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كلمة أمني عام مجلس الوزراء

الدكتور أمجد غانم 

أمن عام مجلس الوزراء

أداء  تقريــر  أيديكــم  بــن  أضــع  أن  يــرين 

األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء خــالل العام 

ــرة  ــة ع ــة الثامن ــل الحكوم ــن عم ــاين م الث

ــان 2020م ــن 13 نيس ــا ب ــرتة م ــن الف ع

2021م، والــذي يتنــاول أهــم   و15 نيســان 

تدخــالت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، 

واألعــامل التــي قامــت بهــا، واإلنجــازات التي 

حققتهــا، اســتناداً إىل توجُّهــات الحكومــة 

ــة  ــف لدول ــول التكلي ــاب قب ــواردة يف خط ال

ــوزراء.  ــس ال رئي

قامــت األمانــة العامــة بإعــداد خطــة عملهــا 

التنفيذيــة الثانيــة منــذ األســبوع األول مــن 

كافــة بــن  تــام  2020م وبتنســيق  العــام 

ــاألداء  ــاء ب ــوزراء لالرتق ــس ال ــامل مجل ــم ألع ــا كداع ــز يف عمله ــدم والتمي ــىل التق ــة ع ــة العام ــت األمان حافظ

ــطيني  ــن الفلس ــات املواط ــاً الحتياج ــة وفق ــة الحكومي ــات الوطني ــد األولوي ــاهمة يف تحدي ــي، واملس الحكوم

واهتامماتــه، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس مــع كافــة املؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة، رغــم كل 

ــا مــن إغــالق  ــا، وبالرغــم مــام تســببت بــه جائحــة كورون الصعوبــات واألزمــات السياســية واملاليــة التــي تواجهن

وتعطيــل ملؤسســات الدولــة وتقليــص أعــداد موظفيهــا. 

نجــدد شــكرنا وتقديرنــا ملوظفــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــىل الجهــود 

ــكل مــا يبــث األمــل وروح العطــاء للتغلــب معــاً عــىل التحديــات  ــا وتشــبثنا ب الكبــرة التــي بذلوهــا، ونؤكــد إرصارن

ــة  ــاتنا الوطني ــاءة مؤسس ــع كف ــي، ورف ــتوى األداء الحكوم ــاء مبس ــتمر يف االرتق ــة، لنس ــة القادم ــالل املرحل خ

وفاعليتهــا مبــا يعــزز صمــود املواطنــن، وثقتهــم بالحكومــة ومؤسســات الدولــة.

إداراتهــا ووحداتهــا، وتضمنــت الخطــة محــاور رئيســة وأنشــطة واضحــة مرتبطــة بفــرتات زمنيــة محــددة للتنفيــذ، 

ــة  ــة املتمثل ــة العام ــداف األمان ــق أه ــدى تحقي ــاس م ــتهدفات لقي ــؤرشات ومس ــة، وم ــة مخطط ــف مالي وتكالي

بدعــم مجلــس الــوزراء ومســاندته للقيــام باملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه رئيســاً وأعضــاء، واالرتقــاء بــأداء 

املؤسســات الحكوميــة وخدماتهــا، وإعــداد بنــاء مؤســي متميــز قــادر عــىل مواكبــة املتغــرات التكنولوجيــة، 

ــة وشــفافة.  ــة، بصــورة مرن واســتخدام األســاليب اإلداريــة الحديث
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امللخص التنفيذي

ــة  ــة العام ــة األمان ــداد خط ــم إع ــتية، ت ــوزراء د. اش ــس ال ــة رئي ــف لدول ــول التكلي ــاب قب ــا ورد يف خط ــذاً مل تنفي

ملجلــس الــوزراء التنفيذيــة للعــام 2020م، حيــث شــملت )30( تدخــالً، و)170( نشــاطاً، تم قياســها بواســطة )132( 

مــؤرشاً، وهــي منســجمة مــع الخطــة املاليــة املعــدة من قبــل فريــق التخطيــط واملوازنــة، والتي اشــتملت عىل 

ثالثــة برامــج ماليــة هــي: برنامــج الدعــم السياســايت واالســرتاتيجي، وبرنامــج التميــز لحوكمــة األعــامل وجــودة 

الخدمــات، والربنامــج اإلداري الــذي يشــمل )التطويــر املؤســي، وبنــاء القــدرات، وإعــداد الهيــاكل التنظيميــة، 

ــة  ــة املالي ــت التكلف ــا(، وبلغ ــاين وغره ــن املب ــاريع تحس ــة ومش ــة االلكرتوني ــج األمتت ــات، وبرام ــد البيان وقواع

املخططــة إلنجــاز الخطــة مــن املوازنــة العامــة مليونــان و740 ألــف شــيكل دون الرواتــب، وتضمنــت الخطــط محــاور 

رئيســة محــددة بأنشــطة واضحــة، ومبــدد وجــداول زمنيــة للتنفيــذ، وبتكاليــف ماليــة تقديريــة، ومــؤرشات قيــاس 

ــة  ــة العام ــاز األمان ــبة إنج ــت نس ــة بلغ ــات الدول ــه مؤسس ــي تواج ــات الت ــات والصعوب ــم كل التحدي ــة. ورغ واضح

للعــام الثــاين مــن عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة )%86( عــن الفــرتة مــن )13 نيســان 2020م وحتــى 15 نيســان 

2021م(، وبتكلفــة ماليــة إجامليــة بلغــت مليــون و559 ألــف شــيكل. 

متابعة شؤون جلسات مجلس الوزراء

مل يتأثــر عمــل األمانــة العامــة املســتمر واملتسلســل فيــام يتعلــق بعقــد ومتابعــة نتائــج جلســات مجلــس الــوزراء 

التــي كانــت تنعقــد رغــم أزمــة كوفيــد 19، حيــث تــم الرتتيــب الكامــل لـــ )52( جلســة مــن جلســات مجلــس الــوزراء 

مــن حيــث تقديــم كامــل الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس العاديــة والطارئــة، 

ســواًء يف مقــر مجلــس الــوزراء أو خارجــه أو الكرتونيــاً، وتــم إعــداد جــداول أعــامل مخطــط لهــا ومدروســة مــن 

ــة  ــات الالزم ــات وامللخص ــق وامللف ــة الوثائ ــداد كاف ــم إع ــة. وت ــات ذات العالق ــة الجه ــع كاف ــب وم ــة الجوان كاف

للبنــود املدرجــة عــىل جــداول أعــامل مجلــس الــوزراء، وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن كافــة القــرارات 

والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، وحــر مخرجــات جلســات مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتكليفــات إىل 

الدوائــر الحكوميــة املختصــة عــرب املوقــع اإللكــرتوين لشــؤون مجلــس الــوزراء، وتفعيــل النظــام الخــاص بذلــك 

ــتخدماً. ــام 79 مس ــدد مســتخدمي النظ ــح ع ــث أصب ــي، حي ــف الورق ــيف واملل ــن األرش ــتغناء ع واالس

دعم اللجان الوزارية للقيام مبهامها 

ــع  ــاتها ورف ــد جلس ــا، وعق ــام مبهامه ــة للقي ــان الوزاري ــم للج ــكال الدع ــع أش ــة جمي ــة العام ــرت األمان ــام وف ك

توصياتهــا ملجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات بشــأنها، فقــد متــت متابعــة تشــكيل )65( لجنــة حكوميــة 

شــكلت خــالل الســنة الثانيــة لعمــل الحكومــة، وذلــك مــن حيــث: تحديــد ســكرتاريا وممثلــن عــن األمانــة العامة يف 

هــذه اللجــان، ومتابعــة تســمية ممثــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة يف اللجــان املختلفــة، وبيانــات التواصــل 

الخاصــة بهــم، حيــث تــم تنســيق )374( اجتامعــاً، وعــرض توصيــات )58( محــر اجتــامع لجنــة عــىل مجلــس الــوزراء، 

ضمــت هــذه املحــارض )131( توصيــة، متــت املصادقــة عــىل )96( توصيــة. ومتــت املتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان 

يف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء لتنفيــذ فحواهــا، ومتابعــة إنهــاء )24( لجنــة للمهــام املوكلــة لهــا، 

وإعــداد تقاريــر اللجــان الحكوميــة والعديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان.
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ــو يف  ــة، كعض ــرق الوطني ــة والف ــان الحكومي ــامل اللج ــة يف أع ــوزراء بفعالي ــس ال ــام مجل ــن ع ــارك أم ــام ش ك

)14( لجنــة، يــرتأس )3( لجــان منهــا، حيــث عقــدت )90( اجتامعــاً خــالل العــام الثــاين لعمــل الحكومــة، نتــج عنهــا 

توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم املواطنــن. ) نتائــج هــذه اللجــان موضحــة يف التقريــر(. 

قامــت األمانــة العامــة بتحديــد األولويــات التريعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات واملؤسســات الحكومية، وبنــاًء عىل 

ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للتريعــات، ويتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر، وتتضمــن تحديــد األولويــات التريعيــة 

ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــىل جلس ــاريع ع ــذه املش ــرض ه ــدف ع ــة به ــة العام ــرد إىل األمان ــي ت ــات الت ــة التريع لكاف

بنــاًء عــىل جــدول زمنــي وفــق الخطــة، حيــث تــم إنجــاز مــا نســبته )%53( مــن األنظمــة، و)%40( مــن القوانــني 

ــى )31(  ــة ع ــني، واملصادق ــة وقوان ــاريع أنظم ــداد مش ــام، وإع ــذا الع ــة له ــة الترشيعي ــة يف الخط املدرج

ــد، باإلضافــة للعمــل عــىل صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل  ــام مع نظ

ــبوعي دوري.  أس

الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء 

متــت متابعــة تنفيــذ )603( قــرارات، وبلغــت نســبة القــرارات املنفــذة )%71(، ونســبة القــرارات قيد التنفيــذ )23%(، 

ويجــري متابعــة تنفيــذ مــا تبقــى مــن قــرارات، وتحليــل تصنيــف القــرارات وفقــاً للربنامــج الحكومــي، واملجــاالت 

التنمويــة، واملســتويات اإلداريــة، ووفقــاً لنوعهــا. كــام تــم قيــاس رسعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات، ومــدى 

االلتــزام بالفــرتات املحــددة لتنفيذهــا، والعمــل عــىل متابعــة تنفيــذ التكليفــات الصــادرة، وعددهــا )763( تكليــف 

تــم تنفيــذ )%67( منهــا، يف حــن أن التكليفــات قيــد التنفيــذ شــكلت )%22(، والتكليفــات التــي يجــري التحضــر 

لتنفيذهــا )%11(، باإلضافــة إىل إعــداد تقاريــر تنفيــذ القــرارات وعرضهــا. 

تنفيذ القرارات الحكومية

اســتمرت األمانــة العامــة يف تنميــة الجوانــب اإلداريــة التــي تهــدف إىل متكــن الحكومــة مــن حوكمــة األعــامل 

عــرب القطاعيــة مــن خــالل إنشــاء ومأسســة رشاكات عمــل منظمة ومســتدامة مالمئــة للتخطيــط التنمــوي الحديث، 

وبيئــة ممكنــة للقيــام بأعــامل مجلــس الــوزراء. ففــي مجــال التخطيــط واالصــالح تــم إعــداد تقاريــر ملجلس الــوزراء 

بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة 

أدائهــا. كــام تــم إعــداد خطــط حكوميــة تنفيذيــة واضحــة تســتند إىل كتــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء 

ــا  ــي اتبعته ــة الت ــس املنهجي ــام 2020م بنف ــالل الع ــة خ ــات الوطني ــدة السياس ــة، وأجن ــة الحكومي ــة التنمي خط

الحكومــة منــذ توليهــا مهامهــا يف نيســان 2019م، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أزمــة جائحــة كورونــا، ومتــت متابعــة 

تنفيــذ الخطــط وإعــداد تقاريــر اإلنجــاز الرتاكمــي خــالل فــرتة عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة، وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز 

الحكومــي للعــام 2020م حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي للخطــط )77%( بتكلفــة ماليــة بلغــت حــوايل 3.44 

مليــار دوالر.

التخطيط التنموي الحديث ومأسسة رشاكات عمل مالمئة  

امللخص التنفيذي
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متــت مراجعــة )26( خطــة اســرتاتيجية قطاعيــة وعــرب قطاعيــة وتحديثهــا وتجهيزهــا ملصادقــة مجلــس الــوزراء، 

ومراجعــة خطــة التنميــة الوطنيــة )2023-2021(، وإعــداد وثيقــة متكاملــة تتضمــن كافــة املالحظــات واملقرتحــات 

التــي تســاهم يف تطويــر الخطــة، وتــم العمــل عــىل إعــداد وتحديــث إطــار النتائــج اإلســرتاتيجي لخطــة التنميــة 

الوطنيــة لألعــوام 2023-2021، ومراجعــة خطــط العناقيــد التنمويــة وتقديــم التوصيــات لتطويرهــا، وتطويــر دليــل 

عمــل املتابعــة والتقييــم بهــدف توضيــح وتوثيــق إجــراءات العمــل املرتبطــة بهــا. 

االسرتاتيجيات والتقييم واملتابعة 

امللخص التنفيذي

ــود  ــة” عنق ــة اإلعالمي ــة “الحمل ــالق خط ــام 2021م، وإط ــالم للع ــة واإلع ــات العام ــدة العالق ــة وح ــداد رؤي ــم إع ت

التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، والحملــة اإلعالنيــة لربنامــج الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة )حكومتــي(، وتفعيــل 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــا ع ــع صفحاتن ــل م ــدل التفاع ــع مع ــث ارتف ــة، حي ــي للمؤسس ــل االجتامع ــائل التواص وس

االلكــرتوين إىل ذروتــه مبعــدل )232( ألــف مشــاهدة، وزيــادة عــدد املتابعــني إىل حــوايل)40( ألــف متابــع، 

وتــم العمــل عــىل إعــداد سياســة االتصــال والتواصــل، وإعــداد دليــل سياســة األزمــات اإلعالميــة، باإلضافــة إىل 

تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة وتغذيتهــا بالبيانــات والتقاريــر 

ــة.   ــات املهم والفيديوه

مجال العالقات العامة واإلعالم

قامــت األمانــة العامــة بإطــالق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، 

حيــث تــم إعــداد وتوفــر برنامــج محوســب خــاص مبتابعــة تنفيــذ الوثيقــة، والبــدء بإعطــاء تغذيــة راجعــة حــول مــا 

ــم  ــوزراء ليت ــس ال ــة ملجل ــة العام ــات يف األمان ــز املتابع ــيكون مرك ــث س ــال، حي ــاع ومج ــازه يف كل قط ــم إنج يت

مبوجبــه إعــداد التقاريــر حــول املبــادرات وفــق اآلليــة املعتمــدة، وإعــداد فيديــو تعريفــي حــول هــذا العنقــود 

يــرح ماهــو العنقــود وماهــي غاياتــه وأهدافــه االســرتاتيجية وعــىل مــاذا يركــز والنتائــج املتوقعــة منــه وســبل 

نجاحــه، وتــم تعميمــه عــىل الجهــات ذات العالقــة.  

عنقود التكنولوجيا  واإلدارة العامة 

منظمومة الخدمات الحكومية اإللكرتونية
ودليــل  اإللكــرتوين،  الدفــع  منظومــة  إعــداد  تــم  االلكرتونيــة  الحكوميــة  الخدمــات  منظومــة  ولتعزيــز 

والتــي  االتصــاالت،  وزارة  مــع  بالتعــاون  العامــة  األمانــة  مــن  مببــادرة  )حكومتــي(  االلكرتونيــة  الخدمــات 

للمنظومــة  الفنيــة  واللجنــة  الوزاريــة  اللجنــة  خــالل  مــن  فيهــا  محــوري  بــدور  العامــة  األمانــة  ســاهمت 

الشــفافية  وتعــزز  والذكيــة  اإللكرتونيــة  الخدمــات  لتقديــم  املنظومــة  لبنــاء  العــام  األمــن  برئاســة 

والعدالــة يف تقديــم الخدمــات، حيــث تــم تحديــد )10( خدمــات حكوميــة عــىل األقــل مــن الخدمــات التــي 

اإللكــرتوين.  والدفــع  اإللكرتونيــة  الخدمــات  منصــة  عــىل  وأمتتتهــا  إلطالقهــا  الحكوميــة  الدوائــر  تقدمهــا 
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 ISO وألول مــرة يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يتــم إنشــاء نظــام إلدارة الجــودة وفــق املعايــر الدوليــة

9001:2015، وهــو نظــام معتمــد لتوثيــق العمليــات واملســؤوليات ووســائل االتصــال لتحقيــق سياســات وأهــداف 

جــودة العمــل يف املؤسســة، ويســاعد هــذا النظــام يف تنســيق وتوجيــه أنشــطة املؤسســة لتلبيــة متطلبــات 

العمــل فيهــا، وتحســن فعاليتهــا وكفاءتهــا بشــكل مســتمر، حيــث تــم حــر )13( عمليــة رئيســية و)128( عمليــة 

فرعيــة وحــر )97( منــوذج مرتبــط بالعمليــات، ويتــم حاليــاً إعــداد دليــل توثيــق نظــام الجــودة، وتــم االنتهــاء مــن 

بنــاء نظــام محوســب إلدارة نظــام الجــودة بجميــع مكوناتــه. 

ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة وفق املعاير الدولية

امللخص التنفيذي

وحــول برنامــج التميــز الحكومــي، تــم خــالل العــام 2020م التعــاون مــع الخــرباء يف إعــداد مســودة أوليــة مــن 

برنامــج التميــز الحكومــي وجوائــز التميــز الحكومــي، وذلــك بعــد اعتــامد نظــام مركــز التميــز الحكومــي وخطــة 

التطبيــق والتدريــب لكــوادر املؤسســات الحكوميــة وفــق املعايــر العامليــة املصــادق عليهــا، ومبوازنــة تزيــد 

عــن )مليــون دوالر( ملــدة ســنتني بدعــم مــن جهــات مانحــة.

برنامج التميز الحكومي

قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل مــع املواطنــن ومنظــامت املجتمع املــدين والــوزارات واملؤسســات 

الحكوميــة بفعاليــة مــن خــالل اللقــاءات الرســمية، والبيانــات واملقابــالت الصحفيــة، واملشــاركة يف اللجــان 

الحكوميــة املشــكلة، وذلــك يف إطــار ســعي الحكومــة، لتعزيــز الراكــة والتعــاون يف كافــة املجــاالت، وكســب 

ثقــة املواطنــن، وتحســن الخدمــات الحكوميــة، وقــد تــم نــر )22( خــرباً صحفيــاً، وإجــراء )6( لقــاءات تلفزيونيــة، 

و)5( مقابــالت إذاعيــة ومقابلــة واحــدة مــع الصحافــة املكتوبــة. وعقــد أمــن عــام مجلــس الــوزراء العديــد مــن 

اللقــاءات مــع مكتــب ســيادة الرئيــس، ومكتــب دولــة رئيــس الــوزراء، وأعضــاء الحكومــة، باإلضافــة إىل الزيــارات 

للمؤسســات الحكوميــة، واللقــاءات مــع رؤســاء مؤسســة دوليــة مانحــة وقناصــل وســفراء، ورشكات استشــارية، 

ــر  ــة وتقاري ــان املهم ــامل اللج ــول أع ــاً ح ــاً تقدميي ــن )25( عرض ــر م ــوزراء أك ــس ال ــة ملجل ــة العام ــت األمان وقدم

ــة  ــات الدول ــن مؤسس ــات ب ــل املعلوم ــل، وتناق ــل والتكام ــز التواص ــك لتعزي ــات، وذل ــي والدراس األداء الحكوم

واملؤسســات الريكــة.

تعزيز التواصل مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين واملواطنن
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لتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة، تــم اســتقبال )372( شــكوى بواقــع )266( 

شــكوى تــم إعــادة إرســالها إىل الجهــات والدوائــر الحكوميــة حســب االختصــاص، و)41( شــكوى متــت معالجتهــا 

مــن قبــل اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة العامــة، وقــد بلغــت نســبة معالجــة الشــكاوى %97.2، باإلضافــة 

إىل املصادقــة عــىل التقريــر الســنوي الســابع للشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2019م، وتوزيعــه 

وطباعــة ملخصــه التنفيــذي باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، وتــم تطويــر واســتخدام النظــام املركــزي الحكومــي 

املحوســب للشــكاوى، وتعزيــز قــدرات العاملــن يف اإلدارة العامــة للشــكاوى، ووحــدات الشــكاوى يف الدوائــر 

ــال  ــة يف املج ــدين العامل ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــيق م ــاون والتنس ــز التع ــىل تعزي ــل ع ــة، والعم الحكومي

الحقوقــي، والتنســيق مــع تلفزيــون فلســطن لبــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى كجــزء مــن تنفيــذ الخطــة 

اإلعالميــة للشــكاوى.

الشكاوى املقدمة للجهات الحكومية

امللخص التنفيذي

 ويف مجــال دعــم املــرأة قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بدعــم وتعزيــز عمــل وحــدة النــوع االجتامعــي، 

وتــم إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر يف مجــال النــوع اإلجتامعــي، ومنهــا: تقريــر حــول مــؤرشات الصحــة والحقوق 

الصحيــة واالنجابيــة للنســاء والفتيــات يف حــاالت األزمــات، وتقريــر إنجــازات النــوع االجتامعــي واإلنجــازات القانونية 

حــول تقريــر املتابعــة للجنــة اتفاقيــة القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وإعــداد خطــة وحــدة النــوع 

االجتامعــي يف قــرار مجلــس األمــن رقــم )1325( املتعلــق باملــرأة والســالم واألمــن. وتحديــد مركــز مســؤولية 

األمانــة العامــة يف خطــة الجيــل الثــاين املطــورة للقــرار إلنفــاذ األجنــدة لألعــوام )2020–2023(م واعتامدهــا، 

واملســاهمة يف تحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة عــرب القطاعيــة لتعزيــز العدالــة والتــوازن  بــن الجنســن ومتكــن 

املــرأة لألعــوام )2020–2022(م.  

دعم املرأة 

قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن خــالل إعــادة تقســيم مهــام العمــل، 

وتكليــف عــدد مــن املوظفــن مبلفــات عمــل وعضويــة وســكرتارية اللجــان الحكوميــة املتنوعــة، باإلضافــة إىل 

التواصــل الدائــم معهــم، حيــث عقــد أكــر مــن )200( اجتامعــاً داخليــاً، مــع موظفــي الفئــة العليــا، وموظفــي 

اإلدارات والوحــدات، وقــام األمــن العــام بتحفيــز املوظفــن مــن خــالل مكافــآت ماليــة رصفــت لهــم وفــق معايــر 

محــددة وشــفافة، كــام وتــم إعــداد مســودة دليــل إجــراءات العمــل لألمانــة العامــة، حيــث تــم عقــد عــدة لقــاءات 

ــة  ــامذج املخصص ــف بالن ــراءات والتعري ــل اإلج ــن دلي ــدف م ــح اله ــدات لتوضي ــام واإلدارات والوح ــن الع ــن األم ب

لذلــك، ومخطــط املســار التدفقــي للعمليــات. 

النهوض واالرتقاء باألمانة العامة ملجلس الوزراء
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وبعــد املصادقــة عــىل نظــام األمانــة العامــة، يجــري العمل عىل تحديــث الهيــكل التنظيمــي، وتحديــد االحتياجات 

التدريبيــة بنــاًء عــىل ذلــك، والتواصــل مــع معاهــد التدريــب املختلفــة مثــل املدرســة الوطنيــة لــإدارة، ومعهــد 

املاليــة العامــة والرائــب للبــدء يف تنفيــذ الخطــة التدريبيــة خــالل فــرتة قريبــة. 

امللخص التنفيذي

 ولتعزيــز البينــة اإلداريــة والتكنولوجيــة لألمانــة العامة، تــم تحديث اســرتاتيجية وسياســات 

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت داخــل املؤسســة، وتطويــر آليــات تدفــق املعلومــات داخــل األمانــة 

العامــة بشــكل خــاص ومــع املؤسســات ذات العالقــة، وإجــراء تحســينات عــىل مســتوى أمــن وحاميــة املوقــع 

الخــاص بالشــكاوى، وجعــل املوقــع متوافــق مــع كافــة األجهــزة، وإضافــة جملة مــن التقاريــر اإلحصائيــة، وإطالق 

موقــع  اللجــان بحلــة جديــدة، وإدارة كافــة أعــامل اللجــان إلكرتونيــاً، وإتاحــة اســتخدامها مــن قبــل أعضــاء اللجــان 

مــن وزاراتهــم. وتــم تطويــر برنامــج األرشــيف، وتشــغيل بوابــة الرتاســل كمرحلــة تجريبيــة مــع الــوزارات بنســبة 

ــة  ــات بطريق ــل خدم ــة أو تعدي ــة إضاف ــة إمكاني ــة إلتاح ــن الزاويــة الخاصــة بالخدمــات الحكومي ــاز%60، وتحس إنج

المركزيــة، وربــط الخدمــات مــع موقــع الشــكاوى، وتطويــر األجهــزة وأنظمــة التشــغيل، وتركيــب أجهــزة حاميــة 

جديــدة. 

ومــن جانــب آخــر تــم اســتكامل العمــل عــىل منظومــة الدفــع االلكــرتوين، واملســاهمة بإنجــاز منصــة اللقاحــات، 

ــال الجــودة تــم توثيــق العمليــات  وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لعنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، ويف مج

ــات  ــة الخادم ــر أنظم ــة إىل تطوي ــذا باإلضاف ــودة، ه ــط الج ــج ضب ــة برنام ــات، وأمتت ــا املعلوم ــة بتكنولوجي الخاص

ــدارات.  ــخ واإلص ــدث النس ــرتوين بأح ــد االلك للربي

ويف مجــال املتابعــات اإلداريــة  متــت متابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن مــن إجــراءات التعيــن والنقــل، التأمــن 
ــق  ــتحقاقات، وتطبي ــات واإلس ــراف، والرتقي ــور واالن ــجالت الحض ــالت، س ــان مقاب ــوان، لج ــالت الدي ــي، مراس الصح

نظــام املــوارد البريــة اإللكــرتوين، وإعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2021م، وتدقيــق 

فواتــر املشــرتيات وإدخالهــا عــىل نظــام بيســان وتجهيزها للدفــع والتنســيق مــع وزارة املالية بهــذا الخصوص. 

ــة  ــام بكاف ــة، والقي ــور املالي ــق باألم ــا يتعل ــكل م ــة ب ــلة وزارة املالي ــام 2021م، ومراس ــة الع ــداد موزان ــم إع وت

عمليــات الــراء الالزمــة حســب النظــام، وتوفــر كافــة لــوازم االجتامعــات وعددهــا )374( اجتامعــاً حيــث بلــغ عــدد 

األشــخاص الحضــور فيهــا )3,025(  شــخصاً. 

ــتلة  ــة و)200( ش ــة الخارجي ــجرة يف الحديق ــة )500( ش ــت زراع ــة مت ــة العام ــي لألمان ــر الخارج ــن املظه ولتحس
مــن األزهــار، كــام تــم ربــط مواقــف الســيارات وتوحيــد دخــول املركبــات وتركيــب بوابــة آليــة للمدخــل الخارجــي، 

ــة يف  ــة املختلف ــامل الصيان ــن أع ــد م ــام بالعدي ــة للقي ــذا باإلضاف ــة، ه ــكل إدارة عام ــاص ل ــف خ ــص موق وتخصي

مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل أعــامل الدهــان، والكهربــاء، وامليــاه، وتــم تجهيــز املنامــة الخاصــة 

بالرطــة، واملنامــة لألمــن الداخــي وتأثيثهــا، وتــم تركيــب عــدد مــن املكيفــات، والكامــرات يف األمانــة العامــة 

ــدة. ــرى جدي ــة بأخ ــياريت حرك ــتبدال س ــوزراء، واس ــس ال ملجل
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أبرز املالحظات والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض بنود الخطة  
رغــم كل الظــروف بالغــة الصعوبــة التــي مــا زالــت تواجــه الحكومــة 18، والحصــار املــايل والســيايس للســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية، باإلضافــة إىل جائحــة "فــروس كورونــا"، حافــظ موظفــو األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء 

ــات  ــة تحدي ــة العام ــت األمان ــك واجه ــع ذل ــم، وم ــة له ــام املوكل ــل وامله ــط العم ــذ خط ــم بتنفي ــىل التزامه ع

ميكــن إيجازهــا مبــا يــي:  

1. تقــادم الهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة، وعــدم مواءمتــه للمهــام التــي تقــوم بهــا املؤسســة بإداراتهــا 

ووحداتهــا املختلفــة.

2. ضعــف قــدرات ومهــارات موظفــي األمانــة العامــة يف جوانــب مثــل: اإلعــالم واالتصــال، وأدوات التحليــل، وإدارة 

املشــاريع، وجــودة الخدمــات، والرتجمــة، وغرها. 

ــا  ــام مبهامه ــن القي ــة م ــة العام ــن األمان ــة متّك ــة ومتكامل ــات مركزي ــد بيان ــة وقواع ــم إلكرتوني ــد نظ 3. ال يوج

ــة،. ــاءة عالي بكف

ــزة  ــات واألجه ــب والقاع ــات، واملكات ــيف، والبيان ــة كاألرش ــة العام ــة يف األمان ــة املكتبي ــة التحتي ــف البني 4. ضع

ــاث. واألث

5. عدم القدرة عىل تنفيذ بعض الربامج واألنشطة ألسباب تتعلق بجائحة كوفيد 19. 

ومن خالل هذا التقرير سيتم تفصيل أداء األمانة العامة ملجلس الوزراء 
خالل العام الثاين لعمل الحكومة 18 

من 13 نيسان 2020م وحتى 15 نيسان 2021م      
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش

صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء والبالــغ عددهــا )672( قــراراً خــالل )52( 

جلســة، ورســائل التكليفــات البالــغ عددهــا )705(، وتقديــم الدعــم واملســاندة القانونيــة 

ــة.  ــرات القانوني ــم املذك ــالل تقدي ــن خ ــوزراء م ــس ال ملجل

بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص تــم انجــاز)%53( مــن األنظمــة، و)%40( مــن القوانــن 

املدرجــة يف الخطــة التريعيــة، وصــادق مجلــس الــوزراء عــىل )31( نظــام معــد.  

إعــداد مشــاريع أنظمــة مثــل: مــروع نظــام منــح املكافــآت والحوافــز ملوظفــي الخدمــة 

املدنيــة، نظــام رئاســة الــوزراء رقــم )21( لســنة 2020م.

متابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة، حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة )%71(، ويجــري 

متابعــة تنفيــذ باقــي القــرارات.  

تشــكيل )65( لجنــة مــن مجلــس الــوزراء، وتنســيق )374( اجتامعــاً للجــان الحكوميــة، وإدراج 

محــارض االجتامعــات النهائيــة عــىل أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل قــرارات.

معالجة الشكاوى الحكومية بنسبة )97.2%(.
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النهــوض باألمانــة العامــة كحاضنــة ألعــامل الحكومــة، حيــث متــت املصادقــة عــىل نظــام 

األمانــة العامــة، وإعــداد دليــل إجــراءات ألعاملهــا، ويجــري العمــل عــىل تحديــث الهيــكل 

التنظيمــي، وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لتنميــة قــدرات املوظفــن. 



قيــادة أعــامل اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء، وعضويــة مجلــس اإلدارة 

املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرتول، واإلرشاف عــىل أعــامل لجنــة تثبيــت مديونيــات املحطات 

املتعرة.

إعــداد دراســة إداريــة وقانونيــة للمؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة يف فلســطن 

ــة يف  ــر وزاري ــة غ ــة حكومي ــة لـــ )60( مؤسس ــة واإلداري ــر القانوني ــاً لألط ــت توضيح تناول

ــتقلة ماليــاً وإداريــاً.  ــات عامــة أم مؤسســات مس فلســطن ســواء أكانــت مؤسس

قيــادة اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة وعضويــة فاعلــة يف اللجنــة 

ــة  ــامل )30( مؤسس ــة أع ــس وزراء بحوكم ــرار مجل ــا ق ــن أعامله ــج ع ــي نت ــة، والت الوزاري

ــة.  ــر وزاري ــة غ حكومي

قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة، وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا تعديــل واقــرار )10( 

ــة  ــوزراء للمصادق ــس ال ــيب ملجل ــي، والتنس ــف وظيف ــة وص ــة، و)51( بطاق ــاكل تنظيمي هي

ــف.  ــات )226( موظ ــىل ترقي ع

إعــداد ورقــة سياســات حــول االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق 

املثــىل مبــا يضمــن املحافظــة عــىل أرايض الدولــة وتطويرها وتعظيــم االســتفادة منها، 

مــن خــالل لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض، وتقديــم املقرتحــات والتوجــه إلعــداد 

قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة األمــالك الحكوميــة. 

تحديــث املوقــع اإللكــرتوين ملجلــس الــوزراء باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، وإعــداد رؤيــة 

العالقــات العامــة واإلعــالم للعــام 2021م.

تفعيــل وســائل التواصــل االجتامعــي للمؤسســة، حيــث بلــغ معــدل التفاعــل معهــا عــىل 

مواقــع التواصــل االلكــرتوين إىل ذروتــه بواقــع  )%1063(، مبعــدل )232( ألــف مشــاهدة، 

وزيــادة عــدد املتابعــن إىل حــوايل )40( ألــف متابــع. 

إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش

إعــداد خطــط حكوميــة وتقاريــر أداء محــددة مبحــاور رئيســية وأنشــطة واضحــة، وبجــداول 

زمنيــة للتنفيــذ، وبتكاليــف ماليــة تقديريــة، ومبــؤرشات قيــاس واضحــة. 

إعــداد تقريــر املراجعــة النصفــي ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2019-2017م، ومراجعــة 

أجنــدة السياســات الوطنيــة ، واملصادقــة عــىل إطــار النتائــج االســرتاتيجي لخطــة التنميــة 

ــوام 2021-2023م.  ــة لألع الوطني

 إعداد املسودة األوىل لربنامج التميز الحكومي وملعاير جائزة التميز وآلية إدارتها.

إنشــاء نظــام إلدارة الجــودة وفــق املعايــر الدوليــة، ويجــري العمــل عــىل إعــداد دليــل 

توثيــق نظــام الجــودة، وبنــاء نظــام محوســب إلدارة الجــودة. 

اعتــامد وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، ووضــع خطــة العمــل وتوفــر برنامــج 

محوســب ملتابعــة تنفيــذ الخطــة،  واملســاهمة يف اطــالق البوابــة االلكرتونيــة للخدمــات 

الدفــع  منظومــة  مــروع  إعــداد  يف  الفاعلــة  واملشــاركة  حكومتــي”،   “ الحكوميــة 

اإللكــرتوين، وإعــداد ومراجعــة اإلجــراءات الفنيــة الخاصــة بإطــالق خدمــة تجديــد الرخصــة 

ــاً. إلكرتوني

سياســات أمــن املعلومــات يف األمانــة العامــة مــن خــالل العمــل مع لجنــة إعداد سياســات 

أمــن املعلومــات، وإعداد سياســة تصنيــف الوثائــق ورسيتها. 

11

عضويــة أمــن عــام مجلــس الــوزراء يف )14( لجنــة، يــرتأس )3( لجــان منهــا، حيــث بلــغ عــدد 

اجتامعــات هــذه اللجــان )90( اجتامعاً.



ــة  إعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2021م، والبــدء بإعــداد موزان

ــام 2021م. الع

توفــر كافــة لــوازم االجتامعــات وعددهــا )374( اجتامعــاً حيــث بلــغ عــدد األشــخاص الحضــور 

يف االجتامعــات )3,025 ( شــخصاً.

إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش
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املحــور األول: دعــم ومســاندة مجلــس الــوزراء للقيام باملهــام امللقاة 
عــىل عاتقــه رئيســاً وأعضاء

أوالً: أعامل شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية

مل يتأثــر عمــل األمانــة العامــة املســتمر واملتسلســل فيــام يتعلــق بعقــد ومتابعــة نتائــج جلســات مجلــس الــوزراء 

ــات  ــوزارات واملؤسس ــة ال ــع كاف ــل م ــم التواص ــار ت ــذا اإلط ــد 19، ويف ه ــة كوفي ــم أزم ــد رغ ــت تنعق ــي كان الت

الرســمية، لبحــث ودراســة البنــود املطلــوب إدراجهــا عــىل جلســات مجلــس الــوزراء، الســتكامل واســتيفاء كافــة 

الوثائــق والبيانــات املطلوبــة يك يتخــذ مجلــس الــوزراء قراراتــه بالخصــوص.

وقــد قامــت وحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء بالرتتيــب الكامــل لجلســات مجلــس الــوزراء مــن حيــث تقديــم كامــل 

الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس العاديــة والطارئــة، ســواًء يف مقــر مجلــس 

ــة  ــىل خط ــد ع ــج يعتم ــكل ممنه ــوزراء بش ــس ال ــامل مجل ــداول أع ــداد ج ــم إع ــاً، وت ــه أو الكرتوني ــوزراء أو خارج ال

الحكومــة وبرنامجهــا »جــداول أعــامل مخطــط لهــا« بعــد دراســتها مــن كافــة الجوانــب ومــع كافــة الجهــات ذات 

العالقــة، والعمــل عــىل إعــداد كافــة الوثائــق وامللفــات الالزمــة للبنــود املدرجــة عــىل جــداول أعــامل مجلــس 

الــوزراء، وإعــداد ملخصــات لهــا، وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن كافــة القــرارات والتكليفــات الصادرة عن جلســات 

مجلــس الــوزراء، وأمتتــة كافــة الوثائــق والقــرارات واملحــارض وملفــات مجلــس الــوزراء، وإخضاعهــا للبحــث اآليل  

لتســهيل أعــامل الجهــات املختصــة يف كافــة الــوزارات.

13



ــدة  ــرتوين لوح ــج اإللك ــر الربنام ــىل تطوي ــل ع ــات، والعم ــرتوين إلدارة الجلس ــام اإللك ــة النظ ــت متابع ــام ومت ك

شــؤون مجلــس الــوزراء الخــاص بأعــامل جلســات مجلــس الــوزراء وربطــه مــع الدوائــر الحكوميــة مــن جهــة أخــرى، 

وحــر إيصــال مخرجــات جلســات مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتكليفــات إىل الدوائــر الحكوميــة

املختصــة عــرب املوقــع اإللكــرتوين لشــؤون مجلــس الــوزراء فقــط، واالســتغناء عــن األرشــيف وامللــف الورقــي، 

حيــث أصبــح عــدد مســتخدمي النظــام )79( مســتخدماً.

 املتابعــة مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة »التــي ليــس لديهــا وحــدات شــؤون مجلــس وزراء« فيــام 

ــوزراء  ــس ال ــة ملجل ــعقد )52( جلس ــداد لـ ــة، واإلع ــوزراء املختلف ــس ال ــات مجل ــات جلس ــالت ومخرج ــق مبدخ يتعل

ــي  ــة النواح ــن كاف ــخ 28/12/2020م، م ــم )89( بتاري ــة رق ــخ 06/01/2020م إىل جلس ــم )38( بتاري ــة رق ــن جلس م

اإلداريــة والفنيــة واللوجســتية، وتــم خلــق البيئــة املالمئــة ألعضــاء مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرارات والسياســات 

الســليمة التــي تتــامىش مــع الخطــة االســرتاتيجية واألهــداف الوطنيــة للحكومــة وفــق اآلليــات املعتمــدة بهــذا 

اإلطــار، وبســبب جائحــة كورونــا تــم عقــد أغلــب تلــك الجلســات يف مقــر رئاســة الــوزراء، وعقــد بعضهــا يف قاعــة 

القــدس باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، وبعضهــا عــرب وســائل التواصــل اإللكــرتوين، وتحريــر محــارض وقــرارات 

ــات إىل  ــذه الجلس ــن ه ــادرة ع ــات الص ــائل التكليف ــرارات ورس ــذه الق ــر ه ــامن توف ــوزراء وض ــس ال ــات مجل جلس

جميــع الجهــات ذات العالقــة، ونــر مــا يلــزم منهــا للجمهــور مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين ملجلــس الــوزراء 

وفــق اآلليــات املعتمــدة.

أوالً: أعامل شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية

وملتابعة أعامل اللجان الحكومية تم ما يي: 
قامــت دائــرة اللجــان الحكوميــة بإعــداد الخطــة الســنوية لعمــل دائــرة اللجــان الحكوميــة، واعتــامد دليــل إجــراءات 

عملهــا، والعمــل عــىل إجــراء بعــض التحديثــات والتعديــالت عــىل نظــام إدارة اللجــان اإللكــرتوين بالتعــاون مــع 

ــل  ــة بعم ــق املتعلق ــة الوثائ ــة لكاف ــة وإلكرتوني ــفة ورقي ــل أرش ــات، وعم ــا املعلوم ــة لتكنولوجي اإلدارة العام

اللجــان )دعــوات، ملفــات اجتامعــات، محــارض، قــرارات ورســائل...الخ(.

كــام ومتــت متابعــة تشــكيل )65( لجنــة حكوميــة شــكلت خــالل الســنة الثانيــة لعمــل الحكومــة، وذلــك مــن حيــث: 

ــوزارات  ــي ال ــمية ممث ــة تس ــة ملتابع ــان، إضاف ــذه اللج ــة يف ه ــة العام ــن األمان ــن ع ــكرتاريا وممثل ــرتاح س اق

والدوائــر الحكوميــة يف اللجــان املختلفــة، وطلــب بيانــات التواصــل الخاصــة بهــم، حيــث تــم تنســيق )374( اجتــامع 

للجــان الحكوميــة التــي عقــدت اجتامعــات خــالل الفــرتة املذكــورة أعــاله مقســمة عــىل النحــو اآليت:

أ . )171( اجتــامع تــم عقدهــا للجــان التــي شــكلتها الحكومــة الثامنــة عــرة خــالل الســنة الثانيــة لهــا )الفــرتة التــي 

يشــملها التقريــر( مــا نســبته )45.7%(.

ب . )203( اجتامعــات تــم عقدهــا خــالل هــذه الفــرتة للجــان تــم تشــكيلها خــالل الســنة األوىل مــن عمــل الحكومــة 

مــا نســبته )54.3%(

باإلضافــة إىل متابعــة عــرض توصيــات )58( محــر اجتــامع لجنــة عــىل مجلــس الــوزراء، ضمــت هــذه املحــارض )131( 

توصيــة، تــم املصادقــة عــىل )96( توصيــة، واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان يف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس 

ــذه  ــالل ه ــكيلها خ ــرار تش ــاً لق ــا وفق ــة له ــام املوكل ــة للمه ــاء )24( لجن ــة إنه ــا، ومتابع ــذ فحواه ــوزراء لتنفي ال

الفــرتة.

كــام وتــم تجهيــز العديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان املختلفــة ورفعهــا ملعــايل األمــن العــام، 

ومتابعــة طباعــة تقريــر اللجــان الحكوميــة للســنة األوىل مــن عمــل الحكومــة، وتزويــد مكتــب األمــن 
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العــام بتقريــر دوري أســبوعي يوضــح اجتامعــات اللجــان املنعقــدة خــالل األســبوع الــذي مــى، واالجتامعــات 

التــي ســيتم عقدهــا خــالل األســبوع الجــاري، واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان لتزويــد الدائــرة مبحــارض ووثائــق 

االجتامعــات التــي يتــم عقدهــا، والعمــل مــع جهــات االختصــاص يف األمانــة العامــة لتحديــث وتوفــر احتياجــات 

قاعــات اللجــان. هــذا باإلضافــة إىل مشــاركة موظفــو دائــرة اللجــان الحكوميــة كســكرتاريا أعــامل )13( لجنــة 

ــاً.  ــدت )79( اجتامع ــة، عق ــة وفني ــة وخاص ــة وزاري حكومي

 اللجنة الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين

ــع  ــروع الدف ــة مب ــامم الحكوم ــىل اهت ــداً ع تأكي

ــول  ــاريع التح ــة ملش ــّد بداي ــذي يُع ــرتوين ال اإللك

ضمــن  الحكوميــة  اإلجــراءات  وأمتتــة  الرقمــي 

خطــة التحــول اإللكــرتوين التــي تبنتهــا الحكومــة، 

اســتمرت اللجنــة الوزاريــة إلعــداد عطــاء منظومــة 

ــة  ــة ذات العالق ــان الفني ــرتوين واللج ــع اإللك الدف

ــدف  ــك به ــا، وذل ــة به ــام املناط ــاز امله يف إنج

بطريقــة  حكوميــة  تكنولوجيــة  خدمــات  تقديــم 

ميــّرة للمواطنــن، وتكريــس ثقافــة املعامــالت 

ــالت ــن املعام ــام ع ــتغناء الت ــة لالس اإللكرتوني

أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها: 

1. اللجان الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين

الورقية بحدود سنة 2025م.

 وميكــن تلخيــص أبــرز أعــامل هــذه اللجــان والتــي تــم إنجازهــا بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة جهــات االختصــاص 

مبــا يــي: إعــداد دراســة مرجعيــة )TOR( خاصــة مبنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة والدفــع اإللكــرتوين واملصادقــة 

عليهــا مــن مجلــس الــوزراء، وإعتــامد وثيقــة إبــداء االهتــامم وطرحهــا يف الصحــف اليوميــة، واعتــامد وثيقــة 

العطــاء اإلداريــة والفنيــة )RFP(، واســتكامل خطــوات العطــاء وتوقيــع اتفاقيــة تركيــب وتشــغيل املنظومــة مــع 

ائتــالف رشكات Experts، وحــر وإعــداد احتياجــات تشــغيل منظومــة الدفــع اإللكــرتوين واملصادقــة عليهــا مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء، واالنتهــاء مــن إعــداد مركــز بيانــات الســتضافة املنظومــة يف وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

ــات  ــات والربمجي ــن املعلوم ــة بأم ــات الخاص ــل الفحوص ــد )SSO( وعم ــول املوح ــة الدخ ــل بواب ــات، وعم املعلوم

الالزمــة لضــامن أمــن وســالمة وموثوقيــة الدخــول املوحــد.

وتــم تحديــد )10( خدمــات حكوميــة عــىل األقــل مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدوائــر الحكوميــة إلطالقهــا وأمتتتها 

عــىل منصــة الخدمــات اإللكرتونيــة والدفــع اإللكــرتوين، مــام ســيمكن املواطنــن بغــض النظــر عــن أماكــن 

وجودهــم مــن طلــب املعامــالت الكرتونيــاً دون الحاجــة للذهــاب شــخصياً لطلــب املعاملــة، واعتــامد وســائل الدفع 

ــد  ــامن )Credit Cards(، وتحدي ــات االئت ــالل بطاق ــن خ ــدي )Cash( أو م ــع النق ــق الدف ــن طري ــواء ع ــرتوين س اإللك

أدوار ومســؤوليات الجهــات ذات العالقــة باملنظومــة )وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وزارة املاليــة، 

ســلطة النقــد(.

أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها

15



أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها

2. اللجنــة الوزاريــة إلعــداد خطــة تنميــة العنقــود التكنولوجــي الخدمــي ملحافظــة رام اللــه 

ــرة والب

ــة  ــة واضح ــع خط ــة وض ــة مهم أُوكل إىل اللجن

eco-sys- فلســطينية  بيئــة  وتوجيــه  )لبنــاء 

tem( ممّكنــة للنهــوض بهــذا القطــاع بجوانبــه 

واملاليــة،  والبريــة  والقانونيــة  الفنيــة 

وتــم تحديــد الــركاء الداخليــن والخارجيــن 

وتشــكيل  الخدمــي،  التكنولوجــي  للعنقــود 

ــة  ــي مكون ــود التكنولوج ــة للعنق ــة الفني اللجن

مــن ممثلــن عــن الــوزارات األعضــاء يف اللجنــة 

قامــت  حيــث  للــركاء،  باإلضافــة  الوزاريــة 

التكنولوجيــا  عنقــود  وثيقــة  بإنجــاز  اللجنــة 

واإلدارة العامــة بعــد عــدة مراجعــات إىل أن
عنقود التكنولوجيا واالدارة العامة 

ــخ 28/12/2020م،  ــا بتاري ــادق عليه ــذي ص ــوزراء ال ــس ال ــىل مجل ــا ع ــايئ، وعرضه ــكلها النه ــا بش ــم اعتامده ت

كــام تــم ترجمتهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة، ووضــع خطــة تنفيذيــة لتنفيــذ أهــداف العنقــود الــواردة يف الوثيقــة، 

ــود  ــة عنق ــا وثيق ــت عليه ــي نص ــق الت ــة الطري ــذ خارط ــة تنفي ــاص مبتابع ــب خ ــج محوس ــر برنام ــامد وتوف وإعت

ــم  ــد أن ت ــة بع ــاالت ذات الصل ــن يف املج ــن العامل ــدرات املوظف ــاء ق ــدء ببن ــة، والب ــا واإلدارة العام التكنولوجي

إطــالق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء متهيــداً لتفعيلــه عــىل مســتوى 

ــياق  ــم يف س ــي تت ــادرات الت ــع املب ــة جمي ــد ومتابع ــاص لرص ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ال

ــود. العنق

3. اللجنة اإلدارية الوزارية الدامئة
ــوزراء،  ــس ال ــام مجل ــن ع ــايل أم ــة مع برئاس

الدامئــة  الوزاريــة  اإلداريــة  اللجنــة  قدمــت 

إصــدار  عنهــا  نتــج  التوصيــات  مــن  مجموعــة 

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــرارات ع ــن الق ــة م مجموع

يف إطــار تنظيــم العمــل اإلداري يف قطــاع 

ــن  ــة م ــة اإلداري ــّد اللجن ــة، وتُع ــة املدني الخدم

ــث  ــة، حي ــة فاعلي ــة الدامئ ــان الوزاري ــر اللج أك

عقــدت اللجنــة خــالل الســنة الثانيــة مــن عمــل 

الحكومــة )14( اجتــامع ناقشــت ودرســت خاللهــا 

الخدمــة  لقطــاع  الناظمــة  اإلداريــة  األطــر 

املدنيــة، كــام وأقــرّت اللجنــة مجموعــة مــن 
للجنة اإلدارية الوزارية الدامئة
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التوصيــات تــم رفعهــا إىل مجلــس الــوزراء يف إطــار تنظيــم العمــل اإلداري يف الدوائــر الحكوميــة مثــل: تعديــل 

وإقــرار )10( هيــاكل تنظيميــة لعــدد مــن الدوائــر الحكوميــة، ودراســة وإقــرار )51( بطاقــة وصــف وظيفــي لعــدد 

مــن الدوائــر الحكوميــة، والتنســيب إىل مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــىل ترقيــات موظفــن إىل/ داخــل الفئــة 

العليــا بلــغ مجموعهــا )226( تنســيب وفقــاً ألحــكام قانــون الخدمــة املدنيــة والتريعــات ذات العالقــة، وميكــن 

ــون األرسى  ــب قان ــا مبوج ــة العلي ــن إىل الفئ ــة موظف ــيب لرتقي ــي: )12( تنس ــام ي ــات ك ــذه التوصي ــل ه تفصي

واملحرريــن ونظــام تأمــن الوظائــف الخــاص بذلــك، حيــث متثــل هــذه الفئــة مــن املوظفــن أولويــة يف عمــل 

اللجنــة اإلداريــة، و)138( تنســيب إىل مجلــس الــوزراء لرتقيــة موظفــن مــن الفئــة األوىل إىل الفئــة العليــا، و)76( 

.)A1-A3( تنســيب إىل مجلــس الــوزراء لرتقيــة وترفيــع موظفــن داخــل الفئــة العليــا مبختلــف تدرجاتهــا

أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها

4. اللجنة الوزارية لحوكمة املؤسسات والهيئات الحكومية غر الوزارية
)7( اجتامعــات قامــت خاللهــا  اللجنــة  عقــدت 

بدراســة واقــع أكــر مــن )60( مؤسســة مــن 

كافــة النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة 

كــام  العالقــة.  ذات  املؤسســات  مبشــاركة 

قامــت اللجنــة بدراســة كافــة األوراق املقدمــة 

حــول  اللجنــة  ألعضــاء  املؤسســات  مــن 

ــة  ــة املتعلق ــات الحوكم ــن مقرتح ــة م مجموع

ــة  ــا )15( ورق ــغ عدده ــي بل ــاتهم والت مبؤسس

توضيحيــة.

ولتســهيل هــذه املهــام تــم تشــكيل لجنــة 

فنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر 
اللجنة الوزارية لحوكمة املؤسسات والهيئات الحكومية غري الوزارية

ــدت )4( ــي عق ــوزراء، والت ــس ال ــام ملجل ــن ع ــت إرشاف أم ــت تح ــة عمل ــة الوزاري ــن اللجن ــة ع ــة املنبثق الوزاري

اجتامعــات، و)5( اجتامعــات داخليــة لفريــق عمــل مســاند مــن األمانــة العامــة تــم خاللهــا إعــداد دراســة قانونيــة 

وإداريــة حــول املؤسســات الحكوميــة يف فلســطن، والتــي توضــح األطــر القانونيــة واإلداريــة للمؤسســات يف 

ــل  ــة تحلي ــت الدراس ــث تناول ــاً، حي ــاً وإداري ــتقلة مالي ــات مس ــة أو مؤسس ــات عام ــت مؤسس ــواء كان ــطن، س فلس

قانــوين وواقعــي مــن حيــث: النشــأة والقانــون الناظــم، والســند القانــوين يف االســتقالل املــايل واإلداري، 

وطبيعــة عمــل هــذه املؤسســات والتبعيــة القانونيــة لهــا واملــوارد املاليــة الخاصــة بهــا، ومــدى مواءمتهــا 

ــام  ــة، ك ــرارات ذات العالق ــة والق ــن واألنظم ــطيني، والقوان ــايس الفلس ــون األس ــكام القان ــع أح ــجامها م وانس

ــع  ــة، ووض ــات الحكومي ــول املؤسس ــات ح ــدة بيان ــداد قاع ــل، وإع ــة العم ــداد منهجي ــاند بإع ــق املس ــام الفري ق

خطــة تنفيذيــة لعمــل اللجنــة.

قامــت اللجنــة الوزاريــة بدراســة املقرتحــات املقدمــة لهــا مــن اللجنــة الفنيــة وأوصــت مجلــس الــوزراء بحوكمــة 

)30( مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن )60( مؤسســة مــن كافــة النواحــي القانونيــة 

واملاليــة واإلداريــة حيــث صــادق مجلــس الــوزراء عــىل هــذه التوصيــات، وتــم تنســيب قــرارات مجلــس الــوزراء إىل 

فخامــة الرئيــس الــذي أصــدر قــرارات بقانــون بشــأن حوكمــة عــدد مــن الهيئــات واملؤسســات يف الدولــة بتاريــخ 

23 آذار2021م.

17



أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها

5. اللجنة الخاصة بدراسة أوضاع محطات املحروقات املتعرة

قــام الفريــق املشــكل بقــرار مــن دولــة رئيــس الــوزراء ومــن خــالل إرشاف األمــن العــام ملجلــس الــوزراء عــىل 

ــذ  ــرة من ــات متع ــات محروق ــن )10( محط ــر م ــات اك ــث مديوني ــاء بح ــة بإنه ــه الدوري ــرؤس إجتامعات ــه وت أعامل

ســنوات، وخلصــت الجهــود املبذولــة إىل إعــادة تســوية أوضــاع )6( محطــات، وذلــك بإصــدار قــرار مجلــس وزراء 

)6/85/18( باملوافقــة عــىل العــروض املقدمــة مــن قبــل املتعريــن، والتــي تتــامىش مــع قــرارات مجلــس 

الــوزراء الســابقة يف تحصيــل املديونيــات، وحتــى يتــم إســتئناف عمــل هــذه املحطــات، ويتــم اآلن املتابعــة مــع 

ــذ القــرارات الصــادرة عــن املجلــس بهــذا الخصــوص. ــرة لتنفي أصحــاب املحطــات املتع

6. فريق متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء
النهــوض  خطــة  تنفيــذ  ملتابعــة  اســتكامالً 

اللجنــة  قدمتهــا  التــي  الكهربــاء  بقطــاع 

الكهربــاء  قطــاع  وتقييــم  لدراســة  الوطنيــة 

مبوجــب  الــوزراء  مجلــس  عليهــا  وصــادق 

ــخ 25/11/2019م،  ــم )01/32/18( بتاري ــراره رق ق

تــم تشــكيل فريــق ملتابعــة تنفيــذ القــرارات 

الــواردة بخطــة النهــوض، تحــت إرشاف أمــن 

الــوزراء. مجلــس  عــام 

خاللهــا  قــام  اجتــامع،   )12( الفريــق  عقــد 

باملتابعــة مــع جهــات االختصــاص بالعمــل عــىل 

الــوزراء  مجلــس  لقــرارات  تنفيذهــا  متابعــة 
فريق متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء

بهــذا الشــأن، وقــام الفريــق بإعــداد تقريريــن حــول هــذه املتابعــات تــم عرضهــا عــىل مجلــس الــوزراء وأصــدر 

املجلــس يف حينــه مجموعــة مــن القــرارات الداعمــة لهــذه املتابعــة.

7. اللجنة الوزارية لإرشاف عىل مروع اإلستثامر يف مكب زهرة الفنجان
للحكومــات  تحديــاً  الصلبــة  النفايــات  شــّكلت 

انبعــاث  بســبب  املتعاقبــة  الفلســطينية 

الغــازات وتــرب العصــارة مــن النفايــات والتــي 

ــاة  ــن والحي ــاة املواطن ــراً حي ــكل خط ــت تش بات

املحيطــة،  املنطقــة  يف  والزراعــة  الربيــة 

املشــاريع  أكــرب  مــن  املــروع  ويعــد 

الحكومــات  لهــا  خططــت  التــي  االســتثامرية 

ــن )-120 ــا ب ــة م ــة تقديري ــطينية  بتكلف الفلس

دوالر. مليــون   )160

حيث قامت اللجنة الوزارية فور تشكيلها 
اللجنة الوزارية لإرشاف عىل مروع اإلستثامر يف مكب زهرة الفنجان
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بإعــداد وثيقــة العطــاء التنافســية واتفاقيــة االمتيــاز إلنتــاج الطاقــة مــن النفايــات، وعرضــت عــىل مجلــس الــوزراء 

ــرتة  ــد ف ــد متدي ــة. وبع ــدة رشكات دولي ــل ع ــن قب ــه م ــاً، ورشائ ــاء دولي ــرح العط ــم ط ــا، وت ــام باعتامده ــذي ق ال

االســتالم ملــدة شــهر آخــر، تقدمــت للمنافســة رشكتن، وقامــت لجنة العطــاء الخاصة بفتــح العطاء لالســتثامر يف 

املكــب، وتــم تشــكيل لجنــة فنيــة حكوميــة لدراســة العــروض املقدمــة فنيــاً وماليــاً، واســتعانت اللجنــة الوزاريــة 

بخــرباء محليــن ودوليــن مــن أجــل تقييــم العــروض، وقــد صــادق مجلــس الــوزراء خــالل جلســته األســبوعية رقــم 

)103( عــىل توصيــات اللجنــة يف اجتامعهــا العــارش بتشــكيل فريــق للتفــاوض مــع الركــة األوفــر حظــاً بالعطــاء، 

إضافــة إىل توفــر مخصصــات ماليــة إلعــداد دراســة فنيــة للشــبكة بــإرشاف الركــة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء.

وكانــت مشــاركة األمــن العــام ملجلــس الــوزراء يف جميــع مراحــل إعــداد الوثائــق، ووضــع الــروط املرجعيــة 

لبيــت الخــربة القانــوين، ومســاندة اللجنــة الوزاريــة باالقرتاحــات التــي مــن شــانها ضــامن رؤيــة املــروع للنــور.

8. اللجنة الفنية الدامئة لتأجر وتفويض واستثامر األرايض الحكومية
قامــت اللجنــة بإعــداد ورقــة سياســات حــول آليــة االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق 

املثــىل، مبــا ينســجم مــع خطــة الحكومــة التنمويــة بخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب مــن خــالل تأجــر أرايض 

الدولــة للخريجــن والعاطلــن عــن العمــل بأســعار معقولــة، وتوســيع نطــاق اســتخدامها وحاميتهــا مــن 

ــرص  ــؤ الف ــة وتكاف ــدأ العدال ــق مب ــاص، وتحقي ــات اإلختص ــل جه ــن قب ــا م ــن أداء اإلرشاف عليه ــداءات وتحس االعت

أمــام املســتفيدين يف اســتثامر األرايض املتاحــة مــن قبــل الدولــة، ومبــا يشــجع القطــاع الخــاص ويحثــه عــىل 

املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة، حيــث تضمنــت ورقــة السياســات ضوابــط ومعايــر اســتثامر األرايض الحكوميــة، 

ــع  ــر األرايض وتوقي ــم تأج ــي يت ــية الت ــة والتنافس ــروط القانوني ــر وال ــتثامر، واملعاي ــة لالس ــاذج مقرتح ومن

 ،BOT عقــود االســتثامر بنــاء عليهــا، حيــث تــم اعتــامد منــاذج عقــود التأجــر، وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل

ــض. ــة، والتفوي ــة التجاري ــود الراك وعق

وقدمــت األمانــة العامــة التــي تــرتأس هــذه اللجنــة املقرتحــات والتوجيهــات إلعــداد قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة 

األرايض الحكوميــة، مرتبطــة بخارطــة جغرافيــة، لوضــع خطــط االســتثامر يف عــّدة قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة 

املتجــددة. كــام وتــم حــر كافــة األرايض واألمــالك الخاصــة بالدولــة، ووفــق ســجالت ســلطة األرايض فــإن 

األرايض اململوكــة للدولــة مبوجــب ســندات تســجيل تبلــغ مســاحتها )509,565,218 م2(، وقامــت اللجنــة بدراســة 

طلبــات اســتئجار األرايض خــالل االجتامعــات التــي عقدتهــا، حيــث قــام مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــىل طلبــات 

اســتئجار األرايض التــي بلــغ عددهــا )40( طلــب، مثلــت مــا مســاحته )336( دونــم  و)504م2(.

9. مجلس البرتول

ــات  ــد )9( اجتامع ــم عق ــرتول، وت ــة للب ــة العام ــت للهيئ ــس اإلدارة املؤق ــو يف مجل ــام كعض ــن الع ــارك األم ش

ــات إدارة  ــرتول وآلي ــاع الب ــم قط ــي ته ــا الت ــع القضاي ــس جمي ــث املجل ــة )18(، وبح ــالل الحكوم ــس اإلدارة خ ملجل

الهيئــة العامــة للبــرتول، وأرشف األمــن العــام عــىل أعــامل فريــق تحصيــل مديونيــات املحطــات املتعــرة، وتــم 

تقديــم التوصيــات بخصوصهــا ملجلــس اإلدارة ومجلــس الــوزراء، وقــد شــارك األمــن العــام يف مناقشــات عطــاء 

املحروقــات )2021/2022(م، والــذي يعــد أفضــل عطــاء محروقــات مــن حيــث التوفــر والــروط املحصلــة لصالــح 

ــي  ــات الت ــازن للمحروق ــاء مخ ــة إنش ــامل لجن ــة يف أع ــة العام ــاهمة األمان ــة إىل مس ــة. باإلضاف ــة العام الخزين

عقــدت عــدة اجتامعــات للحصــول املبــديئ عــىل املوافقــة عــىل إنشــاء مخــازن للمحروقــات يف عــدة مواقــع 

باملحافظــات الشــاملية، وتــم تقديــم قيمــة مبدئيــة لتكاليــف اإلنشــاء.
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وملتابعة تنفيذ القرارات الحكومية تم ما ييل:

ــد  ــرارات قي ــبة الق ــذة )%71(، ونس ــرارات املنف ــبة الق ــت نس ــث بلغ ــرارات، حي ــذ )603( ق ــة تنفي متابع

التنفيــذ )%23(، ونســبة القــرارات التــي يجــري التحضــر لتنفيذهــا) %6(، مــع اإلشــارة إىل أن عمليــة 

ــادرة  ــاذ الص ــز النف ــل حي ــى تدخ ــر حت ــد التحض ــذ وقي ــد التنفي ــرارات قي ــىل الق ــتمرة ع ــة مس املتابع

خــالل فــرتة التقريــر والصــادرة قبــل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، وتحليــل )603( قــرارات مــن حيــث 

تصنيفهــا وفقــاً للربنامــج الحكومــي، واملجــاالت التنمويــة، واملســتويات اإلداريــة، ووفقــاً لنوعهــا، 

ــم  ــي ت ــة الت ــرتات الزمني ــزام بالف ــدى االلت ــات، وم ــرارات والتكليف ــذ الق ــة تنفي ــاس رسع ــم قي ــام ت ك

ــرتة  ــالل ف ــادرة خ ــات الص ــذ التكليف ــة تنفي ــىل متابع ــل ع ــات، والعم ــرارات والتكليف ــا يف الق تحديده

التقريــر وعددهــا )763( تكليــف، تــم تنفيــذ )%67( منهــا، يف حــن أن التكليفــات قيــد التنفيــذ شــكلت 

ــا )11%(. ــر لتنفيذه ــري التحض ــي يج ــات الت )%22(، والتكليف

إعــداد )518( مراســلة للــوزارات واملؤسســات ملتابعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات الصــادرة يف 

الجلســات مــن )89-38(، باإلضافــة إلعــداد )75( ملــف متابعــة إضافيــة ملجموعــة وزارات ومؤسســات 

حكوميــة بهــدف متابعــة القــرارات التــي مل يتــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا، وإجــراء مــا مجموعــة )1724( 

اتصــال هاتفــي مــع جهــات االختصــاص يف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بهــدف متابعــة تنفيــذ 

ــر  ــا )543( تقري ــرارات وعدده ــذ الق ــة تنفي ــر متابع ــغ تقاري ــىل تفري ــل ع ــة، والعم ــرارات الحكومي الق

ــات الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس  ــوزارات واملؤسســات الحكوميــة عــىل قاعــدة البيان وارد مــن ال

الــوزراء، والتواصــل مــع الــوزارات فيــام يتعلــق مبعيقــات التنفيــذ، وتــم اعتــامد تصنيــف جديــد 

ــرتة  ــزام بالف ــدى االلت ــات وم ــرارات والتكليف ــذ الق ــة تنفي ــاس رسع ــق بقي ــات يتعل ــرارات والتكليف للق

ــام 2020م. ــرارات للع ــذ الق ــرة تنفي ــل دائ ــة عم ــداد خط ــذ، وإع ــددة للتنفي ــة املح الزمني

20



إعــداد دليــل اإلجــراءات الخــاص بعمــل دائــرة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة، وملــف شــامل لكافــة قــرارات 

وتكليفــات وزارة الزراعــة يف العــام األول للحكومــة، وذلــك بهــدف القيــام مبتابعــة ميدانيــة لقرارات 

الــوزارة، باإلضافــة إىل إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر وهــي: التقريــر النصفــي حــول تحليــل قــرارات 

ــة  ــرارات الحكوم ــل ق ــول تحلي ــر ح ــوزراء، وتقري ــس ال ــىل مجل ــه ع ــرة، وعرض ــة ع ــة الثامن الحكوم

ــه  ــر، وعرض ــول التقري ــرض  PowerPoint ح ــداد ع ــا، وإع ــن عمله ــام األول م ــالل الع ــرة خ ــة ع الثامن

عــىل مجلــس الــوزراء، و)4( تقاريــر حــول القــرارات والتكليفــات التــي مل يتــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا 

يف الحكومــة الثامنــة عــر، لعرضهــا عــىل مجلــس الــوزراء، وتقريــر حــول قــرارات الحكومــة الثامنــة 

عــر الخاصــة مبواجهــة أزمــة فــروس كورونــا، وتقاريــر حــول أعــامل اللجــان املهمــة التــي شــارك 

بهــا موظفــو دائــرة تنفيــذ القــرارات.  

ثانياً: الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء

ــات  ــوزارات واملؤسس ــع ال ــاون م ــة بالتع ــات التريعي ــد األولوي ــوزراء بتحدي ــس ال ــة ملجل ــة العام ــت األمان  قام

الحكوميــة، وبنــاًء عــىل ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للتريعــات، يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر، وتتضمــن تحديــد 

ــذه  ــرض ه ــدف ع ــوزراء به ــس ال ــة ملجل ــة العام ــرد إىل األمان ــي ت ــات الت ــة التريع ــة لكاف ــات التريعي األولوي

ــاًء عــىل جــدول زمنــي وفــق الخطــة، حيــث تــم إنجــاز مــن 13 نيســان  املشــاريع عــىل جلســة مجلــس الــوزراء بن

2021م نســبة )%53( مــن األنظمــة، و)%40( مــن القوانــن املدرجــة يف الخطــة  13 نيســان  2020م ولغايــة 

ــة. التريعي

أوالً: القوانن 

النسبة%العددحالة القوانن
)%40()16(القوانني املنجزة

)%60()24(قوانني جاري العمل عليها
)%100()40(املجموع الكيل

ثانياً: األنظمة 
النسبة%العددحالة األنظمة 

)%53()31(األنظمة املنجزة
)%47()27(أنظمة جاري العمل عليها 

)%100()58(املجموع الكيل

تنفيذ القرارات الحكومية
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 حيــث تــم إعــداد مشــاريع أنظمــة مثــل: مــروع نظــام منــح املكافــآت والحوافــز ملوظفــي الخدمــة املدنيــة، 

ــا :  ــد، منه ــام مع ــىل )31( نظ ــوزراء ع ــس ال ــادق مجل ــام ص ــنة 2020م، في ــم )21( لس ــوزراء رق ــة ال ــام رئاس نظ

نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تعديــل نظــام الــراء العــام رقــم )5( لســنة 2014م 

ــام  ــط ، نظ ــوم الرب ــي ورس ــرف الصح ــة وال ــة املائي ــام التعرف ــىل، نظ ــاء األع ــس القض ــة مجل ــه، أنظم وتعديالت

االعــرتاف ومعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مؤسســات التعليــم العــايل غــر الفلســطينية املعــرتف بهــا، النظام 

املــايل واإلداري للصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصــايب حــوادث الطــرق، نظــام إدارة النفايــات الخطــرة، وتــم 

العمــل عــىل إنجــاز العديــد مــن مشــاريع القوانــن وتنســيبها لفخامــة رئيــس دولــة فلســطن، منهــا : مــروع 

قــرار بقانــون الهيئــة الوطنيــة للتعليــم املهنــي والتقنــي، ومــروع قــرار بقانــون معــدل لقانــون البيئــة رقــم 

)7( لســنة 1999م وتعديالتــه، ومــروع قــرار بقانــون بتعديــل قانــون رقــم )22( لســنة 2018م بشــأن املحافظــة 

عــىل أرايض وأمــالك الدولــة، ومــروع قــرار بقانــون االتصــاالت، ومــروع قــرار بقانــون نقابــة أطبــاء األســنان، 

ــون  ــرار بقان ــروع ق ــد 19، وم ــا كوفي ــة كورون ــة جائح ــة ملكافح ــات الطبي ــم املنتج ــون تنظي ــرار بقان ــروع ق وم

قانــون املنافســة، ومــروع قانــون الــركات، ومــروع قانــون االتصــاالت، وغرهــا مــن القوانــن، وتــم إعــداد 

مذكــرات الــرأي القانــوين لــكل بنــد يحــول إىل الشــؤون القانونيــة، والعمــل عــىل صياغــة القــرارات الصــادرة عــن 

مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل أســبوعي دوري، حيــث صــدر خــالل الفــرتة مــن نيســان2020م وحتــى 

13 نيســان 2021م، )672( قــراراً، و)705( رســالة تكليــف، وكذلــك شــارك موظفــو الشــؤون القانونيــة بفعاليــة 

كســكرتارية وأعضــاء يف العديــد مــن اللجــان الحكوميــة، كعضويــة لجنــة مواءمــة التريعــات ملتابعــة اإلنضــامم 

إىل املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة حيــث ســاهمت يف إعــداد آليــة لعمــل اللجنــة اعتمــدت بقــرار مجلــس 

وزراء رقــم )02/83/18( بتاريــخ 16/11/2020م، وعضويــة الشــؤون القانونيــة يف "لجنــة الخــرباء"- اللجنــة الخاصــة 

النضــامم فلســطن للمواثيــق واملعاهــدات الدوليــة - التــي شــكلتها وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــن.

ثالثاً: التخطيط واإلصالح اإلداري واالسرتاتيجيات

قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط واالصــالح ودعــم القــرار بإعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي 

للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة أدائهــا، فقــد تــم إعــداد 

ــوارىء  ــة الط ــوزراء، وخط ــس ال ــة رئي ــف لدول ــول التكلي ــاب قب ــتند إىل كت ــة تس ــة واضح ــة تنفيذي ــط حكومي خط

خــالل العــام 2020م، مــع األخــذ بعــن االعتبــار ألزمــة جائحــة كورونــا، وآخرهــا الخطــة التنفيذيــة النصفيــة لعمــل 

الحكومــة عــن الفــرتة مــا بــن )1 متــوز وحتــى نهايــة العــام 2020م(، ومتــت متابعــة تنفيــذ الخطــط وإعــداد تقاريــر 

اإلنجــاز الرتاكمــي خــالل فــرتة عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة، وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز الحكومــي لعــام الطــوارىء 

2020م حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي لخطــة الطــوارئ )77%( بتكلفــة ماليــة بلغــت ) 4.12( مليــار دوالر.

يف مجال التخطيط واإلصالح ودعم القرار تم ما يي
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ــوز 2020م  ــرتة )1 مت ــن الف ــوزراء ع ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة لألمان ــة التنفيذي ــداد الخط ــم إع ــياق ت ويف ذات الس

ــم  ــؤرشاً، وت ــطة )132( م ــها بواس ــم قياس ــاطاً، يت ــالً، و)170( نش ــملت )30( تدخ ــام 2020م(، ش ــة الع ــى نهاي وحت

إعــداد تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2020م حيــث بلغــت نســبة االنجــاز )%85(، وإعــداد تقريــر 

أداء األمانــة العامــة عــن الفــرتة 13 نيســان 2020م وحتــى 13 نيســان 2021م، وبلغــت نســبة االنجــاز )86%(.

كــام وقامــت اإلدارة بإعــداد )9( تقاريــر خاصــة بــاألداء الحكومــي يف مجــاالت محــددة خــالل العــام 2020م، وهي: 

تقريــر حــول أبــرز التدخــالت يف قطــاع غــزة، وتقريــر حــول تدخــالت الحكومــة يف القــدس العاصمــة، والتدخــالت 

يف املناطــق املهمشــة واملســامة ج والخليــل، وتقريــر حــول التدخــالت املتعلقــة بالتنميــة بالعناقيــد، وتقريــر 

ــالت  ــول التدخ ــر ح ــدة، وتقري ــذ املوح ــات والنواف ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــة يف مج ــالت الحكومي ــرز التدخ ــول أب ح

الحكوميــة لصالــح الشــباب، وتقريــر حــول التدخــالت لدعــم وإنصــاف املــرأة الفلســطينية، وتقريــر حــول أبــرز 

املبــادرات املنفــذة مــن الحكومــة يف مجــال االصــالح القانــوين واإلداري واملــايل، وتقريــر بعنــوان: “فلســطن 

يف مواجهــة فــروس كوفيــد 19” وهــو حــول اســرتاتيجية الحكومــة يف إدارة األزمــة، ورصــد لــألداء الحكومــي 

يف مواجهــة انتشــار”الوباء العاملــي كوفيــد 19 “كنمــوذج فلســطيني، باالســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى، 

وبالفهــم العميــق والواقعــي للســياق الفلســطيني.

 التواصــل املكثــف مــع جميــع املؤسســات الحكوميــة والريكــة عــرب مئــات الرســائل الورقيــة والربيــد اإللكــرتوين 

واملكاملــات الهاتفيــة واالجتامعــات الفرديــة والجامعيــة، لضــامن تقديــم املســاعدة يف مجال التخطيــط وإعداد 

التقاريــر الحكوميــة، وتقديــم املســاعدة املمكنــة إلنجــاز بعــض امللفــات مثــل تزويــد ديــوان املوظفــن العــام 

بقاعــدة بيانــات حــول املوظفــن الذيــن يعملــون عــىل بنــد العقــود لــدى وزارة الصحــة وعددهــم )376( موظــف، 

ــف  ــات )11( موظ ــم، وبيان ــراءات تعيينه ــتكامل إج ــم الس ــة والتعلي ــدى وزارة الرتبي ــد ل ــف عق ــات )76( موظ وبيان

عقــد لــدى مجموعــة مــن املؤسســات الحكوميــة مــن القاطنــن يف األغــوار. 

دليــل  إعــداد  تــم  الداخــي،  الصعيــد  وعــىل 

للتخطيــط  العامــة  اإلدارة  عمــل  إجــراءات 

داخليــة  الكرتونيــة  أرشــفة  وعمــل  واالصــالح، 

باإلضافــة  اإلدارة،  ومراســالت  وثائــق  لكافــة 

الصفحــة  تغذيــة  يف  املســاهمة  إىل 

اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء 

بالخطــط الحكوميــة وتقاريــر اإلنجــاز، والعــروض 

بيانــات  وتحديــث  بهــا،  املتعلقــة  التقدمييــة 

الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة 

عــىل النافــذة املخصصــة للجهــات الحكوميــة 
اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لحوكمة املؤسسات الحكومية غر الوزارية

املوقــع اإللكــرتوين لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة يف أعــامل اللجــان 

الحكوميــة وأبرزهــا اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة، والتــي نتــج 

عنهــا قــراراً بحوكمــة )30( مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن )60( مؤسســة مــن كافــة 

النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة.  
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يف مجال االسرتاتيجيات والتقييم واملتابعة
عملــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم عــىل مراجعــة وتطويــر )26( خطــة اســرتاتيجية قطاعيــة وعــرب قطاعيــة 

ــداد  ــوام )2023-2021(م، وإع ــة لألع ــة الوطني ــة الخط ــوزراء، ومراجع ــس ال ــة مجل ــا ملصادق ــا وتجهيزه وتحديثه

ــودة  ــن ج ــدة وتحس ــر األجن ــاهم يف تطوي ــي تس ــات الت ــات واملقرتح ــة املالحظ ــن كاف ــة تتضم ــة متكامل وثيق

ــا  ــدم تداخله ــة وع ــات الوطني ــة القطاع ــمولها لكاف ــا وش ــث وضوحه ــن حي ــا م ــواردة فيه ــات ال ــة السياس صياغ

فيــام بينهــا، ومبــا يضمــن تحقيــق الرتابــط بــن الخطــة الوطنيــة وبــن االســرتاتيجيات القطاعيــة واملوازنــة.

 وتــم العمــل عــىل تحديــث إطــار النتائــج اإلســرتاتيجي للخطــة لألعــوام 2023-2021، وذلــك اســتناداً إىل الخطــط 

االســرتاتيجية القطاعيــة التــي تــم املصادقــة عليهــا مؤخــراً مــن قبــل مجلــس الــوزراء. وتكمــن أهميــة اإلطــار يف 

ــد  ــاس األداء والرص ــر أدوات قي ــذ، وتوف ــة التنفي ــة وقابلي ــات إىل الواقعي ــات والعمومي ــن الطموح ــال م االنتق

ــل  ــج عم ــر برنام ــىل توف ــل ع ــاري العم ــة، وج ــط واملوازن ــة التخطي ــن عملي ــط ب ــة للرب ــر آلي ــة، وتوف واملتابع

وخطــط تنفيذيــة لكافــة املؤسســات الحكوميــة للعــام 2021 اســتناداً إىل إطــار النتائــج االســرتاتيجي، لتمثــل هــذه 

النتائــج وخطــط العمــل األركان األساســية التــي تعتمــد الحكومــة عليهــا يف تقديــم الخدمــات العامــة.

كــام ومتــت مراجعــة خطــط العناقيــد التنمويــة وتطويرهــا، حيــث عملــت خــالل فــرتة التقريــر مبراجعــة خطــة تنميــة 

العنقــود الســياحي ملحافظــة بيــت لحــم، وخطــة تنميــة العنقــود الزراعــي يف محافظــة أريحــا واألغــوار، وإعــداد 

ــام  ــار الع ــكل واإلط ــداد الهي ــم إع ــا، وت ــز مفهومه ــا وتعزي ــة بتطويره ــات الخاص ــة املالحظ ــن كاف ــق تتضم وثائ

لخطــة تنميــة عنقــود التكنولوجيــا والخدمــات واإلدارة العامــة.

ونظمــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم ورشــة عمــل ملــدة يومــن ملراجعــة إطــار النتائــج التفاقيــة الراكــة 

مــع االتحــاد األورويب، بحضــور كافــة املؤسســات الحكوميــة الريكــة يف االتفاقيــة والتــي متثــل ثالثــة عــر 

قطــاع وطنــي والــدول املانحــة املمولــة لإتفاقيــة، واســتعرضت النتائــج التــي تــم تحقيقهــا ضمــن إطــار النتائــج 

الســرتاتيجية الراكــة مــع االتحــاد األورويب وعمليــة اإلصــالح خــالل األعــوام 2020-2019م، ومناقشــة التحديــات 

الرئيســية التــي واجهــت عمليــة التنفيــذ، وتــم مراجعــة وتحديــد األولويــات املشــرتكة للعــام 2021م. 

وتــم تطويــر دليــل عمــل املتابعــة والتقييــم بهــدف توضيــح وتوثيــق إجــراءات العمــل املرتبطــة باملتابعــة 

والتقييــم، مبــا يشــمل املبــادئ األساســية واآلليــات الالزمــة واإلطــار القانــوين الناظــم لعمليــة املتابعــة 

ــة  ــة وكيفي ــات الالزم ــع املعلوم ــة جم ــل، وآلي ــط العم ــرتاتيجي وخط ــج االس ــار النتائ ــداد إط ــة إع ــم، وآلي والتقيي

ــات  ــف الخدم ــم تصني ــث ت ــة، حي ــات الحكومي ــة الخدم ــد تكلف ــر تحدي ــر معاي ــم تطوي ــك ت ــة إىل ذل ــا. إضاف تحليله

ــة  ــكل خدم ــة ل ــاب التكلف ــر احتس ــد معاي ــية، وتحدي ــات رئيس ــة مجموع ــا إىل خمس ــاً لخصائصه ــة وفق الحكومي

وتصنيفهــا إىل تكاليــف مبــارشة وتكاليــف غــر مبــارشة.

ــة  ــة والفني ــة والتوجيهي ــان الوطني ــن اللج ــد م ــة العدي ــة يف عضوي ــم واملتابع ــة للتقيي ــاركت اإلدارة العام وش

ــة. ــتثامر األرايض الحكومي ــض واس ــر وتفوي ــة تأج ــا لجن ــة، وأبرزه ــل املختلف وورش العم
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رابعاً: العالقات العامة واإلعالم 

عىل الصعيد االسرتاتيجي: 
قامــت األمانــة العامــة بإعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم للعــام 2021، والتــي تســعى إىل تعزيــز 

التواصــل الفعــال مــع الجمهــور الداخــي، وتحقيــق التواصــل االســرتاتيجي مــع الجمهــور الخارجــي، وهــي 

ــي  ــوزراء، وه ــس ال ــة ملجل ــة العام ــال يف األمان ــل واالتص ــز التواص ــاء وتعزي ــام يف بن ــوة إىل األم ــة خط مبثاب

االســرتاتيجية التــي ســيُبنى عليهــا الخطــط التنفيذيــة للوحــدة، وإنشــاء لجنــة التواصــل الحكومــي، وهــي لجنــة 

استشــارية وتنســيقية رســمية تعمــل عــىل تحســن األداء اإلعالمــي للقطــاع الحكومــي، وتنســيق جهــود 

التواصــل، وفقــاً لربنامــج إعالمــي يهــدف إىل توحيــد الرســالة اإلعالميــة، وخلــق سياســة مشــرتكة إلدارة الرســائل 

اإلعالميــة الحكوميــة، كــام تــم إطــالق املوقــع اإللكــرتوين الجديــد، ووســائل التواصــل االجتامعــي، وإعــداد األدلــة 

ــية.   ــة املؤسس والهوي

وعىل صعيد األنشطة املميزة 
تم العمل عىل إطالق خطة “الحملة اإلعالمية” عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة:  

وتركــزت الحملــة عــىل: )اعــداد صفحــة خاصــة عــىل املوقــع االلكــرتوين، مقابــالت تلفزيونيــة، مقابــالت إذاعيــة، 

الصحــف املحليــة، حملــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، فيديــو غرافيــك(، وإطــالق الحملــة اإلعالنيــة لربنامــج 

الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة )حكومتــي(، وتضمنــت الحملــة وســائل التواصــل االجتامعــي، والتلفزيونــات 

التفاعليــة، وانتــاج الوســائط املتعــددة، واملطبوعــات، وتفعيــل وســائل التواصــل االجتامعــي للمؤسســة، حيــث 

ــدل  ــع  )%1063(، مبع ــه بواق ــرتوين إىل ذروت ــل االلك ــع التواص ــىل مواق ــا ع ــع صفحاتن ــل م ــدل التفاع ــع مع ارتف

)232( ألــف مشــاهدة، وزيــادة عــدد املتابعــن إىل حــوايل )40( ألــف متابــع، وتــم العمــل عــىل إعــداد سياســة 

االتصــال والتواصــل، وسياســة التواصــل االجتامعــي، والعمــل عــىل إعــداد دليــل سياســة األزمــات اإلعالميــة. 

وعــىل صعيــد األنشــطة اليوميــة تــم العمــل عــىل  تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة 

مبــا فيهــا البيانــات والقــرارات واألخبــار املتنوعــة، وإجــراء لقــاءات تلفزيونيــة، ومقابــالت إذاعيــة، ومــع الصحافــة 

املكتوبــة، والبيانــات الصحفيــة، وإعــداد فيديــو تعريفــي عــن عمــل األمانــة العامــة، ومراجعــة التقاريــر املتنوعة، 

ونرهــا وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بوســائل اإلعــالم جميعهــا، وقوائــم بأهــم الكتــاب واإلعالمين ومؤسســات 

املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص، وإعــداد التهــاين والتربيــكات الخاصــة باملناســبات الوطنيــة والدينيــة 

واالجتامعيــة وإدراجهــا عــىل الصفحــات اإللكرتونيــة الحكوميــة وفــق الرزنامــة اإلعالميــة املعــدة مســبقاً لهــذا 

ــة  ــي األمان ــىل النســيج االجتامعــي الداخــي الخــاص مبوظف ــاظ ع ــة إىل املســاهمة يف الحف ــرض، باإلضاف الغ

العامــة مــن خــالل اإلعــالن واألخبــار عــن املناســبات الخاصــة باملوظفــن.
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املحور الثاين: االرتقاء بالخدمات الحكومية وتحسن جودتها

ولتطوير جودة األداء الحكومي قامت األمانة العامة مبا ييل:  

ويف ســياق الخدمــات تــم خــالل العــام املــايض اعتــامد برنامــج وطنــي للتميــز وفــق املعايــر العامليــة بقــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني 
رقــم )10/14/م.و/م.أ( لعــام 2019م بهــدف الوقــوف عنــد املفاصــل التــي يتعــن العمــل عــىل تحســينها وتطويرهــا وصــوالً إىل خدمــة حكوميــة 
متميــزة، ورفــع رضــا املســتفيدين عــن أداء الحكومــة وتعزيــز ثقتهــم يف الخطــط والربامــج واألعــامل الحكوميــة، حيــث اعتمــد نظــام مركــز التميــز 
ــنتن  ــدة س ــون دوالر( مل ــن )ملي ــد ع ــة تزي ــر ومبوازن ــذه املعاي ــق ه ــة وف ــات الحكومي ــوادر املؤسس ــب لك ــق والتدري ــة التطبي ــي وخط الحكوم

بدعــم مــن جهــات مانحــة، وتــم تكليــف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بــإدارة مــروع قيــاس رضــا املواطنــن عــن الخدمــات الحكوميــة. 

أوالً: عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة

بعــد أن تــم إطــالق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء قــام الفريــق املســاند 

يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء باعتــامد وتوفــر برنامــج محوســب خــاص مبتابعــة تنفيــذ خارطــة الطريــق 

التــي نصــت عليهــا وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، حيــث يتــم حاليــاً تدريــب ســكرتر اللجنــة الوزاريــة 

للعنقــود عــىل اســتخدامه متهيــداً لتفعيلــه عــىل مســتوى الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 

لرصــد ومتابعــة جميــع املبــادرات التــي تتــم يف ســياق العنقــود، والبــدء بإعطــاء تغذيــة راجعــة حــول مــا يتــم 

إنجــازه يف كل قطــاع ويف كل مجــال، حيــث ســيكون مركــز املتابعــات يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ليتــم 

مبوجبــه إعــداد التقاريــر حــول املبــادرات وفــق اآلليــة التــي تــم اعتامدهــا يف الوثيقــة، كــام تــم التعــاون مــع 

دائــرة اإلعــالم يف املؤسســة إلعــداد فيديــو تعريفــي حــول عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة يــرح ماهــو 

العنقــود وماهــي غاياتــه وأهدافــه االســرتاتيجية وعــىل مــاذا يركــز والنتائــج املتوقعــة منــه وســبل نجاحــه.

ثانياً: نظام إدارة الجودة

 ISO ــة ــر الدولي ــق املعاي ــودة وف ــام إلدارة الج ــاء نظ ــم إنش ــوزراء يت ــس ال ــة ملجل ــة العام ــرة يف األمان ألول م

ــة:  ــوات التالي ــالل الخط ــن خ 9001:2015  م

حــر وتطويــر جميــع اإلجــراءات والعمليــات التــي تتــم يف األمانــة العامــة، واالســتعانة بخبــر يف هــذا املجــال 

يف متثيلهــا عــىل شــكل مســارات تدفقيــة وتحديــد األهــداف لــكل عمليــة، واملســؤوليات املتعلقــة بهــا، كــام 

تــم تحديــد مــؤرشات أداء لــكل عمليــة، وترميــز العمليــات الرئيســية والفرعيــة. 

ويــأيت ضمــن هــذه العمليــات اســتحداث نظــام إدارة الجودة وهو نظــام معتمد لتوثيــق العمليات واملســؤوليات 

لتحقيــق سياســات وأهــداف جــودة العمــل يف املؤسســة، ويســاعد هــذا النظــام يف تنســيق وتوجيــه أنشــطة 

ــر )13(  ــم ح ــث ت ــتمر، حي ــكل مس ــا بش ــا وكفاءته ــن فعاليته ــا، وتحس ــل فيه ــات العم ــة متطلب ــة لتلبي املؤسس

عمليــة رئيســية و)128( عمليــة فرعيــة وحــر )97( منــوذج مرتبــط بالعمليــات.

ويتــم حاليــاً إعــداد دليــل توثيــق نظــام الجــودة، حيــث سيســاعد هــذا الدليــل اإلدارة العليــا يف املؤسســة عــىل 

مراقبــة أنشــطة نظــام إدارة الجــودة بصفــة دوريــة والوقــوف عنــد األجــزاء التــي تحتــاج لتطوير وتحســن ويتضمن 

الدليــل سياســة الجــودة التــي تعتمدهــا اإلدارة العليــا يف املؤسســة والتنظيــم الهيــكي املؤســي ووثائــق 

السياســات الخاصــة بالجــودة )سياســات أمــن املعلومــات، وأي سياســات تنظيميــة(، وتــم االنتهــاء مــن بنــاء نظام 

محوســب مــن قبــل اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات ليتــم مــن خاللــه إدارة نظــام الجــودة بجميــع مكوناتــه. 
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ولتحسني جودة الخدمات الحكومية تم ما ييل:  

ــىل  ــات ع ــل الخدم ــاص بدلي ــرتوين الخ ــع االلك ــة للموق ــىل املعلوم ــول ع ــة الحص ــي وآلي ــكل الخارج ــث الش تحدي

صفحــة األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء،  وإعــداد تقريــر حــول حجــم الخدمــات املســتوفاة للرســوم والخدمــات 

ــة يف  ــات املقدم ــم الخدم ــول حج ــر ح ــداد تقري ــة، وإع ــة حكومي ــمل 33 مؤسس ــوم ش ــتوفاة للرس ــر مس الغ

ــال  ــا بح ــر عليه ــبة التغي ــة ونس ــوم الحالي ــة والرس ــم الخدم ــرات تقدي ــدد م ــمل ع ــة يش ــات الحكومي املؤسس

ــة  ــداد دراس ــة، وإع ــات حكومي ــالل )10( مؤسس ــن خ ــة م ــات املقدم ــن الخدم ــن ع ــا املواطن ــاس رض ــدت، وقي وج

ــة اإليــرادات الحكوميــة عــىل حــر  ــل بالتعــاون مــع الشــؤون اإلداريــة واملاليــة ولجنــة حوكم حولهــا، والعم

كافــة إيــرادات الخدمــات، وذلــك باملتابعــة مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة 

واملتابعــة الهاتفيــة، ومتابعــة ومراقبــة مــؤرشات رضــا املواطنــن حــول الخدمــات الحكوميــة، وتوفــر معلومــات 

حــول رضــا متلقــي الخدمــة أفــراداً ومؤسســات مــن خــالل عمــل زيــارات ميدانيــة. 

املحور الثالث: صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وتعزيز دور املرأة
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أوالً: مجال الشكاوى الحكومية 
ــة  ــت األمان ــة قام ــات الحكومي ــة للجه ــكاوى املقدم ــع الش ــل م ــة التعام ــز فعالي ــة وتعزي ــات العام ــون الحري لص

العامــة ملجلــس الــوزراء مبتابعــة شــكاوى مقدمــة مــن املواطنــن، وتســهيل عمــل وحــدات الشــكاوى وفــق 

القوانيــن واألنظمــة املتبعــة، وتطويــر آلياتهــا وسياســاتها ورؤيتهــا املســتقبلية باإلضافــة إىل التنســيق 

واإلرشاف والدعــم الفنــي والتوجيــه ورســم السياســات العامــة لوحــدات الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة، 

مــن أجــل تعزيــز مبــدأ املســائلة والشــفافية والنزاهــة والحكــم الرشــيد، وإتاحــة الفرصــة للمواطنــن للتعبــر عــن 

رأيهــم واملشــاركة يف تطويــر السياســات العامــة، وتوفــر آليــة مســائلة ورقابــة وتقييــم أداء الدوائــر الحكوميــة 

مبــا يعــزز ثقــة املواطــن بهــا، واملســاهمة يف االرتقــاء مبســتوى جــودة الخدمــات الحكوميــة املقدمــة 

للمواطنــن، والتخفيــف مــن العــبء عــىل املحاكــم وفصــل بعــض القضايــا دون وصولهــا إىل اإلجــراءات القضائيــة 

الطويلــة. حيــث قامــت وحــدة الشــكاوى مبــا يــي: 



 )266( بواقــع  شــكوى   )372( اســتقبال  تــم 
شــكوى تــم إعــادة إرســالها إىل الجهــات 

االختصــاص حســب  الحكوميــة  والدوائــر 

األمانــة  يف  معالجتهــا  متــت  شــكوى   )41(
العامــة خــالل الفــرتة مــن نيســان 2020م إىل 

نيســان 2021م،

هــذه  خــالل  اســتقبلت  منهــا  شــكوى   )39(
متــت  شــكاوى   )3( إىل  باإلضافــة  الفــرتة، 
قبــل  املقبولــة  الشــكاوى  مــن  معالجتهــا 

2020م نيســان  شــهر 

 ،)97.2%( الشــكاوى  معالجــة  نســبة  بلغــت 
املعالجــة،  قيــد  شــكاوى   )8( بقيــت  فيــام 

رفضهــا. تــم  شــكوى  و)69( 

الحكومــي  املركــزي  النظــام  اســتخدام 
للشــكاوى املحوســب 

ــكاوى  ــابع للش ــنوي الس ــر الس ــدار التقري إص
يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2019 باللغتــن 
اآلن  العمــل  ويجــري  واالنجليزيــة.  العربيــة 
عــىل إعــداد تقريــر الشــكاوى للعــام 2020م

ــر الحكوميــة تــم عقــد  ولتعزيــز قــدرات العاملــن يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ووحــدات الشــكاوى يف الدوائ

ورشــة عمــل بــن اإلدارة العامــة للشــكاوى وهيئــة مكافحــة الفســاد لتنفيــذ برامــج توعويــة خاصــة بقضايــا 

مكافحــة الفســاد تســتهدف العاملــن يف وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة واملحافظــات 

واملؤسســات األمنيــة، وعقــد أربــع ورشــات عمــل حــول أبــرز األنظمــة والقوانــن واالتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة 

واملفاهيــم الحقوقيــة والجندريــة لكافــة العاملــن يف وحــدات الشــكاوى بالتعــاون مــع وزارة املــرأة، وعقــد 

ورشــة عمــل لجميــع األجهــزة األمنيــة حــول مــدى تطبيــق مدونــة اخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي 

األجهــزة األمنيــة. 

ــوزارات،  ــة ) ال ــر الحكومي ــة الدوائ ــكاوى يف كاف ــدات الش ــع وح ــل م ــكاوى بالتواص ــة للش ــت اإلدارة العام وقام

املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة، املحافظــات، األجهــزة األمنيــة( ملتابعــة وضــامن معالجــة الشــكاوى 

ــزي  ــام املرك ــىل النظ ــكاوى ع ــام الش ــدات وأقس ــن يف وح ــب العامل ــم تدري ــا، وت ــي له ــم الفن ــم الدع وتقدي

الحكومــي املحوســب للشــكاوى، وذلــك بتدريــب كل دائــرة حكوميــة عــىل حــدى يف اإلدارة العامــة للشــكاوى 

ــوزراء. ــس ال ــة ملجل ــة العام يف األمان

وتــم العمــل عــىل تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يف املجــال الحقوقــي 

واســتقبال ومعالجــة شــكاوى املواطنــن الســيام الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان، ومؤسســة شــمس 

والحــق واســتقالل القضــاء. 

ويف مجــال التوعيــة واالعــالم تــم تطبيــق بعــض مــن بنــود الخطــة اإلعالميــة الخاصــة بــاالدارة العامــة للشــكاوى، 

حيــث تــم التنســيق مــع تلفزيــون فلســطن لبــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى، حيــث تــم بثهــا أكــر مــن 

مــرة باليــوم وعــىل مــدار عــدة أشــهر، وذلــك لتعريــف املواطنــن بآليــة تقديــم الشــكاوى، والعمــل جــاري مــع 

رشكات االتصــاالت إلرســال رســائل الكرتونيــة قصــرة )نصيــة وصوتيــة( للتوعيــة بنظــام الشــكاوى، باالضافــة اىل 

عمــل تطبيــق خــاص باألجهــزة الذكيــة خــاص بنظــام الشــكاوى.   ومــن جانــب آخــر، شــارك موظفــو اإلدارة العامــة 

للشــكاوى يف أعــامل عــدد مــن اللجــان الحكوميــة املهمــة. 
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ثانياً: تعزيز التواصل مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين واملواطنن

بالتواصــل  الــوزراء  مجلــس  عــام  أمــن  قــام 
مــع املواطنــن ومنظــامت املجتمــع املــدين 
بفعاليــة  الحكوميــة  واملؤسســات  والــوزارات 
والبيانــات  الرســمية،  اللقــاءات  خــالل  مــن 
ــان  ــاركة يف اللج ــة، واملش ــالت الصحفي واملقاب
ــار ســعي  ــكلة، وذلــك يف إط الحكوميــة املش
الحكومــة، لتعزيــز الراكــة والتعــاون يف كافــة 
املجــاالت، وكســب ثقــة املواطنــن، وتحســن 
الخدمــات الحكوميــة، وقــد تــم نــر )22( خــرباً 
و)4(  تلفزيونيــة،  لقــاءات   )6( وإجــراء  صحفيــاً، 
مقابــالت إذاعيــة ومقابلــة واحــدة مــع الصحافــة 

املكتوبــة.
املؤمتر الدويل األول - هيئة مكافحة الفساد
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كــام قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بعقــد )160( اجتامعــاً مــع الــوزراء، مكتــب ســيادة الرئيــس، مكتــب دولــة رئيس 
الــوزراء، و)70( اجتامعــاً اجتامعــات مــع دولــة رئيــس الــوزراًء، و)50( اجتامعــاً مــع الناطــق باســم الحكومــة، و)34( 
 EUو DFID زيــارة لــوزارات، ومؤسســات وزاريــة، ودوائــر حكوميــة، و5 لقــاءات مــع رؤســاء مؤسســة دوليــة مانحــة
DCAF ورشكات استشــارية، ولقائــن مــع قناصــل وســفراء، وأكــر مــن )110( اجتامعــات ملعالجــة قضايــا مختلفــة 
ــة. ــات تضامني ــة ووقف ــبات وطني ــاركات يف مناس ــدين، و)7( مش ــع امل ــات املجتم ــن ومؤسس ــق باملواطن تتعل

كــام وشــارك األمــن العــام بفعاليــة يف أعــامل اللجــان الحكوميــة والفــرق وطنيــة، كعضــو يف )14( لجنــة، يــرتأس 
ــة يف عــدة مجــاالت  ــج عنهــا توصيــات مهم ــام 2020م، نت ــاً خــالل الع ــدت )90( اجتامع ــا، حيــث عق )3( لجــان منه
تهــم املواطنــن. ) تــم توضيــح نتائــج هــذه اللجــان يف بنــود أخــرى(، هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة بورقــة بحثيــة 
يف املؤمتــر الــدويل األول" نزاهــة وحوكمــة األعــامل مــن أجــل التنميــة املســتدامة املنعقــد تحــت رعايــة هيئــة 

مكافحــة الفســاد. 

ــة  ــالن حال ــل إع ــي، ويف ظ ــوع االجتامع ــدة الن ــل وح ــز عم ــم وتعزي ــوزراء بدع ــس ال ــة ملجل ــة العام ــت األمان قام

ــا وتعطيــل كافــة املؤسســات، تــم ترحيــل عــدد مــن برامــج الخطــة، وتنفيــذ جــزء  الطــوارئ بســبب جائحــة كورون

منهــا عــىل النحــو التــايل: تــم العمــل عــىل إعــداد تقريــر للشــق املتعلــق بوحــدة النــوع االجتامعــي يف األمانــة 

العامــة عــن مــؤرشات الصحــة والحقــوق الصحيــة واالنجابيــة للنســاء والفتيــات يف حــاالت األزمــات بالتعــاون مــع 

إدارة األزمــات والكــوارث، ووزارة التنميــة االجتامعيــة، ووزارة الصحــة، حيــث ســيدرس التقرير النســاء والفتيات يف 

مجــال الصحــة الجنســية واالنجابيــة يف إطــار شــامل إلعــادة التأكيــد عــىل العدالــة بــن الجنســن بالرتكيــز عــىل 

كيفيــة عمــل القوانــن والسياســات واآلليــات املؤسســية املوجــودة إلدارة األزمــة التــي ستســاهم يف التصدي 

للتمييــز ضــد النســاء والفتيــات، وتــم التعــاون مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة لتزويدنــا بالربامــج االقتصاديــة لدعــم 

ــاً وخاصــة يف املناطــق املهمشــة،  والتعــاون مــع وزارة الصحــة حــول إعــداد خطــة  املــرأة ومتكينهــا اقتصادي

الــوزارة االســرتاتيجية يف توفــر الخدمــات العالجيــة والصحيــة - مجلــس حقــوق اإلنســان يف يونيــو 2021 الــدورة 

رقــم )47(، حيــث تــم إعــداد املطلــوب مــن منظــور النــوع االجتامعــي. 

ثالثاً: تعزيز دور املرأة 



املحور الرابع: تعزيز البنية اإلدارية والتكنولوجية

 وانســجاماً مــع رؤيــة األمــن العــام للنهــوض باألمانــة العامــة وبــأداء إداراتهــا ووحداتهــا تــم إنجــاز مــا يــي يف 

املجــاالت التاليــة: 

أوالً: الشؤون اإلدارية واملالية والتطوير اإلداري 

تعتــرب الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مــرآة املؤسســة، والتــي تعطــي الصــورة اإليجابيــة للزائريــن، ومــن هــذا 

ــن  ــات للموظف ــل الخدم ــم أفض ــالل تقدي ــن خ ــة م ــة للمؤسس ــورة اإليجابي ــار الص ــىل إظه ــت ع ــق حرص املنطل

والزائريــن، حيــث عملــت الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بدوائرهــا املختلفــة عــىل القيــام مبهامهــا عــىل أكمــل وجه. 

ويف هــذا املجــال تــم تحســن املظهــر الخارجــي لألمانــة العامــة مــن خــالل: ربــط مواقــف الســيارات وتوحيــد 

دخــول املركبــات وتركيــب ماتــور للبــاب الخارجــي، لتســهيل مراجعــة الزائريــن، وزراعــة أشــتال يف الحديقــة 

الخارجيــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة حيــث قامــت بتزويدنــا بحــوايل )500( شــجرة وزراعتهــا بالحديقــة الخارجيــة، 

ــتلة  ــن )500( ش ــد ع ــا يزي ــار، ورشاء م ــن األزه ــتلة م ــوايل )200( ش ــا بح ــم تزويدن ــرة ت ــة الب ــع بلدي ــاون م وبالتع

ــة. ــكل إدارة عام ــاص ل ــف خ ــص موق ــم تخصي ــام وت ــة، ك ــة الخارجي ــا يف الحديق وزراعته
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وكذلــك تــم إعــداد تقريــر إنجــازات النــوع االجتامعــي واإلنجــازات القانونيــة حــول تقريــر املتابعــة للجنــة اتفاقيــة 

ــطن،  ــة فلس ــر دول ــأن تقري ــة بش ــات الختامي ــوص املالحظ ــرأة بخص ــد امل ــز ض ــكال التميي ــة أش ــىل كاف ــاء ع القض

وإعــداد خطــة وحــدة النــوع االجتامعــي يف قــرار مجلــس األمــن رقــم )1325( املتعلــق باملــرأة والســالم واألمــن، 

وتحديــد مركــز مســؤولية األمانــة العامــة يف خطــة الجيــل الثــاين املطــورة للقــرار إلنفاذ األجنــدة لألعــوام -2020

2023م واعتامدهــا للتنفيــذ.

كــام وتــم العمــل عــىل تحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة عــرب القطاعيــة لتعزيــز املســاواة  بــن الجنســن ومتكــن 

املــرأة لألعــوام 2020–2022م، بتحديــد األمانــة العامــة كمركــز مســؤولية/ وحدة النــوع اإلجتامعــي يف األهداف 

االســرتاتيجية للخطــة، واملشــاركة يف ورشــة عمــل حــول تنســيق الجهــود بــن وحــدات النــوع االجتامعــي ودوائــر 

التدريــب والتطويــر، وتقديــم عــرض عــن املهــام الوظيفيــة واملســؤوليات واآلليــات واألدوات املســتخدمة يف 

التشــبيك وإعــداد التقاريــر والورشــات والتدريبــات بتمويــل مــن وزارة شــؤون املــرأة، والعمــل عــىل إعــداد دليــل 

تدريبــي للتعريــف مبفاهيــم ومأسســة قضايــا النــوع اإلجتامعــي، وإعــداد دليــل تدريبــي باملتابعــة والتقييــم مــن 

منظــور النــوع اإلجتامعــي.

قــام أمــني عــام مجلــس الــوزراء بتعزيــز أداء موظفــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ورفــع قدراتهــم، 
وتكليــف عــدد مــن املوظفــني مبلفــات عمــل ولجــان وأنشــطة، باإلضافــة إىل التواصــل الدائــم معهــم، 
حيــث عقــد أكــر مــن )200( اجتامعــاً بــني األمــني العــام واملوظفــني، ســواء مــع موظفــي الفئــة العليــا، 
ــات  ــم التوجيه ــا تقدي ــن خالله ــم م ــي ت ــة الت ــاءات الفردي ــد اللق ــدات، وعق ــي اإلدارات والوح أو موظف
ــة  ــة العام ــوض باألمان ــام، والنه ــاز امله ــي، وإنج ــل الجامع ــني األداء، والعم ــة لتحس ــادات الالزم واإلرش
وتعزيــز دورهــا املهــم كحاضنــة ألعــامل الحكومــة، وحلقــة وصــل بــني أذرعهــا كافــة مبــا ينعكــس عــى 
أداء املؤسســات الحكوميــة، وقــام األمــني العــام بتحفيــز املوظفــني مــن خــالل تقديــم مكافــآت ماليــة 

لهــم وفــق معايــري متفــق عليهــا، وذلــك تقديــراً للجهــود التــي بذلهــا موظفــو األمانــة العامــة.



كــام تــم القيــام بالعديــد مــن أعــامل الصيانــة يف مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل )دهــان، كهربــاء، ومياه(، 

ــة  ــز املنام ــاء تجهي ــة إىل إنه ــم 5 م3، باإلضاف ــزان بحج ــم رشاء خ ــة ت ــة العام ــاه يف األمان ــكلة املي ــل مش ولح

الخاصــة بالرطــة مــن خــالل إنجــاز أعــامل )البــالط، الدهــان، تركيــب مكيفــات، عمــل مطبــخ، خزائــن مطبــخ، حاممــات، 

أبــواب، املظهــر الخارجــي(، واالنتهــاء مــن تجهيــز املنامــة لألمــن الداخــي وتأثيثهــا، وتــم تركيــب مكيفــات لقاعــة 

القــدس ومكتــب األمــن العــام وقاعــة حيفــا، وتركيــب كامــرات يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، وإســتبدال 

ســيارات الحركــة عــدد)2(.

هــذا إضافــة إىل متابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن من)إجــراءات التعيــن والنقــل، التأمــن الصحــي، مراســالت 

الديــوان، لجــان مقابــالت، ســجالت الحضــور واالنــراف، والرتقيــات واإلســتحقاقات(، وتطبيــق نظــام البوابــة 

ــرتيات  ــر املش ــق فوات ــام 2021م، وتدقي ــة للع ــة العام ــف لألمان ــكيالت الوظائ ــدول تش ــداد ج ــة، وإع اإللكرتوني

وإدخالهــا عــىل نظــام بيســان وتجهيزهــا للدفــع والتنســيق مــع وزارة املاليــة بهــذا الخصــوص، والبــدء بإعــداد 

موزانــة العــام 2021، ومراســلة وزارة املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة، وقــد بلغــت املبالــغ املدخلــة عــىل 

ــه )1,558,736  شــيقل(. نظــام بيســان خــالل العــام الثــاين لعمــل الحكومــة الثامنــة عــرة مــا قيمت

وقامــت دائــرة اللــوازم واملشــرتيات بعمليــات الــراء املختلفــة حســب النظــام، ومتابعتهــا مــع اإلدارة العامــة 

للــوازم، وتوفــر احتياجــات املوظفــن مــن قرطاســية ولــوازم، واإلرشاف عــىل عمــل اللجــان املختلفــة، ومتابعــة 

أعــامل املســتودع، ورشاء وتغيــر الكــرايس لقاعــات االجتامعــات، وتقديــم خدمــة الضيافــة إلجتامعــات مجلــس 

الــوزراء األســبوعية والطارئــة، وإلجتامعــات اللجــان الحكوميــة، وعددهــا )374( اجتامعــاً حيــث بلــغ عــدد األشــخاص 

الحضــور يف االجتامعــات )3,025(  شــخص، باإلضافــة لتقديــم خدمــة الضيافــة ملوظفــي األمانــة العامــة والزائريــن 

بشــكل منتظــم. 

ويف مجــال التدريــب والتطويــر حافظــت األمانــة العامــة عــىل قنــوات التواصــل مــع معاهــد التدريــب املختلفــة 

ــاء العاملــي كوفيــد 19، وتعــذر  إىل حــن عــودة األمــور إىل طبيعتهــا، وذلــك نظــراً للظــرف الراهــن وأزمــة الوب

تنفيــذ الخطــة التدريبيــة التــي كانــت تعكــف عــىل تنفيذهــا بالتعــاون مــع عــدة جهــات منهــا املدرســة الوطنيــة 

ــرتة  ــالل ف ــا خ ــع تنفيذه ــي، واملتوق ــروع الفرن ــالل امل ــن خ ــب م ــة والرائ ــة العام ــد املالي ــإدارة، ومعه ل

 online قريبــة، وتعكــف وحــدة التطويــر اإلداري والتدريــب عــىل تبنــي خطــة جديــدة مــن خــالل تقديــم تدريبــات

ــا  ــاالت منه ــن املج ــدد م ــم يف ع ــاءة الطاق ــع كف ــدف رف ــرى، به ــات أخ ــة وجه ــة الصيني ــع الحكوم ــاون م بالتع

ــة. ــات الحكومي ــر الخدم تطوي

ومــن جانــب آخــر، تــم تكليــف موظفــي التطويــر اإلداري والتدريــب مبهــام مجموعــة مــن اللجــان الحكوميــة 

املهمــة مثــل عضويــة اللجنــة الفنيــة لدراســة الهيــاكل التنظيميــة، والتــي عقــدت )14( اجتامعاً درســت مــن خاللها 

عــدداً مــن الهيــاكل التنظيميــة للــوزارات، وســكرتاريا لجنــة تقييــم أداء فلســطن خــالل جائحــة كورونــا، حيــث تــم 

إعــداد التقريــر النهــايئ للجنــة، وعرضــه عــىل مجلــس الــوزراء، باإلضافــة للمشــاركة يف االجتــامع الربعــي لــدول 

رشق آســيا )ســيباد( لدعــم وتطويــر طواقــم دولــة فلســطن، وتــم االتفــاق عــىل التعــاون املســتقبي وبحــث 

آليــات جديــدة للتدريــب االلكــرتوين يف ظــل أزمــة كورونــا.
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ــل  ــة عم ــا خط ــن ضمنه ــام 2021-2020م، م ــل للع ــة عم ــداد خط ــم إع ــة ت ــة واملالي ــة اإلداري ــال الرقاب ويف مج

للتدقيــق عــىل اإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــالح ودعــم القــرار وجــودة األداء الحكومــي للوقــوف عــىل مــدى 

التــزام اإلدارات العامــة بالتعليــامت والقوانــن املنظمــة لعملهــم، حيــث تــم إعــداد منــاذج فهــم تفصيــي 

لــإدارات العامــة ودوائرهــا، ومتابعــة  املالحظــات والتوصيــات الخاصــة بتقريــر اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة 

واملاليــة للعــام 2019م، وانجــاز مــا نســبته      )%60( مــن املالحظــات، وتكليــف موظفــي وحــدة الرقابــة الداخليــة 

يف بعــض أعــامل اللجــان الفنيــة والوزاريــة بصفــة أعضــاء أو بصفــة ســكرتر، باإلضافــة إىل املشــاركة يف جميــع 

اللجــان الخاصــة بالشــؤون اإلداريــة واملاليــة )االســتالم واالتــالف( مبعــدل مرتــن إىل )3( شــهرياً، وذلــك للتأكــد 

مــن صحــة اإلجــراءات املتبعــة فيهــا، والقيــام بإنجــاز تقاريــر دوريــة خاصــة بدائــرة املــوارد البريــة للتأكــد مــن 

مــدى التــزام املوظفــن ودائــرة املــوارد البريــة باإلجــراءات والتعليــامت الصــادرة. 

ثانياً: تكنولوجيا املعلومات 
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عملت األمانة العامة عىل تعزيز البنية التكنولوجية لألمانة العامة من خالل:  

• وضع وتحديث اسرتاتيجية وسياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املؤسسة.

• تطوير آليات تدفق املعلومات داخل األمانة العامة بشكل خاص ومع املؤسسات ذات العالقة.

• إجراء تحسينات عىل مستوى أمن وحامية املوقع الخاص بالشكاوى، وجعل املوقع متوافق مع كافة 

   األجهزة وإضافة جملة من التقارير اإلحصائية عليه. 

• إطالق موقع  اللجان بحلة جديدة، وإدارة كافة أعامل اللجان إلكرتونياً، وإتاحة دخول أعضاء اللجان من 

   وزاراتهم.

• ترقية برنامج األرشيف، وتشغيل بوابة الرتاسل-كمرحلة تجريبية- مع الوزارات بنسبة إنجاز60%.

• تحسن الزاوية الخاصة بالخدمات الحكومية إلتاحة إمكانية إضافة أو تعديل خدمات بطريقة ال مركزية، 

   وربط الخدمات مع موقع الشكاوى.

• تطوير األجهزة وأنظمة التشغيل عىل أجهزة املوظفن، وتركيب أجهزة حامية جديدة.

• تقديم الرأي الفني يف مجال التكنولوجيا للبنود املطروحة عىل أجندة أعامل مجلس الوزراء عند الطلب 

   من أمن عام مجلس الوزراء.

ويف مجــال املشــاركة يف املشــاريع الحكوميــة تــم اســتكامل العمــل عــىل منظومــة الدفــع االلكــرتوين، 

واملســاهمة بإنجــاز املنصــة االلكرتونيــة للقاحــات، وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لعنقــود التكنولوجيــا واإلدارة 

العامــة، وعمــل تقييــم لبعــض الدوائــر الحكوميــة وتقديــم توصيــات بالخصــوص.

ــا املعلومــات،  ــات الخاصــة بتكنولوجي أمــا يف مجــال الجــودة كانــت نســبة اإلنجــاز%80، حيــث تــم توثيــق العملي

ــة برنامــج ضبــط الجــودة. واملشــاركة بفريــق ضبــط الجــودة، وأمتت

يف مجــال الربيــد االلكــرتوين كانــت نســبة اإلنجــاز %80، حيــث تــم تطويــر أنظمــة الخادمات بأحــدث النســخ، والعمل 

عــىل تطويــر الربيــد اإللكــرتوين بأحدث اإلصــدارات.



ــة  ــة العام ــل األمان ــم عم ــان لطاق ــر والعرف ــات التقدي ــمى آي ــدم أس نق
ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــىل الجهــود الحثيثــة 
ــة  ــوزراء كحاضن ــس ال ــة ملجل ــة العام ــل دور األمان ــا لتفعي ــي بذلوه الت
ألعــامل الحكومــة، وذلــك تقديــراً ألدئهــم وعطائهــم الدائــم واملســتمر 
رغــم كل الصعوبــات واألزمــات التــي نواجههــا جميعــاً شــعباً وحكومــة 
ــا املخلصــن الذيــن  ومؤسســات، نثمــن تلــك الــروح اإليجابيــة ملوظفين
يحملــون أمانــة العمــل واإلخــالص، والتشــبث باألمــل، والقــدرة عــىل 
مواجهــة التحديــات لخدمــة شــعبنا والنهــوض مبؤسســاتنا، أنجزنــا معــاً 
عامــاً جديــداً ناجحــاً، ونتمنــى مزيــداً من النجاحــات يف األعــوام القادمة.  

 وقــد تنــاول تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام الثــاين 
مــن عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة، أبــرز تدخــالت األمانــة العامــة، 
ــتناداً إىل  ــا، اس ــي حققته ــازات الت ــا، واإلنج ــت به ــي قام ــامل الت واألع
ــس  ــة رئي ــف لدول ــول التكلي ــاب قب ــواردة يف خط ــة ال ــات الحكوم توّجه
الــوزراء، وذلــك بفعــل الجهــود الحثيثــة املبذولــة مــن طاقــم عمــل 

ــكورين.                                                                         ــة مش ــة العام األمان

كلمة شكر 

د. أمجد غانم  

أمني عام مجلس الوزراء
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تقرير أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرشة 

خالل الفرتة من )13 نيسان 2020م وحتى 15 نيسان 2021م(

palestinecabinet.gov.ps ميكن الحصول عىل التقرير من خالل موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء

للتواصل واإلستفسار يرجى اإلتصال عىل الرقم: 2969770-02 أو فاكس رقم: 02-2950979

Diwan@pmo.gov.ps :أو عىل الربيد اإللكرتوين

جميع الحقوق محفوظة لألمانة العامة ملجلس الوزراء 2020 © فلسطن – رام الله – املاصيون .  

رئاسة الوزراء 

األمانة العامة 


