 15 ن عام مجلس الوزراء مقتر م أمي 
 
قد

ي شهر نيسان و والفاعلية، 
ي مؤتمر االستثمار الذي خطط له ين

، وتعمل األمانة 2020تم إطالق الجائزة ين
 ة لمجلس الوزراء عىل إعداد المسودة األوىل لمعايت  الجائزة وآلية إدارتها. العام

 اجتماع فريق تقييم مجمع فلسطين الطبي مع وزيرة الصحة وأمين عام مجلس الوزراء  
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 المحور الثالث: تعزيز دور المرأة 
  :بما يىلي وحدة النوع االجتماعي قامت  

ي تتعلق بالنوع االجتماعي لاعتماد ورقة سياسات  . 1
 المرأة. ؤون من قبل وزارة ش تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التر

طة حول المتابعة والتقييم من منظور النوع  . 2 اعتماد أوراق مفاهيمية بالتعاون مع البعثة األوروبية للشر
اته.  ، وأوراق سياساتية مستجيبة للنوع االجتماعي ومؤشر  االجتماعي

ي  . 3
 . صياغة ميثاق وحدات النوع االجتماعي بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدنن

ات اإلنجازات والتحديات إعداد تقرير  . 4 ي قضايا النوع االجتماعي لألمانة العامة لمجلس الوزراء  والمؤشر
ين

 . قيد التنفيذ  %30ة ونسب %70حيث تبلغ نسبة اإلنجاز 
واد قرار راجعة ممرصفية ألبنائها القارصين، وممراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن حق األم بفتح حسابات  . 5

ي جواز سفر ألبنائها القارصين، و  ستصدار ابمجلس الوزراء بشأن حق األم 
 مراجعة نظام التحويل الوطتن

ن عامأإىل رفع التوصيات ، وتم م2013( لعام 18للنساء المعنفات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )  مي 
 . بشأنها  مجلس الوزراء

رات   . 6 ي المؤسسات الحكومية وواقعها  استحداثإعداد أوراق سياساتية حول متر
وحدات النوع االجتماعي ين

ي ميثاق وحدات النوع االجتماعي 
 . الحاىلي من أجل إدماجها ين

ي   . 7
ن االالمشاركة ين ي سياق التنإجتماع المجموعة البؤرية الخاصة بتطوير التمكي 

مية قتصادي للمرأة ين
ي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المسجلة وغت  مسح ل، إلجراء المحلية

امج المنفذة ين لمشاري    ع والتر
ن ، مسجلةال ي التمكي 

ي تساهم ين
 . للمرأة االقتصاديالتر

ي ف  . 8
ي األمانة العامة ين

خطة  منريق الخطة التنفيذية للهدف الخامس عضوية وحدة النوع االجتماعي ين
ن ا المالحظات عىل واعتماد م 2030التنمية المستدامة  ي تتعلق بالمساواة وتمكي 

 لمرأة. الخطة التر
ي إعداد  . 9

المرأة واألمن "( 1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم )حول  تقرير المشاركة ين
ة ) "والسالم  ، و ( م2019 –م 2017للفتر

 
ي أ
ن أن %48ما نسبته نجز منها التر ي حي 

قيد التنفيذ منها  %52، ين
ن توفت  التمويل الالزم  .لحي 

ي تم . 10
ي الورشات واللجان والفرق الوطنية التر

ي تسمية الوحدة  المشاركة ين
ية ممثل مسوإعادة ت ،عضويتها ين

ي لرصد 
ي لجنة المرصد الوطتن

ي حيث  المرأة،العنف ضد الوحدة ين
ورشة عمل، وبلغ  20 شاركت الوحدة ين

 اجتماع 18عدد اجتماعات اللجان 
ً
ي ، ا

 4، وعقد رؤساء وحدات النوع االجتماعي احتفاليات 7وشاركت ين
اتيجيلتقييم وضع الوحدات ومناقشة خطط و  اتاجتماع االجتماعي واإلنجازات  ات النوعإستر

ي تمت المشاركة كما والتحديات،  
 مؤتمرات.  7ين

 . ووحداتها  إعادة تشكيل الفريق المساند لوحدة النوع االجتماعي من مختلف إدارات األمانة العامة . 11
ي األمانة العامة لمجلس الوزراءتدريب  . 12

 لمركزيبالتعاون مع جهاز ا الفريق المساند لوحدة النوع االجتماعي ين
ي 
ات خطة التنمية المستدامة عىل ووزارة الداخلية  لإلحصاء الفلسطيتن الهدف الخامس  2030مؤشر

ن المرأة" ن وتمكي  ن الجنسي   موظ 24 وعدد أعضائه، "المساواة بي 
ً
  . فا

اتيجية الخاصة تنفيذية كملحق لإل صياغة خطة  . 13 ي حوارات المصالحة الوطإتعزيز بستر
نية دماج النساء ين

 القرار. ومراكز صنع 
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 المحور الرابع: صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية
ي األمانة العامة لمجلس الوزراء بما يىلي دارة العامة للشكاوى اإل قامت 

  :ين

عىل الدوائر  وتوزيعه تهمن مجلس الوزراء، وطباعوالمصادقة عليه  للشكاوىالتقرير السنوي السادس  إعداد  . 1
 . كافة  الحكومية

ن  اإلذاعية وتلفزيونالتعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها عتر شبكة أجيال  . 2 فلسطي 
. إو  ن  ذاعة فلسطي 

ومنها قيد المعالجة،  شكوى 13و منها، شكوى 38شكوى، تم معالجة  261دارة العامة للشكاوى تلقت اإل  . 3
ة يتم العمل عىل معالجتها حسب النظامشكو  11 ي   ،ى متعتر

شكوى جديدة منذ بداية العام  44كما تم تلفر
 م. 2020

ي الدوائر الحكومية بنسبة إ . 4
عداد تقرير باحتياجات وإ، %100جراء مسح لواقع احتياجات وحدات الشكاوى ين

ي  54
 . (أمنية مؤسسة 11 ،محافظة 11مؤسسة حكومية غت  وزارية،  15وزارة،  17: )دائرة حكومية ممثلة ين

، واستكمال تدريب وحدات نظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوىاستكمال العمل عىل تطوير ال . 5
ي المؤسسات الحكومية الستخدام النظام. 

 الشكاوى ين
ن  . 6 بي  ي وزارة الخارجية وشؤون المغتر

ن وتدريب ال ،وزارة المالية إىلضافة باإل تفعيل وحدة الشكاوى ين ي عاملي 
ين

 لوحدة عىل النظام الحكومي المركزي المحوسب للشكاوى. ا
ي  . 7

ي آوإ تعزيز التعاون والتنسيق لعقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدنن
ت لياطالعهم عىل التطور الحاصل ين

ي الشكاوى ومعال
عن النظام  وتقديم عرض وتعريفهم بالنظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوى جتها،تلفر
 حصائيات.  برز اإل وأ

ي الدوائر الحكومية  5عقد  . 8
، مية غت  الوزارية، المؤسسات الحكو )الوزاراتورشات عمل مع وحدات الشكاوى ين

ي منية( حيث شارك المحافظات، األجهزة األ 
خر التحديثات عىل آ متدرب تم تدريبهم 100التدريب حواىلي ين

 . الخاصة بالنظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوى
جمع تقارير الشكاوى من الوزارات والمؤسسات الحكومية غت  الوزارية والمحافظات واألجهزة األمنية،   . 9

 إلعداد التقرير السنوي للشكاوى للعام 
ً
 م. 2019وتدقيقها تمهيدا

 شراكة فاعلة لوحدة النوع االجتماعي في األمانة العامة مع وحدات النوع االجتماعي ووزارة شؤون  المرأة 



STATE OF PALESTINE 
COUNCIL OF MINISTERS 

CABINET SECRETARIAT 

 

 

ينـــــــــــة فلسطـــــدول  

 مجلس الوزراء
 األمانة العامة

 

Page | 25 
 

  :بما يىلي وحدة المنظمات األهلية وحقوق اإلنسان قامت 

ي الفلسطينية المحتلة من إ . 1
ي األراضن

ين  31ىل إنيسان  1صدار تقرير يوضح االنتهاكات االشائيلية ين ي التشر
 ثانن

ي الفلسطينية من قبل  انتهاكاترصد ، حيث تم م2019 لعام
ي األراضن

ار و ، االحتاللحقوق اإلنسان ين  رصد أرصن

ي قطا 
ي مشاين

حيث كانت هذه االعتداءات: ع غزة. الحصار عىل قطاع غزة، وحركة المعابر، ونقص األدوية ين

، و 1515إصابة، واعتقال  2168عملية قتل، و 44
ً
اعتداء من  48عملية مداهمة، و 1460مواطنا

، السيارات، اقتالع األشجار وحرقها(، و  ن ن عىل )المواطني  ي الزراعية  56المستوطني 
جريمة )تجريف األراضن

لقدس )هدم واالستيالء عىل المنازل(، أما جرائم الحصار من جرائم تهويد ا 31واآلبار، وهدم المنازل(، و 

: فرض  ، و 92والقيود المفروضة عىل الحركة فىهي
ً
 ثابتا

ً
ن عىل  1470حاجزا ، وبلغ عدد المعتقلي 

 
 متنقل

ً
حاجزا

، وعدد الطرق المغلقة  83الحواجز والمعابر الحدودية 
 
.  30معتقل

ً
 طريقا

ي قدمت لم . 2
حكمة الجنايات الدولية من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان إعداد تقرير حول الملفات التر

ي األ االحتاللجرائم الفلسطينية حول 
ي الفلسطينية المحتلة. اإلشائيىلي ين

 راضن
يبة الدخل للمؤسسم2000 لسنة (1)مقابلة صحفية حول قانون الجمعيات رقم  . 3 ن رصن ات األهلية ، وقواني 

   الفلسطينية واألجنبية. 
ن القطاع األ إلنجاز متابعة خطة العمل  . 4 اكة والتكامل بي  ية عداد مسودة التفاق، وإهىلي والقطاع الرسمي الشر

اكة المجتمعية تجمع القطاعال    . هىلي والخاص والرسمي األ اتشر
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نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين أول تشرين ثاني

2019ثاني التشرين 30نيسان وحتى 1نتهاكات االحتالل اإلسرائيلي من ا

عمليات القتل اإلصابات

المعتقلين عمليات المداهمة

اعتداءات المستوطنين على المواطنين والسيارات واقتالع األشجار هدم المنازل واالبار وتجريف االراضي الزراعية

(هدم واستيالء على منازل))تهويد القدس 
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ي والمواطنالمؤسسات الحكومية و  تعزيز التواصل معول
ن مؤسسات المجتمع المدنن  ي 

ن عام مجلس الوزراء وبشكل فاعل ي  ،قام أمي 
ن ومنظمات المجتمع المدنن سات الوزارات والمؤسو بالتواصل مع المواطني 

ي اللجان الحكومية المشكلة،البيانات والمقابالت الصحفيةخالل اللقاءات الرسمية، و الحكومية من 
 ، والمشاركة ين

ي إطار سىعي الحكومة، 
ي كافة المجاالت، حيث قوذلك ين

اكة والتعاون ين ن العادم لتعزيز الشر اعاته، م خالل اجتماألمي 
نامج عمل الحكومة وخططها التنموية واإل ل اتتوضيح  عىل أن تعتر

ً
اتيجية، مؤكدا ب ثقته زيز صمود المواطن وكسستر

ي هما 
 إىل أن مؤسسات المجتمع المدنن

ً
ا  محوريبجميع من أهم أولويات الحكومة وأهدافها، مشت 

ً
 أطيافها، تلعب دورا

ً
ا
 عىل أن الحكومة تتطلع إىل 

ً
 عىل صعيد الساحة المحلية والدولية، مشددا

ً
 أساسيا

ً
ي هذا اإلطار، وتعد العبا

 ين
ً
وأساسيا

كاء والقطاعات ذات العالقة،  وفق أجندة السياسات الوطنية وبرامج خطط نسج عالقة تكاملية متينة مع جميع الشر
ي اللجان  75حيث تمت مشاركة ، والتطويرية الحكومة اإلصالحية

ي ين
ممثل عن القطاع الخاص والمجتمع المدنن

 ختر  18 وقد تم نشر  ،الحكومية
ً
 صحفي ا

ً
ن مع مؤسسات إذاعية ومق مقابالت 4و ،ات تلفزيونيةلقاء 5وإجراء ، ا ابلتي 

 . (جريدة القدس، ووكالة األنباء الصينية)صحفية 

 

 

ن والمؤسسات المحلية:  ي مجال تعزيز التواصل مع المواطني 
 من أهم األنشطة ين

ي اإل موقعالمن خالل قرارات الحكومية عالن عن تفعيل نشر الاإل  . 1
ونن فزيون ا وتلوفوكالة و  ،ألمانة العامةل لكتر

ن وشبكة أجيال اإلذاعية.   فلسطي 

 عرض 17 عدد  األمانة العامة لمجلس الوزراءقدمت  . 2
ً
 تقديمي ا

ً
تقارير األداء حول أعمال اللجان المهمة و  ا

 .المعدة الحكومي والدراسات

ي إعداد  . 3
قدمت األمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم المتواصل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ين

ل الرقمي  ي وساهمت بفاعلية  ،سياسة التحو 
اتيجيإعداد وثيقة اإل ين  . وتصويبها  ةستر

 اجتماع األمين العام مع مؤسسات المجتمع المدني 
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اكة . 4 ي مع وزارة النقل والمواصالت  الشر
إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية، والفنية الخاصة بإطالق خدمة  ين

ونيتجديد الرخصة   إلكتر
ً
ن من استعمالها ا ن المواطني   ، باإلضافة إىل إجراء فحص أمن المعلوماتلتمكي 

ن عام مجلس الوزراء  إطالقها بشكل آمن، حيث عقد لضمان   ت بالخصوص. اجتماعا 8أمي 

حات والتوجيه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية، مرتبطة  . 5 قدمت األمانة العامة المقتر
ة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة. 

 
ي عد

 بخارطة جغرافية لتكون األساس لوضع خطط االستثمار ين

يبة  إعداد  . 6 ح لمجلس الوزراء لرصن نة( عن النشاط و ، (VATالقيمة المضافة )مقتر إعداد دراسة أولية )عي 
ي بعض المدن الرئيسية 

ة وبيتونيا)االقتصادي ين لها للخزينة لتحديد اإليرادات الممكن تحصي (رام هللا والبت 
يبة القيمة المضافة  عىل مبيعات السلع.  العامة إذا ما تم تطبيق رصن

ي محافظة قلقيليمشاركة  . 7
ي حفل إطالق العنقود الزراعي ين

ن العام ين  . ةاألمي 

ي  . 8
ات مؤسسة المواصفات والمقاييس، افتتاح مخالمشاركة ين لفاسدة وقف تهريب البضائع ا لدعم جهود تتر

، و ، ومحتاللومنتهية الصالحية من مستوطنات اإل  ي
ب ثقة كسن أجل ضبط بضائع السوق الفلسطيتن

. المستهلك المحىلي بجودة  ي
 المنتج الفلسطيتن

ي  . 9
كة ين زيون فرنامج ملف اليوم الذي يبث عىل تلبمقابلة حول أعمال اللجنة الفلسطينية األردنية المشتر

ن  ن مع إذاعة صوت ، و فلسطي  ن حول مقابلتي  ائج زيارة األردن، نتو الصينية،  الفلسطينيةاالتفاقية فلسطي 
ن عليها، و طالع المواإل  ن "حول اإل مقابلة تلفزيونية عتر طني  اتيجيتلفزيون فلسطي  الوطنية لمواجهة  ةستر

وس كورونا".   فت 

ائب لبحث  . 10 ن مع معهد المالية والرصن ك، و عقد اجتماعي  يبية آلية تنفيذ برامج تدر آليات التعاون المشتر
 ، ن نامج التمت   موضوع 15ل وتم االتفاق مع المعهد عىل توفت  تمويل تتعلق بتر

ً
ي تبدأ بتنفيذ ثالث  ا تدريتر

: كتابة التقارير  ي شهر آذار وهي
 موظف 20بمشاركة برامج تدريبية ين

ً
امج المكتبية ،ا  (MS Office) التر

 موظف 18بمشاركة 
ً
ي األمنا

 موظف 20بمشاركة  ، دورة فن التعامل مع الجمهور واإلتيكيت لموظفن
ً
 . ا

للتأكيد عىل تكاملية األدوار للمؤسسات  ،زيارة لوزارات ومؤسسات حكومية غت  وزارية 18القيام ب    . 11
ي كسب ثقة المواطن وتعزيز صموده ،الحكومية

  . ولتعزيز دور الحكومة ين

ي افتتاح العيادات الخارج  . 12
، والتأكيد المشاركة ين ي  الطتر

ن ي مجمع فلسطي 
لقطاع عىل دعم الحكومة ل ية ين

 .  الصحي

ي تعظيم الصادرات  "بيتا"االقتصاد واتحاد  لقاء مع وزير   . 13
ة أساسية ين ن ي كركت 

لرقمنة االقتصاد الوطتن
 ىل العالمية. إوالوصول 

ي   . 14
ي هيئة تسوية  مثل: مؤتمر عمل  اتمؤتمرات وورش 8 المشاركة ين

، ومؤتمر هيئة مكافحة والمياه األراضن
   حوكمة من أجل التنمية المستدامة". الفساد بعنوان " نزاهة و 

ي   . 15
ية ضد ، التضامنات الشعبالفلسطينيةمناسبات وطنية ووقفات تضامنية مثل: يوم المرأة  6 المشاركة ين

 ممارسات االحتالل. 

 لمعالجة 60عقد  . 16
ً
ي للعمل التطوعاال قضايا مختلفة مثل:  اجتماعا

مع  لقاء، و جتماع مع الفريق الوطتن
ن لإلعداد  لزيارة وفد من رجال األعمال مجموعة من المستثمرين ورجال األعمال الفلسطينيي 

ن للمملكة العربية السعودية، و الفلسط ن  4عقد ينيي  مت  لمناقشة ما تم  (Coding)اجتماع مع لجنة التر
ونيإنجازه عىل مستوى تجديد الرخصة  ، وتقديم عرض عن بوابة الدخول الموحد إلكتر

ً
، وتقديم (SSO)ا
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ونيعرض أوىلي عن تطبيق الخدمات اإل (لكتر ي
لمناقشة ورشة العمل  "سيجما"اجتماع مع و ، ة )حكومتر

ن جودة الخدمات الحكومي ، و الخاصة بتحسي  ن ن الفلسطينيي  اجتماع مع رئيس ة المقدمة للمواطني 
ن لبحث سبل تعزيز االستثمار و  ، ولقا مجلس إدارة بنك فلسطي  ن ي فلسطي 

ء مدير المشاري    ع االستثمارية ين
ي ت االجتماع مع مجلس نقابة أطباءبرنامج سواسية، و 

ق إقرار عياألسنان للوقوف عىل اإلشكاليات التر
    القانون الناظم لعملهم. 

امن مع   . 17 ن ي معرض بغداد الدوىلي بالتر
كات الوطنية ين ن بخصوص مشاركة الشر ي لصوت فلسطي 

ترصي    ح صحفن
ي يعمل عىل تعزيز المنتج المحىلي 

ي للمنتج الفلسطيتن
 عىل اليوم الوطتن

ً
زارة االقتصاد به و  ما قامت، مؤكدا

اتيجيبوضع  ، وتعزيز وعي المواطن بجودة هذا المنتج  ةإستر ي
قدرته عىل و وأهميته لدعم المنتج الوطتن

 . االحتاللمنافسة منتجات 

ي معرض  . 18
ي  مشاركة ين ن التكنولوجر  خالل مداخلته عىل اهتمام الحكومة بتب"كسبوتيك"إ  فلسطي 

ً
ي ، مشددا

تن
  . ذلكل والعمل عىل توفت  البيئة القانونية والفنية والتنظيمية المالئمة ،وتوظيفها  التكنولوجيا 

ي أعمال 
ن العام الفاعلة ين ي   اللجان المشكلةباإلضافة إىل مشاركة األمي 

أس  20كعضو ين لجان منها، حيث  5لجنة، يتر
 اجتماع 46عقدت 

ً
: ا  عىل النحو التاىلي

 

 

ي الخدمي لمحافظة رام هللا . 1 ة، عقدت  اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجر والبت 
ن أهمها: وخرجت بعدة توصيات ، تاجتماعا ن والخارجيي  كاء الداخليي  ي للعنقود التكنولتحديد الشر وجر

ي 
ن عن الوزارات األعضاء ين ي الخدمي مكونة من ممثلي  ، وتشكيل اللجنة الفنية للعنقود التكنولوجر الخدمي

ي السوق الفلسطينية، وتحليل 
كاء، بحيث تقوم بجمع الدراسات واألدبيات ين اللجنة الوزارية باإلضافة للشر

، ووضع رؤية وتصور واضح و  ي ن التكنولوجر اتيجيإواقع فلسطي  ي و ستر الخدمي ة شاملة للعنقود التكنولوجر
ات قياس  ات اإلحصائية ومؤشر ن يتضمن التدخالت، ووضع المؤشر ، وتحديد (KPIs) األداءلفلسطي 

 
ً
امج والخطط التنفيذية، وتم تشكيل لجان فرعية لكل موضوع بحيث ترفع اللجنة الفنية تقاريرها تباعا التر

 إىل 
 
اتيجيإإىل اللجنة الوزارية، وصوال ن لتكاملية ة ستر ي فلسطي 

ي الخدمي ين  .لعنقود التكنولوجر

 اجتماع اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي الخدمي لمحافظة رام هللا والبيرة  
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ي اللجنة الوزارية إلعداد عطاء منظومة الدفع اإل . 2
ونن ي هذا السياق اتاجتماع 4عقدت حيث ، لكتر

، وين
ي أعمال اللجنة الوزاريةبفاعلية ساهمت األمانة العامة 

ية الجتماعات الثنائإىل اباإلضافة  ،والفنية ين
ي منظومة الدفع اإلاليومية لوالمتابعة 

ونن الذي سيمكن من تقديم الخدمات الذكية وسيعزز الشفافية  لكتر
ي تقديم الخدمات، حيث تم إعداد وثيقة إبداء اهتمام هي "بوابة الدفع اإل

ونيوالعدالة ين الحكومية"،  ةلكتر
ي احتوت عىل أربع

: نظام تسجيل دخول موحد، وواجهات عتر اة التر نت سمكونات أساسية هي هلة النتر
ونيلكاالستخدام وآمنة لتنفيذ الخدمات الحكومية، وتطبيق المحمول الموحد للخدمات الحكومية اإل ة، تر

ي وبوابة الدفع اإل
ونن تم و مية، الرسالصحف  ، حيث تم اعتماد وثيقة إبداء االهتمام وطرحها من خالللكتر

 الستكمال خطوات العطاء. ( الالزمة RFPاعتماد وثيقة العطاء اإلدارية، والفنية )

 

 

اء حقائب مدرسية . 3 وأنهت  اجتماعات 3وعقدت ، اللجنة التوجيهية للمنحة الصينية المخصصة لشر
 عبالتنسيق ممانة العامة لمجلس الوزراء من خالل األ  عطاء المنحة الصينيةجراءات إ عمالها، حيث تمتأ

اء  تم. و ألف دوالر  500 ا قيمته ةالبالغم، و 2020خالل العام  وزارة المالية اللوازم العامة/  مديرية شر
ي قطاع غزة من خالل خمس جمعيات،  7275وزع منها حقيبة تشمل قرطاسية كاملة،  19,785

حقيبة ين
ي محافظات الضفة وزعت 12,510و

بية والتعليم،  11,900منها  الغربية ين حقيبة وزعت عىل مديريات التر
ي المناطق القريبة من الجدار،  العاملةعىل الجمعيات  ما تبفر  تم توزي    عو 

فوقد أين ن الع شر عىل  اماألمي 
ي استغرقت حواىلي تنفيذ  

ي  أشهر  أربعةكامل العملية، التر
من العمل المتواصل بجهود حثيثة من موظفن

ي الضفة الغ األمانة
.  ربية وقطاع غزة وكذلك بمساعدة من مكتبالعامة ين ن  وزير الريادة والتمكي 

 اجتماع اللجنة الوزارية إلعداد منظومة الدفع االلكتروني 
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توصية مهمة إىل  43وقدمت  ،اجتماعات 4اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء، وعقدت  . 4
فيذ تنوتتم متابعة توصية أخرى قيد التنفيذ،  23توصيات منها بشكل كامل، و 3تنفيذ مجلس الوزراء، تم 

: ا حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم قطاع الكهرباء، أخرى توصية 11  ألربعة محاور رئيسية هي
ً
لبيئة وفقا

ي قطاع ا
طاقة لالقانونية والتنظيمية لقطاع الكهرباء، المواضيع المالية، البنية التحتية، االستثمار ين

 الطاقة المتجددة
ً
 للجنة الوطنية . وخصوصا

ً
ن عام مجلس الوزراء بصفته مقررا ع خطة بوض حيث قام أمي 

احات والحلول المنلعمل لكل لجنة فرعية  احات وفق اوضع االقتر طار إل اسبة، ومتطلبات تنفيذ االقتر
يعات الواجب  ي الالزم، وتحديد مسؤولية التنفيذ والمتابعة، والتشر

ها لتحقيق استحداث تعديلها أوالزمتن
ي قطاع الطاقةاالنس

يىعي ين ويد أعضاء اللجنة بالبيانات والتقارير  قامت األمانة العامة، و جام التشر ن بتر
 اجتماع 14عقدت اللجان الفرعية و باء. المتوفرة لديها والخاصة بقطاع الكهر 

ً
التوصيات وقدمت لها،  ا

ي تمت المصادقة عليها لجنة الوطنيةوالمخرجات الالزمة ل
 فيذ ن، وتتم متابعة تمن مجلس الوزراء ، التر

 . المتابعة المعتمد من قبل فريق  التوصيات
مها الحكومة، وعقدتاللجنة الخاصة لمتابعة االتفاقيات ومذك . 5 ي تتر

ترأس ، اجتماعات 3 رات التفاهم التر
ن العام اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية،  ي تتر األمي 

مها واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التر
ج الزيارات متابعة نتائ، حيث قامت اللجنة بالحكومة مع الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة

ي هذا اإلطار 
ي الالزم ين

ي والفتن
علق بزيارة  خاصة فيما يت ،الحكومية المختلفة، وعىل تقديم الدعم اللوجستر

جمهورية العراق، وجمهورية مرص العربية، حيث عقدت سلسلة من و الهاشمية،  كل من المملكة األردنية
االجتماعات الدورية مع ممثىلي الوزارات وممثىلي مؤسسات القطاع الخاص، وأعضاء الوفد الوزاري 
ي زيارة العاصمة العراقية بغداد، لمناقشة نتائج الزيارة والتحضت  لمشاركة مؤسسات القطاع 

ي ين
الفلسطيتن
، الخاص ي معرض بغداد الدوىلي

ي ين
ساهمت اللجنة بتوفت  كافة المعلومات الالزمة إلعداد خطة و  الفلسطيتن

ن  ي األدوار بي 
ي تعزيز التكامل ين

، وين ي  كافة قطاعات المجتمع الفلسطيوطنية شاملة للتعاون الدوىلي
 تن

، والخاص( ، واألهىلي ي إطار تحقيق األهداف الحكومية الرامية وذلك ل، )الرسمي
مراكمة العمل الجماعي ين

ي و  باالقتصاد إىل النهوض 
ربية بشكل أسواق الدول العتحقيق أكتر قدر ممكن من االنفتاح عىل الفلسطيتن

 من االعتماد عىل األسواق اإلشائيلية
 
 . أساسي واألجنبية كخيار آخر بدال

ن العام.  ،اجتماعات 7وعقدت  اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة،  . 6 أسها األمي   وهي لجنة دائمة يتر
كة الفلسطينية لنقل الك . 7 ن  وعقدت هرباء،اللجنة الوزارية الخاصة الختيار رئيس مجلس إدارة الشر  . اجتماعي 
ونينة الوزارية للحكومة اإلاللج . 8   ت. ااجتماع 4ة، وعقدت لكتر
 اجتماعوضوع اعتماد الفقر متعدد األبعاد، وعقدت اللجنة الوزارية لدراسة م . 9

ً
 واحد ا

ً
 . ا

 توقيع اتفاقية مع السفير الصيني بشأن المنحة الصينية  
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ن الخاصة لتطوير مكب زهرة الفنجان،  اللجنة الوزارية . 10  . وعقدت اجتماعي 
 تحت إطار متكامل إلنشاء ال . 11

ً
الحكومي  مرصفاللجنة الوزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة حاليا

 لالستثمار والتنمية، وعقدت اجتماع
ً
 واحد ا

ً
 . ا

  كورونا"   وسفت  أزمة "الوزارية لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب تداعيات اللجنة   . 12

: اللجان،  اإلضافة إىل عضوية مجموعة منب  وهي

ي منطقة األغوار".  . 1
ن بالسكن والعمل ين ن الراغبي    اللجنة الخاصة بدراسة "معايت  المنحة المقدمة للخريجي 

كات غت  الربحية. اللجنة  . 2 ي القضايا المتعلقة بالشر
 الوزارية للتدقيق ين

 لجنة اإلصالح الوزارية الدائمة.  . 3
اف عىل مشاري    ع إنشاء القرى الذكية )تكنوبارك(.  . 4  اللجنة التوجيهية العليا لإلشر
 اللجنة الوزارية لبحث ديون الكهرباء المستحقة عىل الهيئات المحلية.  . 5
ي اللجنة الوزارية لوضع تصور ش . 6

. امل حول إنشاء هيئة األرشيف الوطتن ن  ، وعقدت اجتماعي 
وع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية . 7  ، وعقدت اجتماع2020 اللجنة الوزارية لمشر

ً
 واحد ا

ً
 . ا

ن عام مجلس الوزراء وحرصن  ية اللجنة الوزار ، و االقتصادية الوزارية الدائمة : اللجنةوهي أخرى لجان لاجتماعات  3 أمي 
ي  لوضع تصور بشأن

ي والمهتن
 اللجنة الخاصة لتثبيت مديونيات محطات المحروقاتو  ،النهوض بالتعليم التقتن

ة  . والغاز المتعتر

ي 
ن العام لدعم جهود الحكومة ين وس“العالمي مواجهة أزمة الوباء أنشطة األمي   كورونا":   فت 

ن العام  . 1  إدارة األزمة. كيفية ، لتقديم المساندة والتوجيه حول  اجتماعات مع وزارة الصحة 10عقد األمي 
اء االحتياجات العاجلة لوزارة الصحة لمواجهة الوباء  10عقد  . 2  . اجتماعات مع فريق دعم وتنسيق شر
ي للتنمية واإلعمار "بكدار" مع المجلساجتماعات  3عقد   . 3

اء  ةعىل منحللحصول االقتصادي الفلسطيتن شر
. األدوية العاجلة لوزارة ا ي

 لصحة عن طريق الصندوق الكويتر
ي إعداد برنامج   . 4

ونن لحرص االحتياجات والمنح الخاصة بوزارة الصحة وهي "قاعدة بيانات لكافة المنح  إلكتر
 كورونا".   مواجهة أزمةوالمساعدات المقدمة الحتياجات 

اجتماعات للجنة الوزارية المشكلة لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب  3عقد  . 5
 تداعيات األزمة.  

اتيجي تقرير حول إعداد   . 6 ي إدارة إستر
وس كورونا"ة الحكومة ين لحكومي ا، ورصد لألداء أزمة "الوباء العالمي فت 

ي 
ي ) مواجهة انتشار الوباء ين

  (. لمواجهة األزمة نموذج فلسطيتن
ي  . 7

ن العام ين اتيجيحول "  "ملف اليوم"برنامج مقابلة تلفزيونية مع األمي  ي مواجهة اإستر
لوباء ة الحكومة ين

وس كورونا".  العالمي    فت 
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 صالح: التطوير المؤسسي وبناء القدرات واإل الخامسالمحور  
ن عام مجلس الوزراء ب ي األمانة العامة لمجلس الوزراء تعزيز قام أمي 

ن تكليف عدد مو  ورفع قدراتهم، أداء موظفن
ن   اجتماع 185أكتر من عقد حيث  ،هممع دائمالتواصل الباإلضافة إىل وأنشطة، بملفات عمل ولجان  الموظفي 

ً
 ا

ن العام و  ن األمي  ن بي  ي اإلدارات والوحدات، الموظفي 
ي الفئة العليا، أو موظفن

لفردية ا وعقد اللقاءات، سواء مع موظفن
ن األداء  ي تم من خاللها تقديم التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتحسي 

والنهوض  ،نجاز المهامإو  ،والعمل الجماعي  ،التر
ن أذرعها كافة بما ينعكس عالمهم  دورها  باألمانة العامة وتعزيز   أداء ىلكحاضنة ألعمال الحكومة، وحلقة وصل بي 

ن من خالل المؤسسات الحكومية،  ن الموظفي  ن العام بتحفت  عايت  متفق ملهم وفق تقديم مكافآت مالية وقام األمي 
 عن العام  %67بنسبة م 2019للعام للمكافآت  المخصص ، حيث تمت زيادة المبلغعليها 

ً
، وذلك تقديرا ي

 الماضن
ي بذلها موظفو 

 . األمانة العامةللجهود التر

 

 

 

 

 

 اجتماعات أمين عام مجلس الوزراء مع موظفي األمانة العامة
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 مع رؤية  
ً
ن العام للنهوض باألمانة العامة وبأداء إداراتها ووحداتها وانسجاما : إتم األمي   نجاز ما يىلي

:  بما والتطوير اإلدارة العامة للتدريب قامت   يىلي

وعاألولويات التدريبية لألمانة العامة لمجلس الوزراء االحتياجات و إعداد تقرير  . 1 ي لبن وتحضت  مشر
اء القدرات ين

 برنامج 15من خالل  الوزراءاألمانة العامة لمجلس 
ً
 تدريبي ا

ً
 متنوع ا

ً
  .  ا

امج، و  عىل تمويلالحصول  . 2 ائب لتنفيذ هذه التر برامج تدريبية  تنفيذ ثالثسيتم من معهد المالية العامة للرصن
:  خالل العام الحاىلي  امج المكتبية ) 20كتابة التقارير بمشاركة   وهي ، التر

ً
 18( بمشاركة MS Officeموظفا

ي األمن
، دورة فن التعامل مع الجمهور واإلتيكيت لموظفن

ً
.  20بمشاركة  موظفا

ً
 موظفا

ي موضح فيه . 3 ، ن، األهدافو اسم الدورة، المستهدف) ا إعداد بطاقة تدريبية خاصة بكل احتياج تدريتر
 . (المنهجيات التدريبية ،ت المتوقعةالمخرجا

 موظف 30 تطوير قدراتتنفيذ برامج  . 4
ً
وفق تقرير االحتياجات التدريبية  م2019خالل العام  من األمانة العامة ا

ي المجاالت التالية: مهارات اإلكسل، والرقابة اإلدارية والمالية، والتحليل 
من خالل دورات تدريبية داخلية ين

، وتعزيز قدرات  ي
ي المحاسبة العامة والمالية.  ،(C)الفئة مديري اإلحصان 

اء العام، ودورة ين  والشر
ن من خالل دورات خارجية،  6تدريب  . 5 ي  ا منه 5موظفي 

ي مجال األرشفة إين
ونياإلندونيسيا ين ي  ة، وواحدةلكتر

 ين
ي 
ن ين   معلومات. ال مجال تكنولوجيا الصي 

ن العام.  . 6 ي أعمال اللجنة الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية للتدريب برئاسة رئيس ديوان الموظفي 
 المشاركة ين

، حيث قامت اإلدارة العامة  المسؤولةالجهات توسيع وتفعيل شبكة عالقات مع  . 7 ن ي فلسطي 
عن التدريب ين

ي وزارة الخارجية، المدرسة الوطنية 
لإلدارة،  سطينيةالفلللتدريب والتطوير بزيارة كل من المعهد الدبلوماسي ين

 . ي
ي الفلسطيتن

ائب، والمعهد القضان  ي للمالية العامة والرصن
 المعهد الفلسطيتن

 موظف 21استكمال إجراءات مشاركة  . 8
ً
،   ا ن ي دورات تخصصية متنوعة عقدت داخل فلسطي 

من األمانة العامة ين
 موظف 12اإلدارة إجراءات مشاركة كما استكملت 

ً
ي مهمات عمل ودورات خارجية، لم تتحمل األمانة العامة  ا
ين

 . تكاليفها 
ن من 10تدريب  . 9 ي مجلس الوزراء القانونيةالشؤون  دائرة موظفي 

يعية ومذكرات إ ين داد ععىل الصياغة التشر
ي 
 . الرسائل القانونية من خالل المعهد القضان 

   :بما يىلي وحدة الرقابة اإلدارية والمالية امت ق
 . %100 ةالتدقيق عىل عمل اإلدارة العامة للشكاوى بنسب . 1
  . %90 التدقيق عىل عمل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بنسبة . 2
ين تقارير شهرية حول الإعداد  . 3 ي الدوام لألشهر من نيسان حتر تشر

 . %100بنسبة  2019من العام ثانن
ين شهرية ل إعداد تقارير  . 4 ي اللمحروقات لألشهر من نيسان حتر تشر

  . %100بنسبة  2019من العام ثانن
ي أعمال لجان فنية ووزارية بصفة . 5

، مث مشاركة كادر وحدة الرقابة الداخلية ين لجنة ل أعضاء أو بصفة سكرتت 
ي تم فيها عمل مسودة 

ي الدوائر الحكومية كافة التر
ي وحدات الرقابة الداخلية ين

ي ين تعزيز دور العمل الرقانر
 . %95إىل لنظام الرقابة الداخلية بنسبة إنجاز تصل 
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   :بما يىلي اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية قامت 

ن بحيث يتم حرصه بمدخل أ( وذلك من 1صيانة المدخل الرئيس للمبتن رقم ) . 1 جل توحيد دخول الموظفي 
 .واحد

 

ن العام وتركيب أ . 2 ن مكتب األمي   .زجاجيةبواب تجهت 
ي لأل  . 3 ة مانة العامة: من خالل التعاون مع بلدية تجميل المظهر الخارجر ليم تم زراعة أشتال وتقحيث البت 

 ، وإعادة تأهيلها بالتعاون مع بلدية رام هللا. وتنظيف الحديقة الخارجية ،شجار األ 
 .والخروج( والبدء بتطبيقها بالتعاون مع اإلدارات المختصة )الدخولجراءات األمن المادي إاعتماد  . 4
نت والهاتف والكهرباءصيانة خطوط اإل لخطة عمل  إعداد  . 5  .نتر
ي المبتن رقم . 6

 . (1) صيانة القرميد ين
 يتم التنفيذ لباألمانة العامة السيارات الخاصة  اقفمو وضع خطة لربط  . 7

ً
 .قريبا

ي األمانة العامة، موازنة لعمل صإعداد  . 8
ي  ورصد المبالغ الماليةيانة شاملة لمبانن

 م. 2020موازنة العام  ين
  . مع األخذ باالعتبار الخطة التطويريةلألمانة العامة  2020إعداد الموازنة العامة للعام  . 9
ها اإل  األعمال الروتينية للشؤونالقيام ب   . 10 يات وحركة وتوفت  الضيافة وغت    . دارية والمالية من مشتر
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  :التالية المجاالتضمن اإلنجازات بعدد من اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقامت 

وني: الخدمات اإلاألول المجال   مة المقدة لكتر

ي إطالق الموقع اإل . 1
ونن ية لكتر ن ن العربية واإلنجلت   . لألمانة لمجلس الوزراء باللغتي 

ن موقع شؤون مجلس الوزراء والموقع اإل . 2 ي االنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بنشر القرارات بي 
ونن  لكتر

  . %100 بنسبة
    . %100أتمتة نظام متابعة القرارات بنسبة  . 3
 . %100بنسبة أتمتة نظام اللجان الحكومية  . 4
 . %40نسبة ب حرص مشاري    ع الوزارات حيث تم العمل عىل استخدام محركات تقارير . 5
ي ، و %100لنظام األرشيف بنسبة  (Business Intelligence) ذكاء األعمال تقارير أتمتة  . 6

تدريب موظفن
 لتطبيقه عىل اإلداراتعداد برنامج تدريب وإالالمعلومات للقيام بمهام  تكنولوجيا 

ً
 .األرشيف تمهيدا

 تجميل المظهر الخارجي لألمانة العامة 
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إضافة خاصية التقرير السنوي لنظام الشكاوى يتيح للجهات ، و مطور ومحدث نظام شكاوى محوسب . 7
   .ويشبكل سهولة  ةاج التقرير السنويذات العالقة استخر 

ي بناء نظام  . 8
ونن خاص بإدارة كافة احتياجات وزارة الصحة خالل األزمة، وإدارة المنح، والعطاءات  إلكتر

 نظام بحثاليوفر المتعلقة بها، 
ً
 بسيط ا

ً
 ومتقدما

ً
جاع البيانات،   ا ن المستخدم من البحث واستر يوفر و لتمكي 

ن  دخال إ نظام تقارير يتيح إنشاء تقارير متنوعة مدعمة بجداول ومخططات، ويتيح النظام للمستخدمي 
ن من استخدام النظام  ومتناسقة البيانات بطريقة موحدة  فسهن الوقتبدون أخطاء، ويمكن المستخدمي 

 (Auditing) مراجعة ومن أي مكان، ويمنحهم صالحيات المشاهدة والتعديل والحذف، ويحتوي عىل
ن سواء من ناحية الدخول   لتعديل عليها،لنظام، وإدخال البيانات، واإىل المراقبة سلوك المستخدمي 

جاع ومشاهدتها، ويتم  جاع(Backup) للنظام بشكل دوريإجراء الدعم واستر ي  البيانات  ، وذلك الستر
ين

 حال حدوث مشكلة معينة. 

ي  المجال
 ت: أمن المعلوماالثانن

 . عداد سياسات أمن المعلوماتء من صياغة سياسات أمن المعلومات من خالل العمل مع لجنة إاالنتها  . 1
امج وأتحديث آالعمل عىل  . 2  . عداداتداء األجهزة، وإعادة ضبط كافة اإل ليات العمل الخاص بمراقبة التر

ي والشبكاتالثالث المجال
 : الدعم الفتن

نت وخطوط الهواتف تمديد شبكات اإل  . 1  . وصيانتها نتر
ي تقديم  . 2

ي واللوجستر
ي مقر األمانة العامة  الجتماعاتالدعم الفتن

السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ين
 . الخارجية )عمل مستمر( واالجتماعاتلمجلس الوزراء، 

ي الالزم ألجهزة الحاسوب والطابعات واألجهزة المكتبية األخرى )عمل مستمر( . 3
 . تقديم الدعم الفتن

ائها من وكل ما  حواسيبالمعدات و الألجهزة و لوضع المواصفات الفنية والتقنية  . 4 أي  يتعلق بها عند شر
 . )عمل مستمر(ه التأكد من مطابقة تلك المواصفات مع ما يتم توريدو جهة 

 . قراص الصلبة فيها وزيادة عدد األ ،(SAN Storage)  عمل تحديث وتطوير ل . 5

 

 

 

لكترونياجتماع لجنة الدفع اإل  
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  :بما يىلي األرشيف المركزي الحكومي وقام 

ة عمل الحكومة الحالية بما مجموعه  . 1 مراسلة،  10,294تسجيل وتوثيق مراسالت واردة وصادرة خالل فتر
حيث بلغ العدد مراسالت صادرة تتبع آلية أرشفة منظمة وآمنة،  %42ومنها مراسالت واردة،  58%
يد الوارد اإل  يد الصادر وثيقة، وا 5839جماىلي من مدخالت التر يد و وثيقة،  3184 لتر  1196الداخىلي  التر

زراء، الصادرة عن جلسات مجلس الو  اتتسجيل بريد صادر لقرارات الحكومة ورسائل التكليفوثيقة، وتم 
 وإعطائها رقم
ً
  ا

 
 ( وثيقة. 478دخالها عىل النظام بمعدل )إو  متسلسل

ح الهيكل اإلداري التنظيمي لألرشيف والرسالة  . 2 ف والوص والرؤية واألهداف والمسؤولياتإنجاز مقتر

ي 
ن العامإىل وتقديمه الوظيفن  . األمي 

ي  . 3
ي الفلسطيتن

ونياإل)الورقية و ووصفها تم إنجاز تقرير تفصيىلي لحرص مقتنيات األرشيف الوطتن  .ة(لكتر
إعداد خطة تطويرية لدائرة األرشيف المركزي تشمل كافة اإلجراءات الفنية واإلدارية وتطوير الخدمات  . 4

ونياإل ي مفصل بأهم ، و حفظها ة وسياسة أمن المعلومات وظروف لكتر
ن تقديم تقرير فتن ات المطلوبة التجهت 

  . حسب المواصفات والمعايت  الدولية بهذا الخصوص لحفظ الوثائق
ح تفصيىلي  . 5

ي عمل مركز حفظ إىل تقديم مقتر
ي ودمجه ين

ي حول إنشاء األرشيف الوطتن
لجنة األرشيف الوطتن

اث التابع لوزارة   األوقاف. التر
متكامل يتوافق مع المعايت  الدولية الصادرة عن المجلس  والسياسات بشكلعمل مسودة دليل اإلجراءات  . 6

ي   . (ISOICA)الدوىلي لألرشيف والفرع اإلقليمي العرنر
ي االو  ،العملوزارات: التعاون مع  . 7

ي تقديم استشارات فن ،العدلو  ،المواصالتوالنقل و  ،قتصاد الوطتن
ية ين

ي بخصوص آليات اإلتالف للوثائق اإلدارية غت  
ال تحتوي قيمة مالية أو إدارية أو قانونية أو  المهمة التر

 ووسيط.  هت مدة حفظها كأرشيف جار  تاريخية أو بحثية وانت
وع أرشفة السجالت القديمة للسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووضع الخطوط  . 8 عريضة المناقشة مشر

وع  وع وخطة عمل فنية إلتمام المشر واستشارات  وتقديم خطط، %20والحيوي بنسبة إنجاز المهم للمشر
 حسبفنية للعديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية حول تنظيم وإدارة وضبط وحفظ السجالت 

 . المواصفات والمعايت  الفنية
وع إىل الشؤون القانوني ،العربيةاإلتفاق عىل صياغة بروتوكول تعاون مع جامعة الدول  . 9 ة وتم إحالة المشر

وتوكول ي مجلس الوزراء للتحضت  لتوقيع التر
 . ين

 الدولية والعربية  : العالقاتالسادسالمحور 
 

ن عام مجلس الوزراء  ي هذا المجال بعدة أنشطة أبرزها: قام أمي 
  ين

ي زيارة األردن الشقيق ضمن وفد الحكومة برئاسة رئيس  . 1
 -نيةالوزراء ضمن أعمال اللجنة الفلسطيالمشاركة ين

ي المملكة األردنية الهاشمية بتاري    خ 
ي دورتها المنعقدة ين

كة ين ، م2019تموز  07-06األردنية العليا المشتر
كرة من ضمنها توقيع مذ  تم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة األردنية الهاشمية أثناء هذه الزيارة، حيث

ن  ن بهدف زيادة وتطوير التعاون بي  ي للتمت 
ن األمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز الملك عبد هللا الثانن تفاهم بي 

"  الحكومي
ن ن للتمت  ي إدارة "برنامج فلسطي 

ن بما يعزز دور األمانة العامة لمجلس الوزراء ين ونشر ثقافة  ،الجانبي 
ي 
ن واالبتكار واإلبداع ين    المالتمت 

ً
 أفضل المعايت  العالمية. إىل سات الحكومية استنادا

ي زيارة . 2
جنة اللل من خالو حكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء، العراق الشقيق ضمن وفد ال جمهورية المشاركة ين

ن البلدين تناولت عدة قضايا أهمها: العراقية ال –فلسطينية العليا ال كة، تم عقد اجتماعات ثنائية بي  مشتر
ول، وتمت االس اد البتر ي العراق، واستت 

اد والتصدير واالستثمار والزراعة والطاقة، وفتح بنوك فلسطينية ين تت 
 مناقشة مجموعة من مذكرات التفاهم واالتفاق عىل المصادقة عليها وفق اإلجراءات المتبعة. 
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وع الحقيبة المدرسية بقيمة قيع اتفاقية مع الحكومة الصينية لتنفيذ تو  . 3 ن  500مشر  15ألف دوالر، وتجهت 
ح  مقتر
ً
ي  لمشاري    ع ا

يك الصيتن جاالت وتشمل العديد من الم، مليون دوالر  15بقيمة تمت مناقشتها مع الشر
ي المناطق المهمشةالمجال اإل و الشباب، ودعم النساء واألطفال، و الريادية، و الصحية، )

ي ين
عليم والت ،غانر

، ي
ي  للكوادر العاملةريب والتد التقتن

ي القطاع الحكومي الفلسطيتن
 . (ين

، والوفد المرافق مركز جنيف لحوكمة قطاع األمنرئيس  لقاءلقاء مع مؤسسات دولية مانحة مثل:  17عقد  . 4
ن المركز والمؤسسات الحكومية بشكل عام، ووزارة الداخلية واألمانة العامة  حيث تم نقاش أوجه التعاون بي 

 (DFID)و (EU)لقاءات مع ، و بشكل خاص االجتماعي الشكاوى والشؤون القانونية والنوع بوحدات ممثلة 
كات ي استشارية، و  وشر

، و  االتحاد استقبال واجتماعات مع رئيسة التعاون ين ي   ن اللقاء مع وفد ماألورونر
(UNDP) ي برنامج تنمية وتطوير أدوات ا، و

كاء ين لمشاركة او  لحكم الممول من المملكة المتحدة،اجتماع للشر
ي ورشة متابعة إطار النتائج اإل 

اتيجيين ، و ستر ي اكة مع االتحاد األورونر
يكاف، االجتماع مع مؤسسة دة بالشر

ن لتتناسب مع رؤية الحكومة  ورة تصويب مشاري    ع التعاون المقدمة من المانحي  حيث شدد عىل رصن
ي تتطلع إىل كسب ثقة الجمهور، ومطالبتهم بوضع خطة وأهدافها، 

 م القادمة. ة لمشاريعهاتيجيإستر التر
ي منها )قناصل وسفراء مع لقاء  11عقد  . 5

يطانن ي ونائبه، و القنصل العام التر
يطانن وع الدعم التر  مديرة مشر

(DFID،) ي السفت  األ
ي ، السفت  المرصي، السفت  الهندي، ةالسويدي ةالسفت   ،ردنن

سفت  ، السفت  العمانن
ي عدة لقاءات مع السفت  ، باإلضافة إىل سنغافورة غت  المقيم

ي المشاركة  تمتو  ،(الصيتن
 حفل استقبال 12ين

. لمناسبات وطنية ل ن  بعض الممثليات الدولية لدى فلسطي 
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 كلمة شكر 

ي جميع اإلدارات والوحدات عىل مانة العامة لمجلس الوزراء لطاقم عمل األ نقدم شكرنا الدائم، وتقديرنا 
ين

ي بذلوها، 
 لعطائوذلك الجهود الحثيثة التر

ً
ي سبيلهم الدائم تقديرا

مستوى األداء ب الرتقاءا والمستمر ين

، ورفع كفاءة مؤسساتنا الوطنية وفاعليتها،  لحكومة رغم  ألعمال ا مركز دور األمانة العامة ك وتفعيلالحكومي

ي نواجهها الصعوبات كل 
، ونأمل أن تستمر الروح اإليجابية والقدرة عىل مواجهة والعقبات واألزمات التر

 بمزيد من النجاحات. 
ً
 جديدا

ً
   التحديات، حتر ننجز عاما

ة تقرير تناول وقد  ي الحكومة الثامنة عشر
ة للسنة األوىل من عملها  أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء ين خالل فتر

ي قامت بها، األمانة العامةتدخالت أبرز م، 2020نيسان  15وحتر  2019نيسان  15عملها منذ 
، واألعمال التر

 إىل توج  
ً
ي حققتها، استنادا

ي خطاب قبول التكليف لدولة رئيس الوزراء واإلنجازات التر
وذلك  ،هات الحكومة الواردة ين

  مشكورين.  ألمانة العامةبفعل الجهود الحثيثة المبذولة من طاقم عمل ا

 

 

  

 د. أمجد غانم                                                                                                                   

ن عام مجلس الوزراء                                                                                                               أمي 

 


