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د. أمجد غانم 

األمني العام ملجلس الوزراء

أداء  أيديكــم تقريــر  بــني  أن أضــع  يــرين 
للعــام  الــوزراء  ملجلــس  العامــة  األمانــة 
2021م، والــذي يوضــح أهــم تدخــالت األمانــة 
العامــة ملجلــس الــوزراء، واألعــامل التــي 
حققتهــا،  التــي  واإلنجــازات  بهــا،  قامــت 
عمــل  وتوجهــات  أولويــات  إىل  اســتناداً 

عــرة. الثامنــة  الحكومــة 

قامــت األمانــة العامــة بإعــداد خطــة عملهــا 
التنفيذيــة للعــام 2021م، وبتنســيق تــام بــني 
كافــة إداراتهــا ووحداتهــا، وتضمنــت الخطــة 
محــاور رئيســة وأنشــطة واضحــة مرتبطــة 

بفــرتات زمنيــة محــددة للتنفيــذ، وتكاليــف

ماليــة مخططــة، ومــؤرشات ومســتهدفات لقيــاس مــدى تحقيــق أهــداف األمانــة العامــة املتمثلــة 
بدعــم مجلــس الــوزراء ومســاندته للقيــام باملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه رئيســاً وأعضــاء، واالرتقــاء 
بــأداء املؤسســات الحكوميــة وخدماتهــا، وإعــداد بنــاء مؤســي متميــز قــادر عــىل مواكبــة 

ــفافة. ــة وش ــورة مرن ــة بص ــة الحديث ــاليب اإلداري ــتخدام األس ــة، واس ــرات التكنولوجي املتغ

حافظــت األمانــة العامــة عــىل التقــدم والتميــز يف عملهــا كداعــم ألعــامل مجلــس الــوزراء لالرتقــاء 
بــاألداء الحكومــي، واملســاهمة يف تحديــد األولويــات الوطنيــة الحكومية وفقــاً الحتياجــات املواطن 
الفلســطيني واهتامماتــه، وتعزيــز سياســة تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة وتعزيــز الشــفافية 
والعدالــة يف تقديــم الخدمــات، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس مــع كافــة املؤسســات الحكوميــة 

ذات العالقــة، رغــم كل الصعوبــات واألزمــات السياســية واملاليــة التــي مــا زالــت تواجــه عملنــا. 

نجــدد شــكرنا وتقديرنــا ملوظفــي األمانــة العامة ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحدات عىل 
الجهــود الكبــرة التــي بذلوهــا، ونؤكــد مواصلــة التشــبث بــكل مــا يبــث األمــل وروح العطــاء للتغلــب 
ــود  ــن الجه ــد م ــنبذل املزي ــة، وس ــكل إرصار وعزمي ــة ب ــة القادم ــالل املرحل ــات خ ــىل التحدي ــاً ع مع
لالرتقــاء مبســتوى األداء الحكومــي، ورفــع كفــاءة مؤسســاتنا الوطنيــة وفاعليتهــا مبــا يعــزز صمــود 

املواطنــني، ويكســبهم الثقــة بالحكومــة ومؤسســات الدولــة.
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ــة  ــع الخط ــجمة م ــام 2021م، املنس ــة للع ــا التنفيذي ــوزراء خطته ــس ال ــة ملجل ــة العام ــدت األمان أع

ــة  ــج مالي ــة برام ــىل ثالث ــتملت ع ــي اش ــة، والت ــط واملوازن ــق التخطي ــل فري ــن قب ــدة م ــة املع املالي

هــي: برنامــج الدعــم السياســايت واالســرتاتيجي، وبرنامــج التميــز لحوكمة األعــامل وجــودة الخدمات، 

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

وقواعــد البيانــات، وبرامــج األمتتــة االلكرتونيــة ومشــاريع تحســني املبــاين وغرهــا(، وبلغــت التكلفــة 

املاليــة املخططــة إلنجــاز الخطــة مــن املوازنــة العامــة مليونــان 831 ألــف شــيكل، وتضمنــت الخطــط 

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

حيــث شــملت )19( تدخــالً، و)150( نشــاطاً، تــم قياســها مبــؤرشات قيــاس واضحــة، وبلغــت نســبة إنجــاز 

األمانــة العامــة للعــام 2021م )%83(، وبتكلفــة ماليــة إجامليــة بلغــت مليــون و177 ألــف شــيكل.

كــام يف األعــوام الســابقة، مل يتأثــر عمــل األمانــة العامة املســتمر واملتصــل بعقد ومتابعــة نتائج 

جلســات مجلــس الــوزراء، حيــث تــم الرتتيــب الكامــل لـــ )51( جلســة مــن جلســات مجلــس الــوزراء خــالل 
العــام 2021م، وتقديــم كامــل الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس 

ــداد  ــم إع ــاً، وت ــات أو الكرتوني ــوزراء أو يف املحافظ ــس ال ــر مجل ــواًء يف مق ــة، س ــة والطارئ العادي

ــداد  ــة، وإع ــات ذات العالق ــع كل الجه ــب وم ــة الجوان ــن كاف ــة م ــة ومدروس ــامل مخطط ــداول أع ج

الوثائــق وامللفــات وامللخصــات الالزمــة للبنــود املدرجــة عــىل جــداول أعــامل مجلــس الــوزراء، 

وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن القــرارات والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، وتــم العمــل 

عــىل تطويــر الربنامــج االلكــرتوين لوحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء الخــاص بأعــامل مجلــس الــوزراء 

وربطــه مــع الدوائــر الحكوميــة، وزيــادة عــدد مســتخدمي النظــام االلكــرتوين ليصبــح )125( مســتخدماً 

مــن موظفــي الدوائــر الحكوميــة.

واســتمرت األمانــة العامــة يف توفــر الدعــم للجــان الوزاريــة للقيــام مبهامهــا، وعقــد جلســاتها 

ورفــع توصياتهــا ملجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات بشــأنها، فقــد متــت متابعــة تشــكيل 

ــن  ــني ع ــكرتاريا وممثل ــد س ــث: تحدي ــن حي ــك م ــام 2021م، وذل ــالل الع ــكلت خ ــة ش ــة حكومي )57( لجن

ــة  ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــي ال ــمية ممث ــة تس ــة ملتابع ــان، إضاف ــذه اللج ــة يف ه ــة العام األمان

ــرض  ــاً، وع ــيق )428( اجتامع ــم تنس ــث ت ــم، حي ــة به ــل الخاص ــات التواص ــة، وبيان ــان املختلف يف اللج

توصيــات )52( محــر اجتــامع لجنــة عــىل مجلــس الــوزراء، ضمــت هــذه املحــارض )140( توصيــة، متــت 

ــن  ــات الصــادرة ع ــان يف التكليف ــكرتاريا اللج ــع س ــة م ــة، ومتــت املتابع ــىل )125( توصي ــة ع املصادق

مجلــس الــوزراء لتنفيــذ فحواهــا، ومتابعــة إنهــاء )17( لجنــة للمهــام املوكلــة لهــا، وإعــداد تقاريــر 

اللجــان الحكوميــة والعديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان.

امللخص التنفيذي

2



ولتوفــر الدعــم واملســاندة القانونيــة ملجلــس الــوزراء قامــت األمانــة العامــة بدراســة 

وتحديــد األولويــات التريعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة للعــام 2021م، وبنــاًء 

عــىل ذلــك تــم تحديــث خطــة التريعــات الدوريــة ضمــن جــدول زمنــي إلنجــاز التريعــات التــي تــرد 

إىل األمانــة العامــة وعرضهــا عــىل جلســة مجلــس الــوزراء، حيــث تــم إنجــاز مــا نســبته )%48.3( مــن 

األنظمــة، و)%63.4( مــن القوانــني املدرجــة يف الخطــة التريعيــة لهــذا العــام، وإعــداد مشــاريع 

أنظمــة وقوانــني، باإلضافــة إىل صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات 

بشــكل أســبوعي. 

ــذ )729(  ــة تنفي ــت متابع ــث مت ــة، حي ــرارات الحكومي ــذ الق ــة تنفي ــة مبتابع ــة العام ــوم األمان وتق

ــة  ــت متابع ــكي )%45(، ومت ــرارات ال ــدد الق ــاميل ع ــن إج ــذة م ــرارات املنف ــبة الق ــت نس ــراراً، وبلغ ق

تنفيــذ التكليفــات الصــادرة، وعددهــا )835( تكليــف تــم تنفيــذ )%32( منهــا، وتــم تحليــل وتصنيــف 

القــرارات والتكليفــات وفقــاً للربنامــج الحكومــي، حســب املجــاالت التنمويــة، واملســتويات اإلداريــة، 

ــرارات  ــول الق ــل ح ــر منفص ــدر تقري ــذ، وص ــن التنفي ــؤولة ع ــات املس ــق الجه ــا، ووف ــاً لنوعه ووفق

ــا.   ــة تنفيذه وفعالي

ــج  ــار النتائ ــىل إط ــوزراء ع ــس ال ــادق مجل ــة ص ــم واملتابع ــراتيجيات والتقيي ــال االس ويف مج

اإلســرتاتيجي لخطــة التنميــة الوطنيــة 2023-2021، الــذي أعدته األمانة العامة يف شــهر آيــار 2021م، 

وتــم إعــداد الخطــة التنفيذيــة للحكومــة باالســتناد إىل هــذا اإلطــار، والتــي شــملت خطــط تفصيليــة 

لــــ 26 قطــاع وطنــي باإلضافــة إىل خطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التــي ليــس لهــا اســرتاتيجيات 

قطاعيــة، وتــم إعــداد تقاريــر املتابعــة الربعيــة املســتندة إىل الخطــة التنفيذيــة للحكومــة، والتــي  

رصــدت االنجــازات املحققــة، والتحديــات التــي واجهتهــا املؤسســات الحكوميــة، والتوصيــات للتغلــب 

عــىل العقبــات، كــام تــم انجــاز بعــض األنشــطة املرتبطــة بتصميــم وتطويــر نظــام املتابعــة والتقييــم 

االلكــرتوين. 

ويف مجــال التخطيــط واالصــاح تــم إعــداد تقاريــر ملجلس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للوزارات 

واملؤسســات الحكوميــة، والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة أدائهــا خــالل فــرتة 

الطــوارئ وأزمــة جائحــة كورونــا، حيــث تــم يف بدايــة العــام 2021م، إعــداد تقريــر اإلنجــاز الحكومــي 

لعــام الطــوارىء 2020م، كــام تــم إعــداد تقريــر أداء األمانــة العامــة للعــام 2021م، وإعــداد الخطــة 

التنفيذيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2022م.  
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ــام  ــالم للع ــة واإلع ــات العام ــدة العالق ــة وح ــداد رؤي ــم إع ــام، ت ــة واإلع ــات العام ويف العاق

2022م، الهادفــة إىل  تعزيــز التواصــل الفعــال واالســرتاتيجي بــني مختلــف الــوزارات مــن جهــة، 

والتواصــل مــع الجمهــور الخارجــي وتوحيــد الرســائل اإلعالميــة وتعزيــز وســائل التواصــل االلكــرتوين 

واالجتامعــي مــن جهــة أخــرى. وقــد اســتمرت لجنة التواصــل الحكومــي بعقــد اجتامعاتها األســبوعية، 

والتــي تضمنــت القيــام بعــدة لقــاءات وورشــات وزيــارات للمؤسســات الفلســطينية لعكــس الهويــة 

املؤسســية لدولــة فلســطني عــىل مواقعهــم الحكوميــة واملســاعدة يف تعديلهــا، تحضــراً إلعداد 

موقــع حكومــة دولــة فلســطني، وإعــداد الواجهــة املوحــدة للمواقــع االلكرتونيــة الحكوميــة، كــام 

ــة  ــل الهوي ــاز دلي ــطينية، وإنج ــة الفلس ــات الحكومي ــة الخدم ــة ملنظوم ــة البرصي ــداد الهوي ــم إع ت

الخدمــات  ملنظومــة  اإلعالميــة  الحملــة  خطــة  تنفيــذ  واســتمرار  االســتقالل،  لبنــك  املؤسســية 

ــث  ــة إىل التحدي ــذا باإلضاف ــا، ه ــي له ــالق التجريب ــة لإلط ــي(، والتغطي ــي بخدمت ــة )حكومت االلكرتوني

املســتمر للصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة وتغذيتهــا املســتمرة 

ــة.  ــار املهم ــر واألخب ــات والتقاري ــرارات والبيان بالق

ولتعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملواطنــني، 

قــام أمــني عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل مــع املواطنــني ومنظــامت املجتمــع املــدين والــوزارات 

ــة،  ــالت الصحفي ــات واملقاب ــمية، والبيان ــاءات الرس ــالل اللق ــن خ ــة م ــة بفعالي ــات الحكومي واملؤسس

ــة  ــز الراك ــة، لتعزي ــعي الحكوم ــار س ــك يف إط ــكلة، وذل ــة املش ــان الحكومي ــاركة يف اللج واملش

والتعــاون يف كافــة املجــاالت، وكســب ثقــة املواطنــني، وتحســني الخدمــات الحكوميــة، فقــد تــم نر 

)15( خــرباً صحفيــاً، وإجــراء )5( تقاريــر مصــورة ولقــاءات تلفزيونيــة، و)5( مقابــالت إذاعيــة. وعقــد أمــني 

عــام مجلــس الــوزراء العديــد مــن اللقــاءات مــع دولــة رئيــس الــوزراء، وأعضــاء الحكومــة، باإلضافــة 

ــل  ــة وقناص ــة مانح ــات دولي ــاء مؤسس ــع رؤس ــاءات م ــة، واللق ــات الحكومي ــارات للمؤسس إىل الزي

وســفراء، ويحتــوي التقريــر توضيحــاً لعــدد االجتامعــات والزيــارات واملؤمتــرات واللجــان واملشــاركات 

التــي قــام بهــا األمــني العــام خــالل العــام 2021م.

كان ألنشــطة التواصــل املذكــورة أهميــة كبرة، ففي مجال دعم وإســناد الوزارات واملؤسســات 

ــاعدة وزارة  ــل مس ــة مث ــات الحكومي ــن املؤسس ــدد م ــاعدة لع ــم املس ــم تقدي ــا، ت ــاز مهامه النج

ــم  ــة للتعلي ــة الوطني ــاعدة الهيئ ــا، ومس ــروس كورون ــاح فاي ــجيل للق ــة التس ــاء منص ــة يف إنش الصح

والتدريــب املهنــي والتقنــي يف تحديــد احتياجاتهــم املتعلقــة بأنظمــة املعلومــات للمبنــى الجديد 

املســتأجر، وعمــل زيــارات ميدانيــة لهيئــة مكافحــة الفســاد لتقييــم الوضــع القائــم وتحديــد الفجــوات 

والفــرص والقــدرات املمكنــة لتكنولوجيــا املعلومــات. وتــم عقــد عــدد كبــر مــن اللقــاءات مــع وزارة 

املاليــة وســلطة النقــد ووزارة الداخليــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لتذليــل العقبــات 

أمــام اطــالق منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة، ومســاعدة جهــات املســؤولية
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عــىل تــويل مهامهــا فيــام يخــص املنظومــة، وتــم عمــل زيــارة ميدانيــة لــوزارة الداخليــة للتعريــف 

ــا،  ــة وأثره ــة اإللكرتوني ــات الحكومي ــة الخدم ــول منظوم ــات ح ــي الخدم ــني ومقدم ــة املوظف وتوعي

وحــرص احتياجــات الــوزارة إلمتــام عمليــة التحقــق للموظفــني واملواطنــني، ودعــم وزارة االتصــاالت 

وتكنولوجيــا املعلومــات يف مجــال أمــن املعلومــات وخاصــة مركــز البيانــات، وتقييــم البنيــة التحتيــة 

الخــاص باملنظومــة.

كــام شــارك األمــني العــام يف املؤمتــر الثالــث لهيئــة مكافحــة الفســاد بورقــة بحثيــة بعنــوان 

ــر النزاهــة والشــفافية والعدالــة يف القطــاع  ــز تداب »الحوكمــة اإللكرتونيــة وســيلة أساســية لتعزي

العــام«، وقــدم األمــني العــام كلمــة بالنيابــة عــن ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء يف مؤمتــر 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت– اكســبوتيك 2021، وشــارك كمتحــدث رئيــي يف الجلســة األوىل 

تحــت عنــوان : »تأثــر التحــول الرقمــي عــىل كل مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام«، وإعــداد تقريــر 

ــس  ــر لرئي ــداد تقري ــزي، وإع ــس املرك ــه للمجل ــر وتقدمي ــة ع ــة الثامن ــازات الحكوم ــرز إنج ــول أب ح

الــوزراء حــول بعــض البنــود املتعلقــة بالخدمــة املدنيــة لديــوان املوظفــني العــام.

ــوي  ــاء توع ــد لق ــام بعق ــني الع ــام األم ــني، ق ــدين واملواطن ــع امل ــع املجتم ــل م ــزاً للتواص وتعزي

ــول  ــة ح ــة األمريكي ــات يف الجامع ــا املعلوم ــص تكنولوجي ــتر تخص ــة املاجس ــي لطلب ــرض تقدمي وع

عنقــود تكنولوجيــا واإلدارة العامــة ومنظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة، وتــم عمــل سلســلة 

ــرى.   ــات أخ ــدة جه ــع ع ــة م ــول املنظوم ــام ح ــني الع ــع األم ــة م ــة توعوي ــاءات صحفي ــالت ولق مقاب

ــان  ــامل اللج ــول أع ــة ح ــروض التقدميي ــن الع ــد م ــوزراء العدي ــس ال ــة ملجل ــة العام ــت األمان وقدم

املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات، وذلــك لتعزيــز التواصــل والتكامل، وتناقــل املعلومات 

بــني مؤسســات الدولــة واملؤسســات الريكــة، وتابــع األمــني العــام كافــة املراســالت الــواردة 

والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة لضــامن سالســة ودقــة وصــول املعلومــات وتنفيــذ اإلجــراءات 

املطلوبــة بالرعــة املمكنــة، حيــث بلــغ عــدد الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة )3567( كتابــاً مــن 

ــة رئيــس الــوزراء.  ــاً صــادراً إىل دول بينهــا 167 كتاب

الــوزراء بفعاليــة يف أعــال اللجــان الحكوميــة والفــرق  وقــد شــارك أمــني عــام مجلــس 

الوطنيــة، كعضــو يف )8( لجــان، وبلــغ عــدد اجتامعــات اللجــان التــي شــارك فيهــا )61( اجتامعــاً خــالل 
العــام 2021م، نتــج عنهــا توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم املواطنــني، ونتائــج هــذه اللجــان 

موضحــة يف تقريــر اللجــان الحكوميــة للعــام 2021م بشــكل تفصيــي، علــامً بــأن األمــني العــام قــد 

ــكالً  ــرار )15( هي ــا إق ــن أعامله ــج ع ــي نت ــة، الت ــة الدامئ ــة الوزاري ــة اإلداري ــام اللجن ــني ه ــرأس لجنت ت

ــة 285 موظفــاً مــن مختلــف  ــاً، وإصــدار 200 بطاقــة وصــف وظيفــي، واملوافقــة عــىل ترقي تنظيمي

ــذ مــروع الخدمــات االلكرونيــة، إذ  ــة لتنفي ــة الفني ــا، واللجن ــة العلي ــة  إىل الفئ ــر الحكومي الدوائ

ــة  ــاء منظوم ــة  لبن ــة الفني ــة واللجن ــة الوزاري ــالل اللجن ــن خ ــوري م ــدور مح ــة ب ــة العام ــت األمان قام

ــات  ــم الخدم لتقدي
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اإللكرتونيــة والذكيــة وتعزيــز الشــفافية والعدالــة يف تقديــم الخدمــات، حيــث تــم االطــالق التجريبــي 

للمنظومــة، وإعــداد وثيقــة حوكمتهــا، وإعــداد سياســة الدفــع االلكــرتوين، وأدلــة العمــل.

وعــىل صعيــد األنشــطة الخاصــة التــي قــام بهــا عــدد مــن املــدراء العامــني واملوظفــني، 

فقــد قامــوا بــدور مميــز يف أعــامل اللجــان الحكوميــة املختلفــة، باإلضافــة إىل إنجــاز أعــامل 

مجموعــة مــن اللجــان الداخليــة لألمانــة العامــة، وهــي: لجنة ترشــيد النفقــات، ولجنة دراســة الهواتف 

املحمولــة، ولجنــة اختيــار موظفــني إداريــني للعمــل يف األمانــة العامــة، والفريــق الداخــي إلعــداد 

جــدول تشــكيالت الوظائــف للعــام 2022م، ولجنــة تحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة، والرتتيــب لعقــد 

ــة  ــر يف األمان ــدراء الدوائ ــني وم ــدراء العام ــام وامل ــني الع ــني األم ــة ب ــة اإلداري ــات املراجع اجتامع

العامــة، وتوثيقهــا مبحــارض رســمية ومتابعــة تنفيــذ 78 تكليفــاً صــادراً عنهــا.

يف مجــال إدارة الجــودة تــم تشــكيل لجنــة الجــودة وفريــق الجــودة، وذلــك لتوثيــق إجــراءات العمل 

يف األمانــة العامــة وفــق املواصفــات الدوليــة لنظــام إدارة الجــودةISO 9001  للعــام 2015م، حيــث 

ــك  ــة، وذل ــة العام ــدات وإدارات األمان ــع وح ــيق م ــل بالتنس ــل 15 دلي ــن أص ــل م ــل عم ــاز 13 دلي ــم انج ت

لضبــط إجــراءات العمــل ومأسســته وتطويــره بنــاء عــىل عمليــات موثقــة، يتــم مبوجبها تقييــم العمل 

ومتابعــة مهــام املوظفــني وأدائهــم وســيكون أساســاً لتطويــر العمــل مســتقبالً وتحديــد املخاطــر 

والثغــرات، وهــذا يعتــرب مــن أساســيات الحوكمــة املؤسســية، كــام تــم إعــداد برنامــج الكــرتوين ألدلــة 

ــس  ــة ملجل ــة العام ــل األمان ــودة داخ ــامل إدارة الج ــير أع ــة لتس ــيلة حديث ــامده وس ــراءات، واعت اإلج

الــوزراء. 

ولتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة، تــم إصــدار التقريــر 

الســنوي الثامــن للشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2020م واملصادقــة عليــه مــن قبــل 

مجلــس الــوزراء، حيــث تلقــت الدوائــر الحكوميــة يف العــام 2020م حــوايل)19,808(  شــكوى، وتــم 

عــالج الشــكاوى املقبولــة منهــا بنســبة %96، ويجــري العمــل عــىل إعــداد تقريــر الشــكاوى للعــام 

2021م، ومــن جانــب آخــر اســتقبلت األمانــة العامــة يف العــام 2021م )345( شــكوى مــن بينهــا )212( 

ــة  ــت متابع ــام مت ــاص، في ــب االختص ــة حس ــر الحكومي ــات والدوائ ــع الجه ــا م ــت متابعته ــكوى مت ش

باقــي الشــكاوى مــن قبــل األمانــة العامــة. كــام تــم تطويــر النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب 

للشــكاوى لتلبيــة احتياجــات املشــتكني، وتســهيل اســتخدامهم للنظــام مــن خــالل أجهــزة الهواتــف 

ــة  ــل اإلدارة العام ــق عم ــع فري ــاون م ــره بالتع ــام وتطوي ــات النظ ــالت ومخرج ــني مدخ ــة، وتحس الذكي

لتكنولوجيــا املعلومــات، وتــم تدريــب 87 موظفــاً مــن املوظفــني الجــدد يف وحــدات وأقســام 

ــب.    ــزي املحوس ــام املرك ــتخدام النظ ــىل اس ــة ع ــات الحكومي ــكاوى يف املؤسس الش
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ويف مجــال دعــم املــرأة قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بتعزيــز دور وحــدة النــوع 

االجتامعــي التــي قامــت بــدور مهــم يف إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر والخطــط مثــل تقريــر 

املالحظــات املتعلقــة بلجنــة 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. وبالتنســيق مــع وزارة 

املــرأة تــم العمــل عــىل تحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة عــرب القطاعيــة لتعزيــز املســاواة بــني 

الجنســني ومتكــني املــرأة لألعــوام 2020–2022م، وتحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف 

ضــد املــرأة.

للنهــوض واالرتقــاء باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، وبعــد املصادقــة عــىل نظــام األمانــة 
العامــة، تــم إعــداد الهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة، وقــام أمــني عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل 

أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن خــالل إعــادة تقســيم مهــام العمــل، وتكليــف عــدد مــن املوظفني 

ــم  ــل الدائ ــة إىل التواص ــة، باإلضاف ــة املتنوع ــان الحكومي ــكرتاريا اللج ــة وس ــل وعضوي ــات عم مبلف

ــا، وموظفــي  ــة العلي ــات اللقــاءات الفرديــة واالجتامعــات مــع موظفــي الفئ معهــم، حيــث عقــد مئ

اإلدارات والوحــدات.

يف مجــال التدريــب وتنميــة القــدرات، حافظــت األمانــة العامــة عــىل قنــوات التواصــل مــع 
معاهــد التدريــب املختلفــة مثــل املعهــد املــايل، واملدرســة الوطنيــة لــإلدارة، باإلضافــة إىل برامــج 

ــذ  ــم تنفي ــد ت ــزي، وق ــايئ املرك ــاز اإلحص ــة، والجه ــفارة الصيني ــن الس ــع كل م ــد م ــن بع ــب ع التدري

ــا، ولكــن تــم  خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة %60 ألســباب متعلقــة بأزمــة جائحــة كورون

التنســيق وتنفيــذ مجموعــة أخــرى مــن الربامــج التدريبيــة خــارج حــدود الخطــة، حيــث بلــغ املجمــوع 

الــكي للربامــج التدريبيــة املنفــذة )18( برنامجــاً متنوعــاً، اســتفاد منهــا )144( موظفــاً، تــم تدريبهــم 

يف مجــاالت متعــددة مثــل: كتابــة التقاريــر، والتخطيــط االســرتاتيجي، ومهــارات االتصــال والتواصــل، 

والعــروض التقدمييــة، وقضايــا النــوع االجتامعــي، باإلضافــة إىل برامــج تنميــة قــدرات املــدراء 

ــة.   ــج التدريبي ــن الربام ــا م ــة، وغره ــة املختلف ــة واإلداري ــب القيادي ــام يف الجوان ــاء األقس ورؤس

يف مجــال أمتتــة نظــم وإجــراءات العمــل لألمانــة العامــة، تــم تطويــر وإنشــاء مجموعــة مــن 
ــع  ــة م ــة تجريبي ــرتوين كمرحل ــل اإللك ــة الرتاس ــغيل بواب ــودة، وتش ــام الج ــة كنظ ــة اإللكرتوني األنظم

ــة الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة إلتاحــة إمكانيــة إضافــة  الــوزارات بنســبة إنجــاز%80، وتحســني البواب

ــام  ــتكيني لنظ ــة باملش ــدة الخاص ــة الجدي ــالق البواب ــم إط ــة، وت ــة ال مركزي ــات بطريق ــل خدم أو تعدي

الشــكاوى، ويف مجــال الربيــد اإللكــرتوين تــم تطويــر وتحديــث برنامــج األرشــيف وربــط جميــع 

الــوزارات إلرســال واســتقبال املراســالت بــدالً مــن الفاكــس والربيــد اإللكــرتوين أو االســتالم باليــد، وتــم 

ــة العامــة ضمــن  تفعيــل نظــام الرتاســل اإللكــرتوين الداخــي ألكــرب عــدد ممكــن مــن وحــدات األمان

ــي. ــداول الورق ــن الت ــل م ــددة للتقلي ــات مح صالحي
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ــني  ــراءات التعي ــن إج ــني م ــق باملوظف ــا يتعل ــة كل م ــت متابع ــة، مت ــات اإلداري ــال املتابع يف مج
والنقــل، والتأمــني الصحــي، ومراســالت الديــوان، ولجــان مقابــالت، والرتقيــات واالســتحقاقات، وتطبيــق 

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

ــيق  ــع والتنس ــا للدف ــان وتجهيزه ــام بيس ــىل نظ ــا ع ــرتيات وإدخاله ــر املش ــق فوات 2022م، وتدقي

ــلة وزارة  ــام 2022م، ومراس ــة الع ــداد موازن ــىل إع ــل ع ــوص، والعم ــذا الخص ــة به ــع وزارة املالي م

ــام،  ــب النظ ــة حس ــراء الالزم ــات ال ــة عملي ــام بكاف ــة، والقي ــور املالي ــق باألم ــا يتعل ــكل م ــة ب املالي

وتوفــر كافــة لــوازم االجتامعــات املنعقــدة يف األمانــة العامــة، وعددهــا )311( اجتامعــاً حيــث بلــغ 

ــخصاً.  ــور )2,935(  ش ــخاص الحض ــدد األش ع

وعــى صعيــد صيانــة مبــاين األمانــة العامــة، تــم االنتهــاء مــن صيانــة الطابــق األول يف املبنــى 
الثالــث، وتوفــر مســاحة يف هــذا الطابــق إلنشــاء قاعــة الجتامعــات اللجــان الحكوميــة تتســع لحــوايل 

50 شــخصاً، حيــث أن قاعــات اللجــان الحاليــة ال تســتوعب أعضــاء اللجــان الكبــرة، مــام يــؤدي إىل 

ــة  ــودة القاع ــىل ج ــر ع ــذا يؤث ــوزراء، وه ــس ال ــات مجل ــة الجتامع ــدس املخصص ــة الق ــتخدام قاع اس

ومحتوياتهــا ومرافقهــا وأمنهــا، إذ جــاءت فكــرة إنشــاء القاعــات يف مبــاين األمانــة العامــة  لعقــد 

اجتامعــات اللجــان للمحافظــة عــىل خصوصيــة املبنــى الــذي تعقــد فيــه اجتامعــات مجلــس الــوزراء 

وتجهيــزه كمبنــى متكامــل لجلســات املجلــس، مبــا يحافــظ عــىل خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائق 

واملعلومــات، باإلضافــة إىل توفــر 20 ألــف شــيكل تنفــق ســنوياً بســبب االضطــرار الســتخدام قاعــات 

يف الفنــادق لعقــد ورشــات العمــل والتدريبــات. 

ــة  ــة العام ــات األمان ــض نفق ــاهمت يف تخفي ــي س ــالت الت ــن التدخ ــة م ــذ مجموع ــم تنفي ــام ت ك

ــاص  ــى الخ ــة )PMS( يف املبن ــام إدارة الطاق ــب نظ ــي: تركي ــنوياً، وه ــيكل س ــف ش ــة 160.4 أل بقيم

باجتامعــات مجلــس الــوزراء، وبتكلفــة تقديريــة بلغــت 180 ألــف شــيكل، وهــذا ســيخفض نفقــات 

الكهربــاء بنســبة %30 أي مــا قيمتــه 36 ألــف شــيكل ســنوياً، وتركيــب 4 أجهــزة تنقيــة ميــاه بتكلفــة 8 

آالف شــيكل، وهــذا بــدوره ســوف يعمــل عــىل توفــر يف اســتهالك امليــاه بقيمــة 12.7 ألــف شــيكل 

ســنوياً، باإلضافــة إىل تخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة %40 أي مــا قيمتــه 62.5 ألــف شــيكل ســنوياً، 

وتخفيــض نفقــات الهاتــف الثابــت بنســبة %60 أي مــا قيمتــه 30 ألــف شــيكل ســنوياً، وتخفيــض نفقــات 

ــه 19.2 ألــف شــيكل ســنوياً. رشاء بعــض املســتلزمات اليوميــة بنســبة %10 أي مــا قيمت

8



ــام  ــل وامله ــط العم ــذ خط ــم بتنفي ــىل التزامه ــوزراء ع ــس ال ــة ملجل ــة العام ــو األمان ــظ موظف حاف

ــات التــي واجهــت عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة بشــكل عــام،  املوكلــة لهــم، رغــم كافــة الصعوب

باإلضافــة إىل التحديــات املتعلقــة باألمانــة العامــة بشــكل خــاص، ومنهــا الحاجــة إىل تفعيــل العمــل 

ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد املصــادق عليــه حديثــاً، ونقــص النظــم اإللكرتونيــة وقواعــد البيانات 

املمكنــة املســهلة إلنجــاز املهــام بكفــاءة وفعاليــة عاليــة، وضعــف البنيــة التحتيــة املكتبيــة مــن 

ــة  ــي األمان ــدرات موظف ــف ق ــة إىل ضع ــذا باإلضاف ــات، ه ــزة والقاع ــاث واألجه ــب واألث ــث املكات حي

العامــة يف عــدد مــن الجوانــب اإلداريــة والفنيــة.  

أبرز التحديات والتوصيات 

1. اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتفعيــل العمــل بكفــاءة وفعاليــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد 

ــاً(، ومبــا يتــواءم مــع املهــام التــي تقــوم بهــا املؤسســة  ــة العامــة )املصــادق عليــه حديث لألمان

ــة.   ــا املختلف ــا ووحداته بإداراته

2. تنميــة قــدرات ومهــارات موظفــي األمانــة العامــة يف جوانــب متعــددة مثــل: اإلعــالم واالتصــال، 

ــاء عــىل خطــة  وأدوات التحليــل، وإدارة املشــاريع، وجــودة الخدمــات، والرتجمــة، وغرهــا، وذلــك بن

احتياجــات تدريبيــة تتــواءم مــع مهــام األمانــة العامــة.  

ــام  ــن القي ــة م ــة العام ــن األمان ــة متّك ــة ومتكامل ــات مركزي ــد بيان ــة وقواع ــم إلكرتوني ــاء نظ 3. إنش

مبهامهــا بكفــاءة عاليــة، علــامً بأنــه منــذ تــويل الحكومــة الثامنــة عــرة تــم االهتــامم بهــذا الجانــب 

ــة  ــداد أنظم ــر وإع ــة لتطوي ــع خط ــم وض ــة، وت ــج اإللكرتوني ــة والربام ــض األنظم ــث بع ــداد وتحدي وإع

جديــدة. 

ــر  ــب وتوف ــث املكات ــن حي ــة م ــة العام ــة يف األمان ــة املكتبي ــة التحتي ــل والبني ــة العم ــني بيئ 4. تحس

ــاث.   ــزة واألث ــات واألجه القاع

أبرز التوصيات ملواجهة التحديات التي تقف دون 
تنفيذ بعض بنود خطة عمل األمانة العامة
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة

 خالل العام 2021م 

التنســيق لعقــد جلســات مجلــس الــوزراء، وصياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلس الــوزراء 

والبالــغ عددهــا )729( قــراراً خــالل )51( جلســة، ورســائل التكليفــات البالــغ عددهــا )835(، 

ــرات  ــم املذك ــالل تقدي ــن خ ــوزراء م ــس ال ــة ملجل ــاندة القانوني ــم واملس ــم الدع وتقدي

القانونيــة. 

بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص تــم إنجــاز )%48.3( مــن األنظمــة، و)%63.4( مــن القوانــني 

املدرجــة يف الخطــة التريعيــة، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للمصادقــة عليهــا مــن 

مجلــس الــوزراء. 

تشــكيل )57( لجنــة مــن مجلــس الــوزراء، وتنســيق )348( اجتامعــاً للجــان الحكوميــة، وإدراج 

محــارض االجتامعــات النهائيــة عــىل أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل 

ــرارات. ق

متابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة، حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة )%45(، ويجــري 

متابعــة تنفيــذ باقــي القــرارات.  

عضويــة أمــني عــام مجلــس الــوزراء يف )8( لجــان حكوميــة، يــرتأس لجنتــني منهــا، وبلــغ 

عــدد اجتامعــات اللجــان التــي شــارك بهــا األمــني العــام )61( اجتامعــاً، نتــج عنهــا توصيــات 

مهمــة لتعزيــز الخدمــات املقدمــة للمواطنــني. 
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قيــادة اللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات اإللكرتونيــة، حيــث تــم اإلطــالق التجريبــي 

للمنظومــة بعــد إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة، 

ــا.   ــة به ــل املرتبط ــة العم ــداد أدل وإع

قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة، وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا إقــرار )15( هيــكالً 

ــف  ــة 285 موظ ــىل ترقي ــة ع ــي، واملوافق ــف وظيف ــة وص ــدار 200 بطاق ــاً، وإص تنظيمي

ــا.  ــة العلي إىل الفئ

تعزيــز التواصــل اإلعالمــي الفعــال واالســرتاتيجي، واملشــاركة يف إعــداد الواجهــة 

ــة  ــة اإلعالمي ــذ الحمل ــتمرار يف تنفي ــة، واالس ــة الحكومي ــع اإللكرتوني ــدة للمواق املوح

ملنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة )حكومتــي بخدمتــي(، وإنجــاز الهويــة املؤسســية لبنــك 

ــة  ــني العربي ــة باللغت ــة العام ــة لألمان ــات اإللكرتوني ــم للصفح ــث الدائ ــتقالل، والتحدي االس

ــة.  واإلنجليزي

اعــداد خطــط حكوميــة لـــ 26 قطــاع وطنــي، وخطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التــي 

ــة. ــرتاتيجيات قطاعي ــا اس ــس له لي

إعــداد تقريــر أداء الحكومــة 18 لعــام الطــوارئ 2020م، ويجــري العمــل عــىل اســتكامل 

إعــداد تقريــر األداء للعــام 2021م باالســتناد لخطــة التنميــة الوطنيــة. 

املصادقــة عــىل الهــكل التنظيمــي الجديــد لألمانــة العامــة باالســتناد إىل نظــام عملهــا 

ــل  ــط عم ــر أداء وخط ــداد تقاري ــة، وإع ــة العام ــي األمان ــع موظف ــاور م ــد وبالتش املعتم

األمانــة العامــة. 

تشــكيل لجنــة وفريــق الجــودة ملراجعــة أدلــة إجــراءات إدارات ووحــدات األمانــة العامــة 

وفــق مواصفــات اآليــزو، ومراجعــة 13 دليــل لــإلدارات والوحــدات متهيــداً العتامدهــا 

ــايئ.  ــكلها النه بش

إضاءات تلخص أداء األمانة العامة  خالل العام 2021م 
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معالجــة الشــكاوى الحكوميــة بنســبة )%96(، واملصادقــة عــىل التقريــر الســنوي الثامن 

للشــكاوى يف الدوائــر الحكومية للعــام 2020م.

إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر والخطــط يف مجــال النــوع االجتامعــي بالتعــاون مــع وزارة 

شــؤون املــرأة. 

ــام  ــغيل نظ ــودة، وتش ــام الج ــة كنظ ــة اإللكرتوني ــن األنظم ــة م ــاء مجموع ــر وإنش تطوي

الرتاســل مــع الــوزارات، وتحســني البوابــة الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة، وتطويــر البوابــة 

ــي. ــرتوين الداخ ــل اإللك ــام الرتاس ــل نظ ــكاوى، وتفعي ــام الش ــتكني لنظ ــة باملش الخاص

متابعــة كافــة املراســالت الــواردة والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة، حيــث بلــغ عــدد 

ــاً صــادراً إىل دولــة  ــاً مــن بينهــا 167 كتاب الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة )3567( كتاب

رئيــس الــوزراء.

اعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2022م، والبــدء بإعــداد موازنــة 

العــام 2022م.

تنفيــذ خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة %60 ألســباب متعلقــة بأزمــة جائحــة 

ــا، ولكــن تــم تنفيــذ مجموعــة أخــرى مــن الربامــج التدريبيــة خــارج حــدود الخطــة،  كورون

ــتفاد  ــاً، اس ــاً متنوع ــذة )18( برنامج ــة املنف ــج التدريبي ــكي للربام ــوع ال ــغ املجم ــث بل حي

ــاً.  ــا )144( موظف منه

اللجــان  العامــة، وتوفــر مســاحة إلنشــاء قاعــة الجتامعــات  األمانــة  صيانــة مبــاين 

الحكوميــة يف املبنــى الثالــث تتســع لحــوايل 50 شــخصاً، لتوفــر حــوايل 20 ألــف شــيكل 

ســنوياً  تنفــق الســتخدام قاعــات خارجيــة، واألهــم توفــر مبنــى متكامــل لجلســات مجلس 

الــوزراء ومبــا يحافــظ عــىل خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائــق واملعلومــات.

إضاءات تلخص أداء األمانة العامة  خالل العام 2021م 
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تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــالت التــي ســاهمت يف تخفيض نفقــات األمانــة العامــة بقيمة 

160.4 ألــف شــيكل ســنوياً، وأهمهــا: االنتهــاء مــن تركيــب نظــام إدارة الطاقــة )PMS( يف 

املبنــى الخــاص باجتامعــات مجلــس الــوزراء، وتركيــب 4 أجهــزة تنقيــة ميــاه يف األمانــة 

العامــة، وتخفيــض نفقــات الكهربــاء بنســبة %30 ســنوياً، وتخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة 

%40 ســنوياً، وتخفيــض نفقــات الهاتــف الثابــت بنســبة %60 ســنوياً، وتخفيــض نفقــات رشاء 

بعــض املســتلزمات اليوميــة بنســبة %10 ســنوياً.

توفــر كافــة  لــوازم االجتامعــات املنعقــدة يف األمانــة العامــة، وعددهــا )311( اجتامعــاً 

حيــث بلــغ عــدد الحضــور يف االجتامعــات )2,935( شــخصاً.

إضاءات تلخص أداء األمانة العامة  خالل العام 2021م 
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املحــور األول: دعــم ومســاندة مجلــس الــوزراء للقيــام باملهام 
امللقــاة عــى عاتقــه رئيســاً وأعضاًء

أوالً: أعال شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية 

ــؤولية  ــز املس ــوزراء ومراك ــس ال ــني مجل ــيط ب ــم الوس ــي الجس ــوزراء ه ــس ال ــؤون مجل ــدة ش وح
ومؤسســات الدولــة، والجهــة املُســّهلة لصنــع القــرار يف مجلــس الــوزراء، حيــث يتــم اإلعــداد 
والرتتيــب الكامــل لـــعقد جلســات مجلــس الــوزراء مــن جميــع النواحــي اإلداريــة، والفنية، واللوجســتية، 
وخلــق البيئــة املالمئــة للمجلــس التخــاذ القــرارات والسياســات الســليمة التــي تتــامىش مــع الخطــة 
االســرتاتيجية واألهــداف الوطنيــة للحكومــة وفــق اآلليــات املعتمــدة والتريعــات الســارية، ســواء 
كانــت الجلســات يف مقــر األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء أو يف محافظــات الوطــن أو يف مكتــب 

ــا. ــوزراء أو عــرب تقنيــة )ZOOM( بســبب جائحــة كورون رئيــس ال

حيــث قامــت الوحــدة بإعــداد جــداول األعــامل ملجلــس الــوزراء بشــكل ممنهــج يعتمــد عــىل خطــة 
الحكومــة وبرنامجهــا، واســتيفاء جميــع الوثائــق والبيانــات املطلوبــة ودراســتها، وتجهيــز امللفــات 
ــل  ــود، والتواص ــك البن ــات تل ــداد ملخص ــوزراء، وإع ــس ال ــات مجل ــىل جلس ــة ع ــود املدرج ــة للبن الالزم
مــع جميــع الدوائــر الحكوميــة، بشــأن البنــود املطلــوب إدراجهــا، وتــم اعتــامد صيغــة جديــدة لجــداول 

أعــامل جلســات مجلــس الــوزراء.

الرتتيب والتنسيق واإلعداد لعقد )51( 
جلسة ملجلس الوزراء من جلسة 

إعداد محارض جلسات مجلس الوزراء رقم )90( وحتى جلسة رقم )140(
تتضمن كافة القرارات والتكليفات الصادرة، 
واعدادها وتوقيعها وضامن وصولها إىل 

الجهات ذات العالقة.

بلغ عدد القرارات الصادة عن جلسات 
مجلس الوزراء )729( قراراً

بلغ عدد التكليفات )835( تكليفاً. 
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ــة كافــة الوثائــق والقــرارات واملحــارض وملفــات مجلــس الــوزراء، وإخضاعهــا للبحــث  كــام متــت أمتت
ــرتوين إلدارة  ــام اإللك ــة النظ ــوزارات، ومتابع ــة ال ــة يف كاف ــات املختص ــامل الجه ــهيل أع اآليل لتس
الجلســات، والعمــل عــىل تطويــر الربنامــج اإللكــرتوين لوحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء الخــاص بأعــامل 
ــات  ــال ملف ــرص إيص ــرى، وح ــة أخ ــن جه ــة م ــر الحكومي ــع الدوائ ــه م ــوزراء وربط ــس ال ــات مجل جلس
ــرب  ــة ع ــة املختص ــر الحكومي ــات إىل الدوائ ــرارات وتكليف ــن ق ــا م ــوزراء ومخرجاته ــس ال ــات مجل جلس
املوقــع اإللكــرتوين لشــؤون مجلــس الــوزراء، واملتابعــة مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة 
التــي ليــس لديهــا وحــدات شــؤون مجلــس وزراء فيــام يتعلــق مبدخــالت ومخرجــات جلســات مجلــس 
ــن  ــتخدماً م ــح )125( مس ــرتوين ليصب ــام اإللك ــتخدمي النظ ــدد مس ــادة ع ــم زي ــة. وت ــوزراء املختلف ال

ــة.   ــر الحكومي ــي الدوائ موظف

وملتابعة أعامل اللجان الحكومية تم ما يي: 

ُعقد منها )349( 
اجتامع للجان 

الحكومية

متابعة تشكيل )57( لجنة 
حكومية ُشكلت خالل 

العام 2021م

و)79( اجتامع آخر 
)اجتامعات خاصة  

فرعية وغرها(

تنسيق )428( اجتامع 
للجان الحكومية 

واجتامعات رسمية أخرى 

ضمت هذه 
املحارض )140( 

توصية

متت املصادقة 
عىل )125( توصية 

منها

متابعة عرض توصيات )52( 
محر اجتامع لجنة عىل 

مجلس الوزراء

متابعة انهاء 17 لجنة 
للمهام املوكلة لها

12

3

4
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ــا  ــة ورفعه ــان املختلف ــل اللج ــول عم ــائل ح ــرات والرس ــن املذك ــد م ــز العدي ــام بتجهي ــم القي ــام ت ك
ملعــايل األمــني العــام، ومتابعــة طباعــة تقريــر اللجــان الحكوميــة للســنة الثانيــة مــن عمــل الحكومــة، 
وإطــالع مكتــب األمــني العــام عــىل مواعيــد اجتامعــات اللجــان، وتحديــث قامئــة االجتامعــات بشــكل 
دائــم بنــاًء عــىل الحجــوزات، واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان لتزويــد الدائــرة مبحــارض ووثائــق 

ــا. ــم عقده ــي يت ــات الت االجتامع

كــام متــت إتاحــة اســتخدام نظــام اللجــان االلكــرتوين لكافــة الســكرتاريا، وتزويدهــم بحســابات عــىل 
ــدف  ــام به ــر النظ ــات لتطوي ــا املعلوم ــع إدارة تكنولوجي ــيق م ــتخدام، والتنس ــل االس ــام ودلي النظ
إطالقــه لالســتخدام الخارجــي خــالل ســنة 2022م بحيــث يشــمل أعضــاء اللجــان مــن الدوائــر الحكوميــة 

املختلفــة، وتــم عمــل أرشــفة ورقيــة وإلكرتونيــة لكافــة الوثائــق املتعلقــة بعمــل اللجــان. 

أبرز اللجان الحكومية وأهم إنجازاتها

الوطنــي  للربنامــج  التوجيهيــة  اللجنــة   .1
للتمكــني االقتصــادي للنســاء العامــالت يف 

ت ملســتعمرا ا
خاللهــا  قامــت  اجتامعــات   3 اللجنــة  عقــدت 
املســارات  متعــدد  شــامل  تصــور  بتقديــم 
بشــأن 6 آالف ســيدة فلســطينية عاملــة يف 
وقــد  زمنــّي،  بإطــاٍر  محــدداً  املســتعمرات 
صــادق مجلــس الــوزراء عــىل توصيــات اللجنــة 

 2. اللجنــة الفنيــة الدامئــة لتأجــر وتفويــض 
الحكوميــة األرايض  واســتثامر 

عقــدت اللجنــة )46( اجتامعــاً درســت خاللهــا 
مــن  املقدمــة  األرايض  اســتئجار  طلبــات 
املواطنــني مبــا ينســجم مــع خطــط الحكومــة 
التنمويــة بخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب 
للخريجــني  الدولــة  أرايض  تأجــر  خــالل  مــن 

والعاطلــني عــن العمــل بأســعار معقولــة، 

اللجنة التوجيهية للربنامج الوطني للتمكني اإلقتصادي للنساء العامات يف املستعمرات

باعتــامد خطــة وآليــة عمل الربنامــج الوطني للتمكــني االقتصادي للنســاء العامالت يف املســتعمرات، 
وفــق املخصصــات املاليــة الــواردة يف املوازنة العامــة لعام 2021م والبــدء يف تنفيذه. 

صورة من اجتاعات اللجنة الفنية لتأجر وتفويض وساتثار االرايض الحكومية

ــل  ــن قب ــا م ــني أداء اإلرشاف عليه ــداءات، وتحس ــن االعت ــا م ــتخدامها وحاميته ــاق اس ــيع نط وتوس
ــوزراء.  ــس ال ــأنها ملجل ــات بش ــت التوصي ــاص، وقدم ــات االختص جه
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4. اللجنة الخاصة لدراسة االحتياجات الحكومية من املباين واألرايض
ــأن 6 آالف  ــارات بش ــدد املس ــامل متع ــور ش ــم تص ــا بتقدي ــت خالله ــات قام ــة 3 اجتامع ــدت اللجن عق
ســيدة فلســطينية عاملــة يف املســتعمرات محــدداً بإطــاٍر زمنــّي، وقــد صــادق مجلــس الــوزراء عــىل 
توصيــات اللجنــة باعتــامد خطــة وآليــة عمــل الربنامــج الوطنــي للتمكــني االقتصــادي للنســاء العامــالت 
يف املســتعمرات، وفــق املخصصــات املاليــة الــواردة يف املوازنــة العامــة لعــام 2021م والبــدء 

يف تنفيــذه. 

5. اللجنة الفنية لدراسة طلبات اإلحالة عىل التقاعد املبكر
ــن  ــواردة م ــات ال ــا الطلب ــت خالله ــات؛ ناقش ــام 2021م )10( اجتامع ــالل الع ــة خ ــة الفني ــدت اللجن عق
ــد  ــىل التقاع ــني ع ــة موظف ــوزراء إلحال ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة إىل األمان ــر الحكومي ــاء الدوائ رؤس
املبكــر بنــاًء عــىل طلبهــم. نســبت اللجنــة إىل مجلــس الــوزراء إلحالــة )144( موظــف/ة عــىل التقاعــد 

ــا.  ــق عليه ــة املتف ــر اإلحال ــم معاي ــت عليه ــر انطبق املبك

ــتمالك األرايض  ــة الس ــة الدامئ ــة الفني 3. اللجن
للمشــاريع العامــة

العــام  يف  اجتامعــات   )4( اللجنــة  عقــدت 
مــن  العديــد  خاللهــا  مــن  وقدمــت  2021م، 
التوصيــات، حيــث صــادق املجلــس عليهــا ومــن 
ــس،  ــيادة الرئي ــة س ــىل مصادق ــت ع ــم حصل ث
ــني  ــايل أم ــة مع ــة مبخاطب ــت اللجن ــام قام ك
عــام مجلــس الــوزراء بهــدف مراســلة الدوائــر 

اللجنة الفنية الدامئة الستماك األرايض للمشاريع العامة

الحكوميــة لتحديــث ملفاتهــا املتعلقــة باســتمالك األرايض إلنشــاء املقــاّر الحكوميــة عليهــا، وعرضها 
عــىل اللجنــة الخاصــة لدراســة االحتياجــات الحكوميــة مــن املبــاين واألرايض املشــّكلة بهــدف تحديــد 

أولويــات احتياجــات الدوائــر الحكوميــة مــن األرايض.

صورة من اجتاعات لجنة اإلرشاف عى مروع اإلستثار يف مكب زهرة الفنجان

6. اللجنــة الوزاريــة لــإلرشاف عــىل مــروع 
اإلســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان

 )17( 2021م  العــام  يف  اللجنــة  عقــدت 
اجتامعــاً، قامــت خاللهــا برفــع )8( توصيــات إىل 
ــرارات  ــس )6( ق ــدر املجل ــوزراء، أص ــس ال مجل
ــة  ــامد وثيق ــم اعت ــث ت ــا. حي ــة عليه باملصادق
ــاج  ــاز  إلنت ــة االمتي ــية واتفاقي ــاء التنافس العط

ــاء    ــرح العط ــات، وط ــن النفاي ــة م الطاق

دوليــاً ورشائــه مــن قبــل عــدة رشكات محليــة ودوليــة وتقــدُّم رشكتــني للمنافســة، وشــكلت اللجنــة 
ــىل  ــرة ع ــات األخ ــع اللمس ــاً وض ــري حالي ــاء، ويج ــاً بالعط ــر حظ ــة األوف ــع الرك ــاوض م ــق للتف فري

.)PPA( ــاء ــة رشاء الكهرب ــداد إتفاقي ــن إع ــاء م ــداً لالنته ــه متهي ــل توقيع ــن أج ــد م ــودة العق مس
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ــة  ــاء رشك ــور إلنش ــع تص ــة لوض ــة الوزاري 7.  اللجن
ــة ــاف الضوئي ــة لأللي وطني

عقــدت اللجنــة يف العــام 2021م )5( اجتامعــات، 
وطنيــة  رشكــة  إنشــاء  آليــات  خاللهــا  ناقشــت 
صنــدوق  مــع  بالتشــاور  الضوئيــة  لألليــاف 
االســتثامر الفلســطيني، حيــث أوصــت اللجنــة إىل 
مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــىل وثيقــة رخصــة 

الضوئيــة  األليــاف  رشكات تقديــم خدمــة 
صورة من اجتاعات اللجنة الوزارية لوضع تصور إلنشاء رشكة وطنية لأللياف

ملــدة خمســة عــرة ســنة كســقف زمنــي تبــدأ مــن ثالثــة مليــون دوالر، وقــد صــادق املجلــس عــىل 
ــرح  ــم ط ــىل أن يت ــم )09/141/18(، ع ــرار رق ــّدل بالق ــم )16/127/18( واملع ــراره رق ــب ق ــة مبوج الوثيق
ــواردة يف الوثيقــة كل  عطــاء الرخصــة وفــق األصــول، إضافــة لحــق الحكومــة مبراجعــة الــروط ال

خمســة عــرة ســنة. 

8. اللجنــة الفنيــة لحــرص األرضار التــي ترتبــت عــىل 
ــادق للحجــر الصحــي خــالل جائحــة  اســتخدام الفن

كورونــا
العــام  لهــا خــالل  )11( اجتامعــاً  اللجنــة  عقــدت 
للفنــادق  ميدانيــة  بزيــارات  وقامــت  2021م، 
البالــغ عددهــا )15( فندقــاً، وقامــت اللجنــة بإعــداد 

للجنة الفنية لحرص األرضار التي ترتبت عى استخدام الفنادق للحجر الصحي خال جائحة كورونامســودة تقريــر مللــف التعويــض للفنــادق، 

وتــم رفعهــا ملعــايل وزيــرة الســياحة واآلثــار الطالعهــا وإبــداء أيــة مالحظــات بشــأن مــا ورد فيهــا 
ــاذ  ــوزراء التخ ــس ال ــىل مجل ــه ع ــة وعرض ــه النهائي ــر بصيغت ــىل التقري ــة ع ــة اللجن ــداً ملصادق متهي

ــأنه.  ــب بش ــرار املناس الق

9. اللجان الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين
ضمــن املســاعي لتقديــم خدمــات تكنولوجيــة 
حكوميــة بطريقــة ميــّرة للمواطنــني، وتكريــس 
ــام  ــتغناء الت ــة لالس ــالت اإللكرتوني ــة املعام ثقاف
عــن املعامــالت الورقيــة بحــدود ســنة 2025م، 
ــة الوزاريــة إلعــداد عطــاء منظومــة  عقــدت اللجن
الدفــع اإللكــرتوين )07( اجتامعــات، كــام وعقــدت 

ــات  ــروع الخدم ــذ م ــة لتنفي ــة الفني اللجن
صورة من اجتاعات اللجنة الوزارية ملنظومة الدفع اإللكروين

اإللكرتونيــة الحكوميــة برئاســة معــايل أمــني عــام مجلــس الــوزراء )13( اجتامعــاً، حيــث قامــت اللجنــة 
بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة جهــات االختصــاص بحــرص التريعــات الخاصــة مبنظومــة الدفــع 

ــة  ــات الحكومي ــة الخدم ــة حوكم ــداد وثيق ــة، وإع ــة للمنظوم ــات التريعي ــرتوين، واالحتياج اإللك
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10. اللجنة اإلدارية الوزارية الدامئة
ــام 2021م  ــالل الع ــة خ ــة اإلداري ــدت اللجن عق
ــة 15  ــا بدراس ــت خالله ــا قام ــاً له )13( اجتامع
هيــكل تنظيمــي وفــق املعايــر املعتمــدة 
ــوزراء  ــس ال ــادق مجل ــال، وص ــذا املج يف ه
عــىل حــوايل )200( بطاقــة وصــف وظيفــي 
قامــت اللجنــة بدراســتها والتوصيــة بهــا إىل 

ــرتوين  ــع اإللك ــة للدف ــة املالي ــداد السياس ــوزراء، وإع ــس ال ــن مجل ــا م ــادق عليه ــة املص اإللكرتوني
واملصادقــة عليهــا، وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لإلطــالق التجــاري ملنظومــة الدفــع، وإطــالق النســخة 

التجريبيــة مــن بوابــة الدخــول املوحــد )SSO( داخــل الدوائــر الحكوميــة ذات العالقــة. 

صورة من اجتامعات اللجنة االدارية الوزارية الدامئة

ــة  ــر الحكومي ــف الدوائ ــن مختل ــاً م ــة )285( موظف ــىل ترقي ــة ع ــة باملوافق ــت اللجن ــس، وأوص املجل
بعــد اســتيفائهم ملتطلبــات الحصــول عــىل الرتقيــة، وتــم تقديــم مجموعــة مقرتحــات إىل مجلــس 
ــار  ــن املس ــار املــايل ع ــل املس ــرتح فص ــل: مق ــا مث ــة العلي ــر الرتقيــة إىل الفئ ــوزراء بشــأن معاي ال
اإلداري للرتقيــة، ومنــح املســمى اإلرشايف بشــكل دوري للموظفــني وفــق مجموعــة ضوابــط 
ومعايــر، واعتــامد البنــود املرجعيــة للتعاقــد مــع رشكــة دوليــة إلجراء دراســة حــول املــوارد البرية 
الحكوميــة، لتقييــم وتحديــث منظومــة املــوارد البريــة يف الخدمــة املدنيــة مــن حيــث االنعكاســات 

القانونيــة واملاليــة واإلداريــة وجــودة الخدمــات واســتدامة املعرفــة ورضــا املوظفــني. 

19



تنفيذ القرارات الحكومية 

قامــت دائــرة تنفيــذ القــرارات بتحليــل قــرارات وتكليفــات مجلــس الــوزراء الصــادرة خــالل العــام 2021م، 
يف الجلســات مــن )140-90(، وتصنيفهــا مــن كافــة النواحــي، وهــي: التصنيــف وفــق خطــة الحكومــة، 
ــة،  ــاالت التنموي ــق املج ــف وف ــوع، التصني ــق الن ــف وف ــة، التصني ــتويات اإلداري ــق املس ــف وف التصني

ووفــق الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ. 

بلغ عدد هذه القرارات
 )729( قرار

تم تنفيذ 45% من 
إجاميل القرارات

31% قيد التنفيذ

24% مل يتم البدء بتنفيذها

بلغ عدد التكليفات 
)835( تكليف

تم تنفيذ 32% من التكليفات

37% قيد التنفيذ

31% مل يتم البدء بتنفيذها
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كــام تــم إعــداد )790( ملــف متابعــة للقــرارات للدوائــر الحكوميــة ملتابعــة تنفيذهــا، باإلضافــة إلعــداد 
)581( مراســلة رســمية ملتابعــة التنفيــذ، وتفريــغ تقاريــر املتابعــة الواردة مــن الوزارات واملؤسســات 
عــىل قاعــدة البيانــات وعددهــا )632( تقريــر، ومراجعــة الجريــدة الرســمية األعــداد )186-175( واألعداد 
ــات  ــدة البيان ــىل قاع ــوزراء ع ــس ال ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــق بالق ــا يتعل ــال م ــاز )24-22(، وإدخ ممت

الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء.

كــام تــم إعــداد تقريــر تحليــل قــرارات الحكومــة الثامنــة عــرة يف الســنة الثانيــة مــن عملهــا، 
باإلضافــة لعــرض تقدميــي، وإعــداد تقاريــر متابعــة عــدد )4( حــول مجموعــة مــن القــرارات والتكليفــات 
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، وإعــداد خطــة عمــل دائــرة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة لعــام 2022م. 
كــام تــم إنهــاء املرحلــة األوىل مــن النظــام اإللكــرتوين الخــاص مبتابعــة تنفيــذ القــرارات بالتعــاون 

ــات. ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــع اإلدارة العام م

ــة  ــاء منظوم ــداد عط ــة إلع ــة الوزاري ــا: اللجن ــوزراء ومنه ــس ال ــان مجل ــكرتاريا يف لج ــاركة كس املش
الدفــع اإللكــرتوين، اللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات اإللكرتونيــة الحكوميــة، اللجنــة الوزاريــة 
لتطويــر أســس وإجــراءات توظيــف املعلمــني. اللجنــة الوزاريــة الختيــار املرشــح لشــغل منصــب رئيــس 
املجلــس األعــىل لسياســات الــراء العــام، اللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325، 
ــة الفنيــة إلعــداد آليــة  ــات العمــل خــارج نطــاق الوظيفــة. باإلضافــة لعضويــة اللجن لجنــة دراســة طلب
ناظمــة إلجــراء اســتطالعات الــرأي والدراســات املســحية. واملشــاركة يف اجتامعــات فريــق الجــودة 

يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
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ثانياً: الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء

أوالً: مجال التريعات
قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بتحديــد األولويــات التريعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات 
واملؤسســات الحكوميــة، وبنــاًء عــىل ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للتريعــات، يتــم تحديثهــا بشــكل 
ــة  ــة العام ــرد إىل األمان ــي ت ــات الت ــة التريع ــة لكاف ــات التريعي ــد األولوي ــن تحدي ــتمر، وتتضم مس
ملجلــس الــوزراء بهــدف عــرض هــذه املشــاريع عــىل جلســة مجلــس الــوزراء بنــاًء عــىل جــدول زمني 

وفــق الخطــة، حيــث تــم إنجــاز القوانــني واألنظمــة خــالل العــام 2021م، وفــق الجــداول أدنــاه:

القوانني

األنظمة

 النسبة% العدد حالة القوانين
 (%2.36) (62) تنسيبها لفخامة الرئيس(القوانين المنجزة )تم 

 (%6636) (01) قوانين جاري العمل عليها
القوانين التي تم إدراجها في الثلث األخير من العام لم تكن 

 مدرجة بالخطة3
(5) (0636%) 

 (%411) (14) المجموع الكلي
 

 النسبة % العدد حالة األنظمة
 (%3.84) (92) األنظمة المنجزة

 (%9.84) (71) أنظمة جاري العمل عليها
األنظمة التي تم إدراجها في الثلث األخير من العام لم تكن 

 مدرجة بالخطة8
(73) (9484%) 

 (%066) (06) المجموع الكلي
 

قامــت الشــؤون القانونيــة بصياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل 
ــالة  ــراراً، و)835( رس ــام 2021م )729( ق ــالل الع ــوزراء خ ــس ال ــن مجل ــدر ع ــث ص ــبوعي دوري، حي أس
ــق  ــان التحقي ــة ولج ــان الحكومي ــن اللج ــد م ــة يف العدي ــؤون القانوني ــو الش ــارك موظف ــف، وش تكلي
املشــكلة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن مجلــس الــوزراء، مثــال: لجنــة دراســة ملــف حقــوق العاملــني 

الفلســطينيني داخــل الخــط األخــر.
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وبلغ عدد القوانني التي تم تنسيبها لسيادة الرئيس )26( قانوناً، كام يف القامئة التالية: 

  قائمة شاملة لجميع القوانين التي تم تنسيبها لسيادة الرئيس

م بشأن 0202( لسنة 02بقانون رقم )قرار بقانون معدل للقرار . 11 م.0202( لسنة   قرار بقانون اإلدارة المالية المركزية العسكرية رقم ) .1
م وتعديالته )حماية 1622 ( لسنة12تعديل قانون العقوبات رقم)

 .(المنشآت

م والتعليم معدل لقانون التربية 0201قرار بقانون رقم ) ( لسنة . 11 قرار بقانون نقابة أطباء األسنان. .0
 . العام

مشروع قانون الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية . 12 وتعديالته.م 1666( لسنة 7قرار بقانون معدل لقانون البيئة رقم ) .3
 .اإلجتماعية للعمال

قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية رقم  .1
 م.0222 ( لسنة1)

 .مشروع قانون المجالس الزراعية التخصصية. 17

 م.0222( لسنة 1رقم )مشروع معدل لقانون المرور . 11 قرار بقانون المنافسة . .1

مشروع قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة وطائرات . 16 م.0212( لسنة 0قرار بقانون معدل قرار بقانون المصارف رقم ) .2
 . التحكم عن بعد

للوحات تمييز مشروع قرار بقانون بشأن االرقام المميزة . 02 المحافظة على أراضي وأمالك الدولة. قرار بقانون بشأن .7
 .المركبات

م بشأن المفرقعات 0201مشروع قرار بقانون رقم ) ( لسنة . 01 الصحة النباتية.  مشروع قرار بقانون بشأن .1
 واأللعاب النارية وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية.

  .م0201مشروع قرار بقانون المدفوعات الوطني رقم ) ( لسنة . 00 قرار بقانون االتصاالت. .6

م معدل لقانون المحكمة 0201مشروع قرار بقانون رقم ) ( لسنة . 03  .جات الطبية لمكافحة جائحة كوروناقرار بقانون تنظيم المنت .12
 .وتعديالته 0222( لسنة 3الدستورية رقم )

( لسنة 13هرباء العام رقم )مشروع معدل لقرار بقانون الك. 01 قرار بقانون بشأن الشركات. .11
  .م0226

قرار بقانون معدل لقانون األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية رقم  .10
 م وتعديالته .1622( لسنة 02)

 مشروع قانون اآللية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.. 01

المتجددة وكفاءة الطاقة رقم قرار بقانون معدل لقانون الطاقة . 02 .قرار بقانون معدل لقانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع .13
  . م0211( لعام 11)
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وبلــغ عــدد األنظمــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء خــالل العــام 2021م )29( نظامــاً، كــام يف 
القامئــة التاليــة: 

  م0202المصادقة عليها من مجلس الوزراء للعام ت األنظمة التي تمقائمة ب

الصالحية المكانية ستئناف وتحديد نظام تشكيل محاكم اال .1
 لمحاكم اإلستئناف.

 مشروع نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية.. 11

نظام اإلشراف على تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة  .2
 والصائغين.

نظام عقد حزمة حوافز خاص لغايات تشجيع االستثمار في مجال . 11
 استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

مشروع نظام التعرفة المائية والصرف الصحي ورسوم الربط رقم  .3
 م.2222) ( لسنة 

 .مشروع نظام إنشاء مرافق المياه اإلقليمية وترخيصها. 11

نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة  .4
 المؤسسات العامة والخاصة.

 . تعليم/ المعارفمشروع نظام ضريبة التربية وال. 11

نظام ُمعدل لنظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس . 22 نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.  .5
 .م2221( لسنة 3ادارة المؤسسات العامة والخاصة رقم )

 مشروع نظام ترخيص الفلل السياحية.. 21 نظام نقل الحقوق التقاعدية للعمال داخل الخط األخضر.  .1

 . مشروع نظام عمل الكادر التجاري )في السفارات(. 22 نظام إدارة النفايات الخطرة. .1

 مشروع نظام تحديد االختصاص المكاني لمحكمة أريحا.. 23 .2214( لسنة 5نظام معدل لنظام الشراء العام رقم ) .1

 .ن المعلوماتمشروع قرار معدل لسياسة أم. 24 مشروع نظام األمانة العامة لمجلس القضاء األعلى. .1
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ثالثاً: التخطيط واإلصاح اإلداري واالسراتيجيات

قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــالح ودعــم القــرار بإعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات 
ــة  ــة جائح ــوارئ وأزم ــرتة الط ــالل ف ــا خ ــة أدائه ــا ومتابع ــة عمله ــا ملأسس ــدوري معه ــل ال ــة، والتواص ــات الحكومي واملؤسس
ــر أداء  ــداد تقري ــم إع ــوارئ 2020م، وت ــام الط ــي لع ــاز الحكوم ــر اإلنج ــداد تقري ــام 2021م إع ــة الع ــم يف بداي ــث ت ــا، حي كورون
األمانــة العامــة للعــام 2021م، وذلــك باالســتناد إىل الخطــة التشــغيلية املعــدة لألمانــة العامــة، وتــم إعــداد الخطــة التشــغيلية 

ــام 2022م.  ــوزراء للع ــس ال ــة ملجل ــة العام لألمان

ويف مجــال اإلصــالح ودعــم القــرار الحكومــي، قامــت اإلدارة بإعــداد تقريــر بعنــوان:" الثغــرات القانونيــة املعيقــة لفعاليــة عمــل 
ــار  ــل اإلط ــي يف تحلي ــي التحلي ــج الوصف ــاع املنه ــك باتب ــالت"، وذل ــل واملواص ــي، ووزارة النق ــاد الوطن ــن: وزارة االقتص كل م
التريعــي، وإجــراء مقابــالت مــع قانونيــني ومختصــني يف تلــك الــوزارات، ملعرفــة القوانــني والتريعــات املؤثــرة عــىل أدائهــا 
خصوصــاً تلــك املتعلقــة بخدمــة مصالــح واحتياجــات املواطنــني، وتقديــم التوصيــات بشــأنها، كــام وقامــت اإلدارة بإعــداد تقريــر 
حــول اســتطالعات الــرأي املنشــورة خــالل العــام 2021م، والتــي ترصــد انطباعــات املواطــن الفلســطيني حــول األداء الحكوميــة 
خصوصــاً يف ظــل حالــة الطــوارئ وأزمــة جائحــة كورونــا، حيــث متــت دراســة تلــك االســتطالعات مــن حيــث حجــم العينــات 
املســتهدفة، النتائــج مقارنــة بفــرتة إجــراء االســتطالع، آليــة جمــع البيانــات، وموضوعيتهــا، ومــن ثــم تقديــم التوصيــات بشــأنها، 

وإعــداد عــرض تقدميــي حولهــا.

ــر  ــة وتقاري ــط الحكومي ــوزراء بالخط ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة لألمان ــة اإللكرتوني ــة الصفح ــاهمة يف تغذي ــة إىل املس وباإلضاف
اإلنجــاز، والعــروض التقدمييــة املتعلقــة بهــا، وقامــت اإلدارة بتحديــث بيانــات الــوزارات، واملؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة 
ــدة  ــداد قاع ــرص وإع ــم ح ــه ت ــامً بأن ــك، عل ــدة لذل ــة املع ــذة اإللكرتوني ــرب الناف ــوزراء ع ــس ال ــرتوين ملجل ــع اإللك ــىل املوق ع
ــا  ــوزراء )ولكنه ــس ال ــة ملجل ــر التابع ــات غ ــوزراء واملؤسس ــس ال ــة ملجل ــة التابع ــر الوزاري ــة غ ــات الحكومي ــات املؤسس بيان
تقــدم تقاريرهــا لــه(، وذلــك عقــب صــدور قــرارات الحوكمــة بعــد انتهــاء املرحلــة األوىل مــن أعــامل اللجنــة الوزاريــة لحوكمــة 

ــة.  ــر الوزاري ــة غ ــات الحكومي املؤسس

ولتوفــر بيانــات تفصيليــة حــول الربامــج واملشــاريع املمولــة مــن قبــل املنظــامت الدوليــة املتخصصــة )اليونســكو، األيسيســكو، 
واأللكســو(، تــم إعــداد جــدول بيانــات تفصيليــة للمشــاريع املذكــورة باالســتناد لقامئــة املشــاريع الــواردة مــن ديــوان الرئاســة. 

هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة يف أعــامل مجموعــة اللجــان الحكوميــة وأبرزهــا اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة 
لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة، ولجنــة اإلرشاف عــىل تحســني البنيــة االســتثامرية يف فلســطني، ولجنــة اســرتداد 

جثامــني الشــهداء.   
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وعــىل الصعيــد الداخــي لــإلدارة، تــم إعــداد الخطــة التطويريــة للنهــوض بأعــامل اإلدارة مــن كافــة 
ــر وأقســام اإلدارة  الجوانــب اإلداريــة، وتــم إعــداد مســودة بطاقــات الوصــف الوظيفــي لكافــة دوائ

وتزويــد الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بهــا الســتكامل باقــي اإلجــراءات بشــأنها. 

ومــن جانــب آخــر، تــم تحديــث دليــل إجــراءات اإلدارة، وذلــك بإضافــة إجــراءات خاصــة باملشــاريع 
الحكوميــة، باإلضافــة للتعــاون مــع فريــق لجنــة الجــودة املكلفــة مبراجعــة أدلــة اإلجــراءات لوحــدات 

ــق.   ــل اإلدارة يف الفري ــالل ممث ــن خ ــك م ــة، وذل ــة العام األمان

ويف مجــال االســراتيجيات والتقييــم واملتابعــة عملــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم 
خــالل العــام 2021 عــىل اســتكامل تحديــث إطــار النتائــج االســرتاتيجي لخطــة التنميــة الوطنيــة -2021

2023 ومصادقــة مجلــس الــوزراء عليــه يف شــهر آيــار 2021، وذلــك اســتناداً إىل أجنــدة السياســات 
ــد  ــاس األداء والرص ــىل أدوات قي ــار ع ــن اإلط ــث تضم ــة، حي ــرتاتيجية القطاعي ــط االس ــة والخط الوطني
ــة  ــات املرجعي ــوط البيان ــؤرشات األداء وخط ــج وامل ــمل النتائ ــي ويش ــاع وطن ــة لــــ 26 قط واملتابع
2023-2021،  مبــا يضمــن  التنميــة  واالســتهدافات املخطــط تحقيهــا موزعــة عــىل عمــر خطــة 
االنتقــال مــن الطموحــات والعموميــات إىل الواقعيــة وقابليــة التنفيــذ والربــط بــني عمليــة التخطيــط 
واملوازنــة، وتــم العمــل عــىل إعــداد برنامــج عمــل 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، وشــملت الخطــة التنفيذيــة 
للحكومــة خطــط تفصيليــة لــــ 26 قطــاع وطنــي باإلضافــة إىل خطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التي 
ليــس لهــا اســرتاتيجيات قطاعيــة. كــام تــم إعــداد اتفاقيــة )UNDP( بخصــوص مســح اســتطالع الــرأي 
حــول الخدمــات العامــة، ومراجعــة اســرتاتيجية الراكــة األوروبيــة الفلســطينية ووضــع املالحظــات 
والتعديــالت عــىل االســرتاتيجية، والتحضــر إلعــداد تقريــر املتابعــة الســنوي األول للعــام 2021 لخطــة 

التنميــة الوطنيــة. 

ــث  ــة، حي ــة للحكوم ــة التنفيذي ــتندة إىل الخط ــة املس ــة الربعي ــر املتابع ــداد تقاري ــىل إع ــت ع وعمل
ــر رصــد لتقــدم ســر العمــل واإلنجــازات املحققــة عــىل صعيــد تنفيــذ الخطــة  تضمنــت هــذه التقاري
الوطنيــة، إضافــة إىل التحديــات التــي واجهتهــا املؤسســات الحكوميــة وأعاقــت التنفيــذ، والتوصيــات 

التــي مــن شــأنها التغلــب عــىل العقبــات.

ــط  ــة للتخطي ــع اإلدارة العام ــق م ــل كفري ــم العم ــام ت ــني الع ــايل األم ــات مع ــىل توجيه ــاًء ع و بن
واإلصــالح ملراجعــة تقريــر أداء الحكومــة الثامنــة عــرة لعــام الطــوارئ 2020م وتطويــره، وإعــداده 

للنــر.  
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كــام تــم إنجــاز بعــض األنشــطة املرتبطــة بتصميــم وتطويــر نظــام املتابعــة والتقييــم اإللكــرتوين، 
الوطنيــة  اللجــان  مــن  العديــد  عضويــة  يف  واملشــاركة   ،)RFP( املرجعيــة  الــروط  مســودة 
والتوجيهيــة والفنيــة وورش العمــل املختلفــة والــدورات التدريبيــة شــملت: اللجنــة الفلســطينية – 
األوروبيــة املشــرتكة، اللجنــة الوزاريــة ملتابعــة الوضــع املــايل للدولــة، الفريــق الوطنــي للمــؤرشات 
ــة،  ــات إىل طاق ــل النفاي ــركات لتحوي ــروض ال ــم ع ــة تقيي ــتثامر، لجن ــجيع االس ــة تش ــة، لجن اإلحصائي
لجنــة محطــة توليــد كهربــاء الخليــل، لجنــة محطــة توليــد كهربــاء جنــني، فريــق متابعــة توصيــات لجنــة 
الكهربــاء، مجلــس إدارة رشكــة فلســطني للغــاز الطبيعــي، اللجنــة الوطنيــة للتقييــم البيئــي، املجلس 

األعــىل لإلبــداع والتميــز، لجنــة تحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة.

رابعاً: العاقات العامة واإلعام 

قامــت األمانــة العامــة بإعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم للعــام 2022م، والتــي تســعى 
إىل تعزيــز التواصــل الفعــال واالســرتاتيجي بــني مختلــف الــوزارات مــن جهــة، والتواصــل مــع الجمهــور 
ــد الرســائل اإلعالميــة وتعزيــز وســائل التواصــل اإللكــرتوين واالجتامعــي مــن جهــة  الخارجــي وتوحي

أخــرى. 

يف  جوهــري  بــدور  العامــة  األمانــة  قامــت 
لجنــة التواصــل الحكومــي التــي تعقــد اجتامعــاً 
أســبوعياً، والتــي تضمنــت اســتضافة دولــة رئيــس 
الــوزراء، ووزيــر االقتصــاد الوطنــي كٍل عــىل حدى، 
ــاد، وزارة  ــن وزارة االقتص ــكل م ــارات ل ــام بزي والقي
ووزارة  العمــل،  وزارة  الثقافــة،  وزارة  الخارجيــة، 

صورة من اجتاعات لجنة التواصل الحكومياالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وذلــك 

يف  واملســاعدة  الحكوميــة  مواقعهــم  عــىل  فلســطني  لدولــة  املؤسســية  الهويــة  لعكــس 
تعديلهــا، تحضــراً يف املســتقبل ملوقــع حكومــة دولــة فلســطني، وإعــداد الواجهــة املوحــدة 
ــة  ــات الحكومي ــة الخدم ــة ملنظوم ــة البرصي ــداد الهوي ــم إع ــام ت ــة، ك ــة الحكومي ــع اإللكرتوني للمواق

الفلســطينية، وإنجــاز دليــل الهويــة املؤسســية لبنــك االســتقالل وتســليمه للبنــك. 

ــة  ــر الرتبي ــداد مؤمت ــاركة يف إع ــت املش ــام مت ك
وزارة  مــع  بالتنســيق  واملعلوماتيــة  اإلعالميــة 
ودعــوة  بيــالرا،  ومؤسســة  والتعليــم  الرتبيــة 
يف  واإلعــالم  العامــة  العالقــات  دوائــر  كافــة 
املؤسســات الرســمية، واملشــاركة يف تنظيــم 
اللقــاء التعريفــي حــول هيئــة تســوية األرايض 
ــة  ــات العام ــر العالق ــة دوائ ــوة كاف ــاه، ودع واملي

الرســمية. املؤسســات  يف  واإلعــالم 
صورة من  مؤمتر بياالرا
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وعــىل صعيــد األنشــطة الدوريــة، تــم تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــني العربيــة 
ــار املتنوعــة، باإلضافــة إىل تصويــر وتوثيــق كافــة  واإلنجليزيــة مبــا فيهــا البيانــات والقــرارات واألخب
االجتامعــات إلكرتونيــاً، وتحديــث وتغذيــة وســائل التواصــل االجتامعــي، وتنفيــذ البوســتات بشــكل 
احــرتايف ومصمــم ومختــرص، وإجــراء لقــاءات تلفزيونيــة، ومقابــالت إذاعية، ومــع الصحافــة املكتوبة، 
وبيانــات صحفيــة، ومراجعــة التقاريــر املتنوعــة وإعــداد التصميــم لكافــة التقاريــر التــي صــدرت عــن 
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف العــام 2021م وضــامن جودتهــا ونرهــا وتوزيعهــا، وإعــداد 
التهــاين والتربيــكات والرســائل الخاصــة باملناســبات الوطنيــة والدينيــة واالجتامعيــة، وإدراجهــا عــىل 
الصفحــات اإللكرتونيــة الحكوميــة وفــق الرزنامــة اإلعالميــة املعــدة مســبقاً لهــذا الغــرض، باإلضافــة 
إىل املســاهمة يف الحفــاظ عــىل النســيج االجتامعــي الداخــي الخــاص مبوظفــي األمانــة العامــة 
ــار عــن املناســبات الخاصــة باملوظفــني، واإلرشاف اإلعالمــي عــىل تســليم  مــن خــالل اإلعــالن واألخب

األرشــيف الوطنــي مــروع أرشــفة وثائــق الســينام الفلســطينية لــوزارة الثقافــة.

ــي(،  ــي بخدمت ــة )حكومت ــات اإللكروني ــة الخدم ــة" منظوم ــة اإلعالمي ــة "الحمل ــداد خط ــم إع ــد ت وق
حيــث تركــزت الحملــة عــىل القنــوات التســويقية اإللكرتونيــة مبــا يف ذلــك كتابــة وتصميــم املحتــوى 
الرقمــي، وإنتــاج الفيديوهــات، وإنشــاء صفحــات التواصــل االجتامعــي، وإعــداد فيديــو تعريفــي حــول 
عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، وإعــداد املنشــورات والقصــص، والرتويــج للمنظومــة، واإلطــالق 

التجريبــي ملنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة الحكوميــة والتغطيــة اإلعالميــة الجزئيــة لهــا. 

هــذا باالضافــة إىل املشــاركة يف تنظيــم اللقــاء 
التعريفــي بالنيابــة العامــة بحضــور النائــب العــام، 
ــالم  ــة واإلع ــات العام ــر العالق ــة دوائ ــوة كاف ودع
يف  واملشــاركة  الرســمية،  املؤسســات  يف 
اختيــار طــالب الدبلــوم اإلعالمــي الرقمــي بالتعاون 

ــت.  ــة برزي ــالم يف جامع ــر اإلع ــز تطوي ــع مرك م
صورة من  اللقاء التعريفي بالنيابة العامة
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املحور الثاين: إدارة الجودة واالرتقاء بالخدمات الحكومية
تعتــرب األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء الجهــة الضامنــة للجــودة مبوجــب وثيقــة حوكمــة منظومــة 
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، وقــد أصــدر األمــني العــام قــراراً 
بتســمية املــرف العــام للجــودة وتكليفــه مبهــام إدارة الجــودة، ومــن ثــم قامــت اإلدارة العامــة 
للجــودة بإعــداد أدلــة اإلجــراءات لألمانــة العامــة بالتنســيق مــع إدارات ووحــدات لألمانــة العامــة 
ملجلــس الــوزراء وفــق املواصفــات الدوليــة لنظــام إدارة الجــودةISO 9001  للعــام 2015م، وتشــكيل 
لجنــة الجــودة وفريــق الجــودة بقــرار صــادر عــن األمــني العــام، حيــث عقــد الفريــق 6 اجتامعــات، تــم 
خاللهــا مراجعــة 13 دليــل عمــل مــن أصــل 15، والتوصيــة بالتعديــالت املقرتحــة، وقامــت لجنــة الجــودة 
بإعــادة صياغــة ورســم أدلــة اإلجــراءات وفــق التعديــالت متهيــداً لعرضهــا عــىل لجنــة الجــودة التخــاذ 
القــرار املناســب بالخصــوص، والبــدء بإعــداد أدلــة إجــراءات لــإلدارات التــي ليــس لديهــا دليــل إجــراءات 
ــاء إجــراءات اإلدارة العامــة للجــودة نظــراً إلضافــة  وفــق نظــام الجــودة وعددهــا 2، ومتــت إعــادة بن
مهــام جديــدة لهــا بعــد تشــكيل فريــق الجــودة يف األمانــة العامــة، والتنســيق مــع اإلدارة العامــة 
لتكنولوجيــا املعلومــات يف بنــاء وتطويــر النظــام اإللكــرتوين للجــودة، متهيــداً لتحميــل كافــة أدلــة 
إجــراءات عمــل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء عليــه، واعتــامده وســيلة حديثــة لتســير أعــامل إدارة 

الجــودة داخــل األمانــة العامــة.

ويف إطــار أمتتــة الخدمــات الحكوميــة، وتطويــر جودتهــا تــم إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة 
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة "حكومتــي"، واملشــاركة يف إعــداد السياســة املاليــة للدفــع 
اإللكــرتوين، وتقديــم عــرض للجنــة الوزاريــة حــول االحتياجــات التريعيــة ملنظومــة الخدمــات 
الحكوميــة اإللكرتونيــة، وإعــداد أدلــة عمــل املنظومــة بالتنســيق مــع مديــر مــروع منظومــة 
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة، وإعــداد ومتابعــة التكليفــات الخاصــة بإطــالق املنظومــة، ومــا 
يتعلــق بهــا داخــل األمانــة العامــة، والجهــات ذات العالقــة، واملشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة الفنيــة 

ملنظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة واللجنــة الوزاريــة للدفــع اإللكــرتوين.

ويف مجــال تقييــم جــودة الخدمــات الحكوميــة تــم إعــداد الرتتيبــات الالزمــة مــع الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء املركــزي لتحديــث اســتبيان قيــاس مــدى رضــا املواطنــني عــن الخدمــات الحكوميــة، بالتعــاون 
مــع وزارات االختصــاص والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، متهيــداً لتنفيذهــا يف الربــع األول 

مــن عــام 2022م.

ــوزراء  ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة لألمان ــل الداخلي ــان العم ــن لج ــة م ــاركة يف مجموع ــت املش ــام مت ك
وهــي: لجنــة ترشــيد النفقــات، لجنــة لدراســة الهواتــف املحمولــة، لجنــة اختيــار موظفــني إداريــني 
ــف  ــكيالت الوظائ ــدول تش ــداد ج ــي إلع ــق الداخ ــوزراء، الفري ــس ال ــة ملجل ــة العام ــل يف األمان للعم
للعــام 2022م، لجنــة لتحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة، والرتتيــب لعقــد اجتامعــات املراجعــة 
اإلداريــة بــني األمــني العــام واملــدراء العامــني ومــدراء الدوائــر يف األمانــة العامــة، وتوثيقهــا 
ــذ 78  مبحــارض رســمية ومتابعــة التكليفــات الصــادرة عنهــا، حيــث تــم عقــد اجتامعــني ومتابعــة تنفي

ــة. ــات ذات العالق ــع الجه ــا م ــادر عنه ــف ص تكلي
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ــز دور  ــز الشــفافية وتعزي املحــور الثالــث: صــون الحريــات وتعزي
املــرأة 

أوالً: مجال الشكاوى الحكومية
لصــون الحريــات وتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة قامــت 
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبتابعــة شــكاوى مقدمــة مــن املواطنــني، وتســهيل عمــل وحــدات 
الشــكاوى وفــق القوانيــني واألنظمــة املتبعــة، وتطويــر آلياتهــا وسياســاتها ورؤيتهــا املســتقبلية 
ــدات  ــة لوح ــات العام ــم السياس ــه ورس ــي والتوجي ــم الفن ــيق واإلرشاف والدع ــة إىل التنس باإلضاف
ــدأ املســائلة والشــفافية والنزاهــة والحكــم  ــز مب ــر الحكوميــة، مــن أجــل تعزي الشــكاوى يف الدوائ
السياســات  رأيهــم واملشــاركة يف تطويــر  للتعبــر عــن  للمواطنــني  الفرصــة  الرشــيد، وإتاحــة 
العامــة، وتوفــر آليــة مســائلة ورقابــة وتقييــم أداء الدوائــر الحكوميــة مبــا يعــزز ثقــة املواطــن بهــا، 
واملســاهمة يف االرتقــاء مبســتوى جــودة الخدمــات الحكوميــة املقدمــة للمواطنــني، والتخفيــف 
مــن العــبء عــىل املحاكــم وفصــل بعــض القضايــا دون وصولهــا إىل اإلجــراءات القضائيــة الطويلــة. 

حيــث قامــت وحــدة الشــكاوى مبــا يــي: 

إصدار التقرير السنوي الثامن للشكاوى يف الدوائر الحكومية للعام 2020م واملصادقة عليه من قبل 
مجلس الوزراء، وتوزيعه عى كافة الدوائر الحكومية،

تلقت الدوائر الحكومية يف العام 2020م، حسب الخدمة املقدمة فيها )19,808( شكوى 

قبلت )17,622( شكوى ورفضت )1,993( شكوى 

بلغت الشكاوى التي مل يتم عليها أي إجراء )193( شكوى

تم معالجة ما نسبتة 96% من الشكاوى املقبولة، فيا تم ترحيل %4 

يجري العمل اآلن عى إعداد تقرير 2021م
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كــام تــم تطويــر النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب للشــكاوى واألنظمــة املرتبطــة بــه حيــث تــم 
تطويــر الواجــه الخاصــة باملشــتيك بحيــث تلبــي رغبــات واحتياجات املشــتكني، وتســهيل اســتخدامهم 
للنظــام مــن خــالل أجهــزة الهواتــف الذكيــة، وتــم العمــل عــىل تحســني مدخــالت ومخرجــات النظــام 
ــا  ــة لتكنولوجي ــل اإلدارة العام ــق عم ــود فري ــاعدة وجه ــام مبس ــب يف النظ ــض الجوان ــر بع وتطوي
ــام  ــة بالنظ ــكاوى العالق ــة الش ــة كاف ــكاوى مبتابع ــة للش ــق ااإلدارة العام ــام فري ــات، وق املعلوم
املحوســب مــع كافــة وحــدات وأقســام الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة، وتــم متابعتهــا وإغــالق 
عــدد كبــر مــن هــذه الشــكاوى بنســبة %85، وتــم تنظيــم لقــاء تعريفــي بنظام الشــكاوي املحوســب 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة حيــث اســتهدف املثقفــني يف املؤسســة الثقافيــة يف كل مــن مدينــة 

العيزريــة ومحافظــة أريحــا واألغــوار. 

ولتعزيــز قــدرات العاملــني يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ووحــدات الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة 
ــات  ــن التدريب ــلة م ــد سلس ــم عق ــدين ت ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــيق م ــاون والتنس ــز التع وتعزي
وورشــات العمــل واالجتامعــات حــول عالقــة نظــام الشــكاوى بالتريعــات الوطنيــة والقوانــني 
الدوليــة مــن منظــور النــوع اجتامعــي، ونظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعنفــات، وحــول األمــن 

ــها  ــا ونقاش ــكاوى، وعرضه ــة للش ــراءات اإلدارة العام ــل إج ــودة األوىل لدلي ــداد املس ــم إع ــام ت ك
ــي  ــارك موظف ــام ش ــة، ك ــودة النهائي ــداد املس ــىل إع ــل ع ــاً العم ــاري حالي ــودة وج ــق الج ــع فري م
وحــدة الشــكاوي مبجوعــة مــن اللجــان املهمــة أبرزهــا:   لجنــة الفريــق الوطنــي لقيــادة وتنســيق 
الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030، اللجنــة الوزاريــة لتحديــد 
السياســات واملعايــر الناظمــة لعمــل “اللجنــة الفنيــة الخاصــة بوضــع تصــور إلنشــاء محطــات معالجــة 
امليــاه العادمــة واســتخدامها يف القطــاع الزراعــي”، اللجنــة الفنيــة لوضــع تصــور إلنشــاء محطــات 

والجديــر بالذكــر، أن األمانــة العامــة لوحدهــا قــد اســتقبلت يف العــام 2021م )345( شــكوى مــن بينها 
ــاص.  ــب االختص ــة حس ــر الحكومي ــات والدوائ ــع الجه ــا م ــالها ومتابعته ــادة إرس ــم إع ــكوى ت )212( ش
ــل منهــا )77( شــكوى و)2( شــكوى  و133 شــكوى متــت متابعتهــا يف اإلدارة العامــة للشــكاوى، قُب
مل يتــم عليهــا أي إجــراء فيــام تــم رفــض )54( شــكوى، ومتــت معالجــة )73( شــكوى، بنســبة وصلــت 

إىل )%95(، فيــام بقيــت )6( شــكاوى قيــد املعالجــة. 

وحقــوق اإلنســان واالتفاقيــات الدوليــة، وحــول تلقــي ومعالجــة الشــكاوى وفــق نهــج مرتكــز عــىل 
حقــوق اإلنســان والنــوع االجتامعــي، وحــول مــدى تطبيــق مدونــة أخالقيــات وقواعــد الســلوك 

ــة.  ــزة األمني ــبي األجه ــة ملنتس العام

وقامــت اإلدارة العامــة للشــكاوى بالتواصــل مــع وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات، املؤسســات 
الحكوميــة غــر الوزاريــة، املحافظــات، واألجهــزة األمنيــة ملتابعــة وضــامن معالجــة الشــكاوى 
ــام  ــدات وأقس ــدد يف وح ــني الج ــن العامل ــف م ــب 87 موظ ــم تدري ــا، وت ــي له ــم الفن ــم الدع وتقدي
ــرة  ــب كل دائ ــم تدري ــث ت ــكاوى، حي ــب للش ــي املحوس ــزي الحكوم ــام املرك ــىل النظ ــكاوى ع الش

حكوميــة عــىل حــدى يف اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
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ثانيــاً: تعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين 

واملواطنــني

لتعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملواطنــني، قــام أمــني 
عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل مــع املواطنــني ومنظــامت املجتمع املــدين والوزارات 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 املواطنــني، وتحســني الخدمــات الحكوميــة. 

معالجــة امليــاه العادمــة واســتخدامها يف القطــاع الزراعــي، اللجنــة الوطنيــة للمتابعــة واإلرشاف 
عــىل تطويــر االســرتاتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات، اللجنــة الفنيــة لدراســة الئحــة بــداالت ومصاريــف 
مهــامت العمــل الرســمي، لجنــة الفريــق الخــاص لوضــع خطــة للتعامــل مــع ظاهــرة املركبــات غــر 
ــة  ــاالت محاول ــاص بح ــر الخ ــة التقري ــة لدراس ــة الفني ــر، اللجن ــل بأج ــي تعم ــات الت ــة واملركب القانوني
ــلبية  ــر الس ــن املظاه ــد م ــة للح ــة الوزاري ــار، اللجن ــاالت االنتح ــن ح ــد م ــة للح ــة الوطني ــار، اللجن االنتح
ــطيني  ــس الفلس ــكيل املجل ــس تش ــع أس ــة لوض ــة الفني ــكان، اللجن ــة للس ــة الوطني ــع، اللجن باملجتم
لســالمة الغــذاء والــدواء يف فلســطني، الفريــق املســاند لوحــدة النــوع االجتامعــي، فريــق املرصــد 

الوطنــي لرصــد العنــف. 
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وقــد تــم نــر )15( خــرباً صحفيــاً، وإجــراء )5( تقاريــر مصــورة ولقــاءات تلفزيونيــة، و)5( مقابــالت إذاعية، 
وجميعهــا يف قضايــا تهــم املواطنــني، وعقــد أمــني عــام مجلــس الــوزراء )80( اجتامعــاً مــع دولــة 
رئيــس الــوزراء، و)125( لقــاًء واجتامعــاً مــع مكتــب الرئيــس ومــع مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء وأعضــاء 
ــات  ــاء مؤسس ــع رؤس ــاءات م ــة، و)4( لق ــات الحكومي ــارة للمؤسس ــة إىل )42( زي ــة، باإلضاف الحكوم

دوليــة مانحــة )DFID  و  EU وDCAF (، و)4( لقــاءات مــع قناصــل وســفراء، ورشكات استشــارية.

قدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء العديــد مــن العــروض التقدمييــة حــول أعــامل اللجــان 
املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات، وذلــك لتعزيــز التواصــل والتكامل، وتناقــل املعلومات 
بــني مؤسســات الدولــة واملؤسســات الريكــة، حيــث شــارك أمــني عــام مجلــس الــوزراء بفعاليــة يف 
أعــامل اللجــان الحكوميــة والفــرق الوطنيــة، كعضــو يف )8( لجــان، وبلــغ عــدد اجتامعــات اللجــان التــي 
شــارك فيهــا )61( اجتامعــاً خــالل العــام 2021م، نتــج عنهــا توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم 

املواطنــني، ونتائــج هــذه اللجــان موضحــة يف التقريــر بشــكل تفصيــي. 

وملساعدة الوزارات واملؤسسات قام األمني العام مبا يي: 
• مساعدة وزارة الصحة يف إنشاء منصة التسجيل للقاح فايروس كورونا.

• مساندة وتطوير قطاع األرايض من خالل أمتتة معامالت األرايض.
• مساعدة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني يف تحديد احتياجاتهم الخاصة 

   بأنظمة املعلومات للمبنى الجديد املستأجر.
• عمل زيارة ميدانية لهيئة مكافحة الفساد لتقييم الوضع القائم وتحديد الفجوات والفرص 

   والقدرات املمكنة لتكنولوجيا املعلومات.

ولتعزيز العمل ضمن منظومة الخدمات الحكومية اإللكرتونية:

ــوي  ــاء توع ــد لق ــام بعق ــني الع ــام األم • ق
وعــرض تقدميــي لطلبــة املاجســتر تخصــص 
الجامعــة  يف  املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــا واإلدارة  ــود تكنولوجي ــول عنق ــة ح األمريكي
الحكوميــة  الخدمــات  ومنظومــة  العامــة 

اإللكرتونيــة.
صورة من لقاء مع طلية تكنولوجيا املعلومات يف الجامعة األمريكية

• إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة، وإعــداد مســودة مــروع قانــون 
املنظومــة، وتــم عرضــه بقرائتــني عــىل مجلــس الــوزراء، واالطــالق التجريبــي لهــا.

ــات  ــة الخدم ــول منظوم ــام ح ــني الع ــن األم ــة م ــة توعوي ــاءات صحفي ــالت ولق ــلة مقاب ــل سلس • عم
ــة. ــة اإللكرتوني الحكومي
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لهيئــة  الثالــث  املؤمتــر  يف  املشــاركة   •
بعنــوان  بحثيــة  بورقــة  الفســاد  مكافحــة 
أساســية  وســيلة  اإللكرتونيــة  "الحوكمــة 
لتعزيــز تدابــر النزاهــة والشــفافية والعدالــة 
يف القطــاع العــام" ، وإعــداد عــرض تقدميــي 
العربيــة واإلنجليزيــة(،  )باللغتــني  بــه،  خــاص 
ــوزراء. ــس ال ــة مجل ــىل جلس ــا ع ــم عرضه وت

ــا  ــاالت وتكنولوجي ــة ووزارة االتص ــد ووزارة الداخلي ــلطة النق ــة وس ــع وزارة املالي ــاءات م ــل لق • عم
ــاعدة  ــة، ومس ــة اإللكرتوني ــات الحكومي ــة الخدم ــالق منظوم ــام اط ــات أم ــل العقب ــات لتذلي املعلوم

ــة. ــاح املنظوم ــص إنج ــام يخ ــا في ــويل مهامه ــىل ت ــؤولية ع ــات املس جه
ــول  ــات ح ــي الخدم ــني ومقدم ــة املوظف ــف وتوعي ــة للتعري ــوزارة الداخلي ــة ل ــارة ميداني ــل زي • عم
منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة وأثرهــا، وحــرص احتياجــات الــوزارة إلمتــام عمليــة التحقــق 

ــني.  ــني واملواطن للموظف
 Data( دعــم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف مجــال االستشــارات وخاصــة يف موضــوع •

.)center
• تقييم البنية التحتية الخاصة باملنظومة.

• إعداد تقرير حول أبرز إنجازات الحكومة الثامنة عرة وتقدميه للمجلس املركزي.
• إعــداد تقريــر لرئيــس الــوزراء حــول بعــض البنــود املتعلقــة بالخدمــة املدنيــة لديــوان املوظفــني 

العــام.

ومــن جانــب آخــر، تابــع األمــني العــام كافــة املراســالت الــواردة والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة 
لضــامن سالســة ودقــة وصــول املعلومــة وتنفيــذ اإلجــراءات املطلوبــة بالرعــة املمكنــة، حيــث بلــغ 
عــدد الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة )3567( كتابــاً، مــن بينهــا 167 كتابــاً صــادراً إىل دولــة رئيــس 

الــوزراء. 

• ألقــى األمــني العــام كلمــة بالنيابــة عــن 
ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء يف 
مؤمتــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت– 
ــي  ــدث رئي ــارك كمتح ــبوتيك 2021، وش اكس
"تأثــر   : عنــوان  تحــت  األوىل  الجلســة  يف 
التحــول الرقمــي عــىل كل مــن القطــاع الخــاص 

والقطــاع العــام". 

صورة من املشاركة يف املؤمتر الثالث لهيئة مكافحة الفساد

صورة من املشاركة يف مؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت– اكسبوتيك 2021

هذا باإلضافة إىل مشاركات أخرى مهمة لألمني العام، وهي: 
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األمــوال املشــرتكة املرتتبــة عــىل الــزواج "الــروة املشــرتكة أثنــاء الــزواج"، حــق املــرأة العاملــة يف 
القطــاع العــام املــدين والعســكري بتوريــث راتبهــا التقاعــدي لورثتهــا، معايــر املســاءلة إلدمــاج 
قضايــا النــوع االجتامعــي يف مؤسســات القطــاع العــام، جائحــة كورونــا وتأثرهــا عــىل ارتفــاع العنــف 
ــل  ــة عم ــاركة يف ورش ــام 2020م، واملش ــرتة ع ــادي ف ــي واالقتص ــني االجتامع األرسي يف الجانب
حــول تنســيق الجهــود بــني وحــدات النــوع االجتامعــي ودوائــر التدريــب والتطويــر، وتقديــم عــرض عــن 
ــر  ــداد التقاري ــبيك وإع ــتخدمة يف التش ــات واألدوات املس ــؤوليات واآللي ــة واملس ــام الوظيفي امله
والورشــات والتدريبــات بتمويــل مــن وزارة شــؤون املــرأة، وتــم إعــداد دليــل تدريبــي للتعريــف 
ــور  ــن منظ ــم م ــة والتقيي ــي باملتابع ــل تدريب ــي، ودلي ــوع االجتامع ــا الن ــة قضاي ــم ومأسس مبفاهي

النــوع االجتامعــي حيــث تــم إعــداد منــاذج للمتابعــة والتقييــم وإلحاقــه بالدليــل .

ــد  ــز ض ــكال التميي ــة أش ــىل كاف ــاء ع ــة القض ــة التفاقي ــة العام ــازات األمان ــر إنج ــداد تقري ــم إع ــام ت ك
ــس  ــرار مجل ــدة يف ق ــؤولية الوح ــز مس ــازات مرك ــة يف إنج ــة العام ــر األمان ــيداو(، وتقري ــرأة )س امل
األمــن رقــم 1325 املــرأة والســالم واألمــن، وتــم توقيــع اتفاقيــة مــع الرطــة األوروبيــة لعقــد 
تدريبــات للنــوع االجتامعــي، وعقــدت ثــالث دورات تدريبيــة لـــ35 متــدرب مــن أعضــاء الفريــق املســاند 
يف األمانــة العامــة ووزارة شــؤون املــرأة ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل وهيئــة مكافحــة الفســاد 
واألمــن الوطنــي الفلســطيني حــول )إعــداد األوراق السياســاتية املســتجيبة للنــوع االجتامعــي، 

ــي(. ــوع االجتامع ــور الن ــن منظ ــم م ــة والتقيي ــي، املتابع ــوع االجتامع ــور الن ــن منظ ــؤرشات م امل

ثالثاً: تعزيز دور املرأة 

ــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن خــالل وحــدة النــوع االجتامعــي بإعــداد تقريــر إنجــازات  قامــت األمان
ــة  ــىل كاف ــاء ع ــة القض ــة اتفاقي ــة للجن ــر املتابع ــول تقري ــة ح ــازات القانوني ــي واإلنج ــوع االجتامع الن
ــداد  ــطني، وإع ــة فلس ــر دول ــأن تقري ــة بش ــات الختامي ــوص املالحظ ــرأة بخص ــد امل ــز ض ــكال التميي أش
ــالم  ــرأة والس ــق بامل ــم )1325( املتعل ــن رق ــس األم ــرار مجل ــي يف ق ــوع االجتامع ــدة الن ــة وح خط
واألمــن، وتحديــد مركــز مســؤولية األمانــة العامــة يف خطــة الجيــل الثــاين املطــورة. وبالتنســيق مــع 
وزارة املــرأة تــم العمــل عــىل تحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة عــرب القطاعيــة لتعزيــز املســاواة  بــني 
الجنســني ومتكــني املــرأة لألعــوام 2020–2022م، وتحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف 
ــة العامــة كمركــز مســؤولية يف األهــداف االســرتاتيجية للخطــة، وإعــداد  ضــد املــرأة بتحديــد األمان
ميثــاق النــوع االجتامعــي وسياســات النــوع االجتامعــي  للقطــاع العــام والخــاص، وإنجــاز املالحظــات 
االقتصاديــة بشــأن قــرار مجلــس األمــن 1325 )املرأة والســالم واألمــن(، وإعــداد إطار اســرتاتيجي مبني 
عــىل املــؤرشات للهــدف الخامــس املتعلــق بالتمكــني واملســاواة يف خطــة التنميــة املســتدامة 
2030م، وإعــداد دليــل إرشــادي حــول كيفيــة صياغــة أوراق السياســات ومحتويــات أوراق السياســات 

وتسلســل خطــوات إعدادهــا وإعــداد وصياغــة أربــع أوراق سياســاتية يف املواضيــع التاليــة:
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ــة العامــة ملجلــس الــوزراء، متــت املصادقــة عــىل الهيــكل التنظيمــي  وللنهــوض واالرتقــاء باألمان
ــا  ــة بإداراته ــا املؤسس ــوم به ــي تق ــام الت ــع امله ــواءم م ــا يت ــاً، ومب ــة حديث ــة العام ــد لالمان الجدي
ووحداتهــا املختلفــة. وقــام أمــني عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن 
خــالل إعــادة تقســيم مهــام العمــل، وتكليــف عــدد مــن املوظفني مبلفــات عمــل وعضوية وســكرتاريا 
ــاءات  ــات اللق ــد مئ ــث عق ــم، حي ــم معه ــل الدائ ــة إىل التواص ــة، باإلضاف ــة املتنوع ــان الحكومي اللج
ــدم  ــدات، ق ــي اإلدارات والوح ــا، وموظف ــة العلي ــي الفئ ــع موظف ــة م ــات الداخلي ــة واالجتامع الفردي
ــام،  ــاز امله ــي، وإنج ــل الجامع ــني األداء، والعم ــة لتحس ــادات الالزم ــات واإلرش ــا التوجيه ــن خالله م
ــني  ــل ب ــة وص ــة، وحلق ــامل الحكوم ــة ألع ــم كحاضن ــا امله ــز دوره ــة وتعزي ــة العام ــوض باألمان والنه

أذرعهــا كافــة مبــا ينعكــس عــىل أداء املؤسســات الحكوميــة.

 وانســجاماً مــع رؤيــة األمــني العــام للنهــوض باألمانــة العامــة وبــأداء إداراتهــا ووحداتهــا تــم إنجــاز 
مــا يــي يف املجــاالت التاليــة: 

أوالً: الشؤون اإلدارية واملالية 

تعتــرب الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مــرآة املؤسســة التــي تعطــي الصــورة اإليجابيــة للزائريــن، 
والجهــة التــي توفــر بيئــة عمــل مريحــة للموظفــني مــن خــالل قيامهــا بتنفيــذ مجموعــة مــن املهــام 

ــة.  املهم

ــى  ــق األول يف املبن ــة الطاب ــن صيان ــاء م ــم االنته ــة، ت ــة العام ــاين األمان ــة مب ــد صيان ــىل صعي ع
الثالــث، وتوفــر مســاحة يف هــذا الطابــق إلنشــاء قاعــة الجتامعــات اللجــان الحكوميــة تتســع لحــوايل 
50 شــخصاً، حيــث أن قاعــات اللجــان الحاليــة ال تســتوعب أعضــاء اللجــان الكبــرة، مــام يــؤدي إىل 
ــة  ــودة القاع ــىل ج ــر ع ــذا يؤث ــوزراء، وه ــس ال ــات مجل ــة الجتامع ــدس املخصص ــة الق ــتخدام قاع اس
ومحتوياتهــا ومرافقهــا وأمنهــا، إذ جــاءت فكــرة إنشــاء القاعــات يف مبــاين األمانــة العامــة  لعقــد 
اجتامعــات اللجــان للمحافظــة عــىل خصوصيــة املبنــى الــذي تعقــد فيــه اجتامعــات مجلــس الــوزراء 
وتجهيــزه كمبنــى متكامــل لجلســات املجلــس، مبــا يحافــظ عــىل خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائق 
واملعلومــات، باإلضافــة إىل توفــر 20 ألــف شــيكل تنفــق ســنوياً بســبب االضطــرار الســتخدام قاعــات 
يف الفنــادق لعقــد ورشــات العمــل والتدريبــات، هــذا باإلضافــة إىل أعــامل الصيانــة املختلفــة يف 

مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل أعــامل الدهــان، والكهربــاء، وامليــاه. 
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ومــن جانــب آخــر، تــم تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التــي ســاهمت يف تخفيــض النفقــات بقيمــة 
160.4 ألــف شــيكل ســنوياً، وهــي: 

1. تركيــب نظــام إدارة الطاقــة )PMS( يف املبنــى الخــاص باجتامعــات مجلــس الــوزراء، وبتكلفــة 
تقديريــة بلغــت 180 ألــف شــيكل، وهــذا ســيخفض نفقــات الكهربــاء بنســبة %30 شــهرياً، أي مــا 

ــنوياً. ــيكل س ــف ش ــه 36 أل قيمت
2. تركيــب 4 أجهــزة تنقيــة يف األمانــة العامــة بتكلفــة 8 آالف شــيكل، وهــذا بــدوره ســوف يعمــل عــىل 

توفــر يف اســتهالك امليــاه بقيمــة 12.7 ألف شــيكل ســنوياً.
3. تخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة %40 شــهرياً، وهــذا ســيخفض النفقــات بقيمــة 62.5 ألــف شــيكل 

ســنوياً.
ــف  ــة 30 أل ــات بقيم ــيخفض النفق ــذا س ــهرياً، وه ــبة %60 ش ــت بنس ــف الثاب ــات الهات ــض نفق 4. تخفي

ــنوياً. ــيكل س ش
5. تخفيــض نفقــات مســتلزمات النظافــة بنســبة %10 مــن قيمــة الفاتــورة الشــهرية، وهــذا ســيخفض 

النفقــات بقيمــة 19.2 ألــف شــيكل ســنوياً.

وقامــت الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مبتابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــني مــن إجــراءات التعيــني 
والنقــل، التأمــني الصحــي، مراســالت الديــوان، لجــان مقابــالت، ســجالت الحضــور واالنــرصاف، الرتقيــات 
واالســتحقاقات، وااللتــزام بنظــام البوابــة اإللكرتونيــة، باإلضافــة إىل إعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف 
لألمانــة العامــة للعــام 2022م، كــام تــم تدقيــق فواتــر املشــرتيات وإدخالهــا عــىل نظــام بيســان، 
وتجهيزهــا للدفــع والتنســيق مــع وزارة املاليــة بهــذا الخصــوص، والبــدء بإعــداد موازنــة العــام 
2022م، ومراســلة وزارة املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة، والقيــام بعمليات الــراء املختلفة 
حســب النظــام، ومتابعتهــا مــع اإلدارة العامــة للــوازم، ومتابعــة احتياجــات املوظفــني مــن قرطاســية 
ولــوازم، واإلرشاف عــىل عمــل اللجــان املختلفــة، ومتابعــة أعــامل املســتودع، وتقديــم خدمــة 
ــات  ــة الجتامع ــة الضياف ــم خدم ــة، وتقدي ــبوعية والطارئ ــوزراء األس ــس ال ــات مجل ــة الجتامع الضياف
اللجــان الحكوميــة املنعقــدة يف األمانــة العامــة خــالل العــام 2021م، وعددهــا )311( اجتامعــاً حيــث 
بلــغ عــدد الحضــور يف االجتامعــات 2,935 شــخصاً، وتقديــم خدمــة الضيافــة ملوظفــي األمانــة العامــة 

والزائريــن بشــكل منتظــم. 

37



ثانياً: التدريب والتطوير 

ويف مجــال التدريــب والتطويــر حافظــت األمانــة العامــة عــىل قنــوات التواصــل مــع معاهــد التدريــب 
ــا وعــدم انتظــام الــدوام  املختلفــة بعــد تأجيــل العديــد مــن مشــاريع التدريــب بســبب جائحــة كورون
يف املؤسســات الحكوميــة، وقــد تــم تنفيــذ خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة %60، ولكــن 
ــدرات  ــة ق ــة لتنمي ــدود الخط ــارج ح ــة خ ــج التدريبي ــن الربام ــرى م ــة أخ ــذ مجموع ــيق وتنفي ــم التنس ت
ــع  ــاون م ــب بالتع ــج التدري ــالق برام ــم إط ــث ت ــات، حي ــع التخصص ــة يف جمي ــة العام ــي األمان موظف
املعهــد املــايل، واملدرســة الوطنيــة للتدريــب، والتدريــب عــن بعــد مــع كل مــن الســفارة الصينيــة، 

وجهــاز املركــز اإلحصــايئ.

وقــد تــم البــدء بتنفيــذ الربامــج التدريبيــة يف أواخــر شــهر حزيــران مــن العــام 2021م مبعــدل برنامــج 
تدريبــي واحــد كل شــهر، وبلــغ مجمــوع الربامــج التدريبيــة والــدورات 18 دورة وبرنامــج تدريبــي، مبــا 
ــب،  ــة والرائ ــة العام ــطيني للاملي ــد الفلس ــا يف املعه ــم تنفيذه ــي ت ــة الت ــج الخمس ــا الربام فيه
وفــق إطــار خطــة االحتياجــات التدريبيــة للعــام 2021م مبشــاركة 80 موظــف، حيث بلغ عــدد املوظفني 
ــي )144(  ــوع االجتامع ــة بالن ــات الخاص ــا التدريب ــا فيه ــة، مب ــج التدريبي ــل الربام ــن كام ــتفيدين م املس
موظــف منهــم )8 مــدراء عامــون و77 مديــر و59 رئيــس قســم وموظــف إداري(، تــم تدريبهــم 
يف مجــاالت متعــددة مثــل: كتابــة التقاريــر، والتخطيــط االســرتاتيجي، ومهــارات االتصــال والتواصــل، 
والعــروض التقدمييــة، وقضايــا النــوع االجتامعــي، باإلضافــة إىل برامــج تنميــة قــدرات املــدراء 

ورؤســاء األقســام يف الجوانــب القياديــة واإلداريــة املختلفــة، وغرهــا مــن الربامــج التدريبيــة.

هــذا باإلضافــة ملشــاركة موظفــي التطويــر اإلداري والتدريــب مبهــام مجموعــة مــن اللجــان الوزارية 
ــم  ــة للتعلي ــة الوطني ــي للهيئ ــف الوظيف ــات الوص ــداد بطاق ــاهمة يف إع ــة، واملس ــر الوزاري وغ

 .)TVET( والتدريــب املهنــي والتقنــي

ثالثاً: الرقابة اإلدارية واملالية 

ــة  ــن اإلدارة العام ــىل كل م ــة ع ــق واملتابع ــراء التدقي ــة بإج ــة واملالي ــة اإلداري ــدة الرقاب ــت وح قام
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة، واإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــالح ودعــم القــرار، واإلدارة العامــة 
لجــودة األداء الحكومــي، وإعــداد التقاريــر الرقابيــة بشــأنها، هــذا باإلضافــة إىل إعــداد تقاريــر مهمــة 
أخــرى منهــا: تقريــر اســتهالك األحبــار والــورق والضيافــة، تقريــر عن البــدل املــايل للمرافقــني، تقرير 
املــوارد البريــة لألشــهر مــن 11-7، وإعــداد ثــالث تقاريــر حــول اســتهالك املحروقــات لألشــهر مــن 
9-7، كــام متــت املشــاركة يف إعــداد مســودة سياســة واســرتاتيجية التدقيــق والرقابــة الداخليــة يف 
القطــاع الحكومــي لألعــوام 2023-2022م، وتكليــف موظفــي وحــدة الرقابــة يف اللجــان الداخليــة (

اإلتــالف، االســتالم، واملشــرتيات، ولجنــة تحديــث نظــام التدقيــق الداخــي)، ومشــاركتهم يف العديــد 
مــن اللجــان والــدورات التدريبيــة.
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رابعاً: تكنولوجيا املعلومات 

للبنيــة التكنولوجيــة يف األمانــة العامــة تــم تطويــر النظــام الفرعــي الخــاص مبقــرتح  تعزيــزاً 
القــرارات والتكليفــات، وتطبيــق الهويــة املؤسســية عــىل النظــام، واطــالق البوابــة الجديــدة 
الخاصــة باملشــتكيني لنظــام الشــكاوى، والعمــل عــىل إنشــاء نظــام الجــودة إلدارة الوثائــق، واطــالق 
نظــام تكليفــات األمــني العــام، واطــالق بوابــة الدخــول املوحــد لألنظمــة، والتطويــر عــىل املوقــع 
ــة العامــة مــن خــالل اســتحداث خاصيــة إلضافــة الصفحــات الفرعيــة يف  اإللكــرتوين الرســمي لألمان
ــدة  ــد لوح ــزوار والربي ــام ال ــزوار إىل نظ ــة بال ــر الخاص ــة التقاري ــة، وإضاف ــة ديناميكي ــام بطريق النظ
األمــن، وترقيــة برنامــج األرشــيف، وتشــغيل بوابــة الرتاســل مــع الــوزارات بنســبة إنجــاز%80، والتطويــر 
ــرة  ــب الدائ ــزات جديــدة حســب طل ــات، وإضافــة مي عــىل نظــام الخدمــات الحكوميــة بتعديــل الصالحي

ــة. املعني

ــة:  ــص التالي ــىل الخصائ ــوي ع ــة يحت ــان الحكومي ــام اللج ــد لنظ ــدار جدي ــتحداث إص ــة إىل اس باإلضاف
ــة  ــارض وبقي ــان واملح ــات اللج ــة اجتامع ــن إضاف ــه م ــات، ومتكين ــز اجتامع ــن حج ــكرتر م ــني الس متك
ــاركني  ــان املش ــق باللج ــا يتعل ــاهدة كل م ــام ومش ــول للنظ ــن الدخ ــاء م ــني األعض ــات، ومتك املرفق
بهــا ضمــن صالحيــات محــددة، ومتكــني مســؤول اللجــان مــن إضافــة تذكــرات ملســتخدمي النظــام، 
ومتكــني دائــرة الخدمــات، الضيافــة، دائــرة اإلعــالم، واألمــن مــن االطــالع عــىل كافــة االجتامعــات لليــوم 

ــايل. الح

ومــن جانــب آخــر، تــم اســتكامل العمــل عــىل منظومــة الدفــع اإللكــرتوين، واملشــاركة يف اللجــان 
الفنيــة  الدراســات  يف  واملشــاركة  املعلومــات،  تكنولوجيــا  مجــال  يف  املتخصصــة  الحكوميــة 
للمشــاريع املســتقبلية الحتياجــات األمانــة العامــة مــن أجهــزة وبرامــج وشــبكات، باإلضافــة إىل 
ــة  ــة، ومتابع ــات يف املؤسس ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــوارد بيئ ــة م ــز واإلدارة لكاف ــط والتجهي التخطي
كافــة عمليــات الدعــم التقنــي املتعلقــة بتلــك املــوارد، والتأكــد مــن تطبيــق السياســات املتعلقــة 

ــام. ــني الع ــايل األم ــل مع ــن قب ــرة م ــات واملق ــا املعلوم ــوارد تكنولوجي ــتخدام م باس

ويف مجــال الربيــد اإللكــروين تــم عمــل تطويــر وتحديــث لربنامــج األرشــيف مــن خــالل توفــر نســخة 
 ،desktop app بــدالً مــن web app محدثــة تتضمــن جزئيتــني، جزئيــة تخــص نظــام الديــوان بحيــث تصبــح
وجزئيــة تخــص البورتــال )workflow(، بحيــث تــم ربــط جميــع الوزارات إلرســال واســتقبال املراســالت بدالً 
مــن الفاكــس والربيــد اإللكــرتوين أو االســتالم باليــد، وتــم إتاحــة صفحــة نظــام الرتاســل اإللكــرتوين 
ألكــرب عــدد ممكــن مــن اإلدارات املعنيــة ضمــن صالحيات محــددة، وذلــك للتقليل مــن التــداول الورقي. 
ــة )3567(  ــة العام ــن األمان ــادرة م ــب الص ــدد الكت ــغ ع ــث بل ــيف حي ــرة األرش ــام دائ ــذ مه ــم تنفي ــام ت ك
كتابــاً، وعــدد الكتــب الصــادرة داخليــاً )1208( كتابــاً، وعــدد الكتــب الــواردة املرتبطــة بصــادر)3848( كتابــاً، 
ــال  ــة يف مج ــة العام ــي األمان ــدرات موظف ــة ق ــاً. ولتنمي ــوارد )1821( كتاب ــة ب ــب املرتبط ــدد الكت وع
األرشــفة تــم عقــد دورات لتطويــر قــدرات ومهــارات املوظفــني العاملــني يف األرشــيف، كــام وتــم 
وعقــد ورشــتي تدريــب للــوزارات املســتخدمني لنظــام الرتاســل اإللكــرتوين، وعقــد ورشــتي تدريــب 

ملســتخدمي نظــام الرتاســل اإللكــرتوين يف مختلــف إدارات األمانــة العامــة. 
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ــوزراء  ــس ال ــة ملجل ــة العام ــي األمان ــر ملوظف ــكر والتقدي ــات الش ــمى آي ــدم أس ــا نق ــراً، فإنن وأخ
يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــىل الجهــود الكبــرة التــي بذلوهــا لتنفيــذ مهــام األمانــة العامــة، 
ــم  ــز وعطائه ــم املمي ــراً ألدئه ــك تقدي ــة، وذل ــامل الحكوم ــاند ألع ــم واملس ــا امله ــز دوره وتعزي
الدائــم واملســتمر رغــم كل الصعوبــات واألزمــات، وتثمينــاً لتلــك الــروح اإليجابيــة ملوظفينــا املخلصني 
الذيــن يحملــون أمانــة العمــل واإلخــالص، والقــدرة عــىل مواجهــة التحديــات لخدمــة شــعبنا والنهــوض 
ــات  ــم كل الصعوب ــدؤوب رغ ــا ال ــنتابع عملن ــاً، وس ــداً ناجح ــاً جدي ــاً عام ــا مع ــذا أنجزن ــاتنا، وهك مبؤسس

التــي نواجههــا جميعــاً شــعباً وحكومــة ومؤسســات.  

 وقــد تنــاول تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2021م، أبــرز تدخــالت األمانــة العامــة، 
واألعــامل التــي قامــت بهــا، واإلنجــازات التــي حققتهــا، اســتناداً إىل توّجهــات الحكومــة الــواردة يف 
خطــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء، وذلــك بفعــل الجهــود الحثيثــة املبذولــة مــن طاقــم 

عمــل األمانــة العامــة مشــكورين.                                                                                  

   د. أمجد غانم                                                                                                                                     

            أمني عام مجلس الوزراء

كلمة شكر 
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فريق إعداد التقرير: 

اإلرشاف: د. أمجد غانم / األمني العام ملجلس الوزراء

شادية دراغمة / القائم بأعامل االدارة العامة التخطيط واالصالح ودعم القرار

عطاف عي                 

رساب القاسم                    

شفا عبد الصمد               

سعاد طهبوب        





رئاسة الوزراء 

األمانة العامة

تقرير أداء األمانة العامة ملجلس الوزراء للعام 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 من خالل الربيد اإللكرتوين


