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 6102خطة عمل وزارة شؤون القدس للعام 
  10/06/6102وحتى  0/0/6102عن الفترة بين 

 
 األهداف اإلستراتيجية 

تسعى وزارة شؤون القدس للعمل الحقيقي لدى ذوي القرار إلى وضع القدس على رأس سلم  .1
ء في كل ما األولويات الوطنية واعتبار القدس مدينة منكوبة، والتي يفترض التعامل معه كاستثنا

مة التي تتعامل مع الشأن مفهو يتعلق بالشأن المقدسي، وبالتالي رفع يد الرقابة غير المبررة أو ال
المقدسي كملف مالي مجرد، ألن القدس هي ملف حّي نابض وموضوع وطني من الدرجة 

 األولى. 
اها برعاية تعميق الفهم الحقيقي لواقع القدس لدى كل متخذ قرار، حيث يفترض أن تعالج قضاي .2

 أوضاع طارئةي يفرض أو تعالج ذخاصة وواعية، وقادرة على استيعاب مستجدات ذلك الواقع ال
لم تكن في الحسبان، مثل قضايا التجار التي تهدد اآلن القدس بكل ما فيها، والتي تنذر بضرب 

  مستقبل البلدة القديمة، إذا لم تتوفر اإلرادة واإلمكانيات للتعامل مع هذا الملف.
 تهدف وزارة شؤون القدس إلى صياغة الظروف واإلجراءات المناسبة للتعامل مع قضايا اإلسكان .3

ستصدار رخص بناء في إطار في القدس، حيث نجحت الوزارة في دفع المقدسيين باتجاه إ
القانون لتجنب واقع هدم المنازل والمخالفات، وقد بات هم الوزارة اليوم هو عمليًا البحث عن 

( شقة 077المناسبة لتمكين المقدسيين من بناء الشقق المرخصة، التي تبلغ اليوم نحو ) الوسائل
سكنية مرخصة في القدس، يعجز أصحابها البدء بالبناء بسبب عدم توفر برامج اقراض ميسرة 

 في القدس. 
 االستجابة لألوضاع الخاصة في القدس التي تمس األفراد والفئات المجتمعية بمختلف جوانبها، .4

 التعليم، الصحة، االقتصاد، المؤسسات واالستيطان. 
الرعاية والحماية القانونية لكل جوانب الشأن المقدسي، ألن ترك المواطن وحيدًا في توفير  .5

مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية قد كلف القدس مخاطر بالغة، وورط السكان في منزلفات ومهابط 
ية، حيث أن الرعاية القانونية هي عمليًا حماية المصالح الوطنبقانونية مست إلى حد كبير 

للمواطن وتوجيه لسلوكه، وضبط لنزواته، هذه الرعاية التي ال يفترض ربطها بالمال إنما 
 باألهمية والنتائج الوطنية. 
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 األهداف الفرعية: 
الدراسة المجددة لنظام صرف معامالت دعم الصمود المقدسي وتعديل النظام بما يضمن  -

 الصرف ماليًا وقانونيًا. إجراءات
 بناء دائرة قانونية قادرة على التعامل مع الشأن المقدسي.  -
ازنة الجارية لوزارة شؤون صرف كامل المو بهدف بإلزام الحكومة ل إجراءات مناتخاذ ما يلزم  -

 القدس.
ع تطوير األداء الوظيفي للعاملين في الوزارة بما يضمن وجود كادر وظيفي قادر على التعامل م -

 الشأن المقدسي.
يمكن  صرف كافة المعامالت العالقة المترصدة كذمم على الوزارة عن السنوات السابقة، بما -

 وسياسات قابلة للتنفيذ. الوزارة من بناء خطط تطويرية
استمرار رعاية الشأن الوطني بالتعاون مع كل الفعاليات واألطر واالتجاهات ذات العالقة في  -

 القدس.
 لخاصة للمؤسسات والعمل على وضع تصور للتعامل مع قضية تجار القدس.عالج األوضاع ا -
 

 األنشطة المخططة: 
  .إعداد الملفات التي أقرتها اللجان وكذلك شأن الملفات الخاصة بهدف اإلقرار تمهيدًا لصرفها 
  إدخال المعامالت الجاهزة على النظام المالي للصرف(Sign 1 – Sign 2) . 
  2715عام تسوية ملف متأخرات . 
 ( مليون دوالر، التي أقر جزء من مشاريع تلك 2,5إقرار وبدء تنفيذ المنحة السويدية بواقع )

، مستشفى لكل من مستشفى المقاصد، مستشفى الفرنساوي (CRDP)التعاون مع بالمنحة 
( مشاريع أخرى الستكمال المنحة 4الوزارة على إقرار ) عملالمطلع، ومؤسسة التعاون، في حين ت

لكل من: اتحاد اإلسكان، دائرة تنمية الشباب، ومشروعان مرشحان من إجمالي المشاريع المقدمة 
قرارها للعام   . 2712التي سيجري دراستها وا 

 دس المجتمعي التابع توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من مؤسسة التحكيم القانوني، مركز الق
 .2712رويجي لالجئين للعام وتحديد مذكرة التفاهم في المجلس الن -لجامعة القدس

  .)استمرار أنشطة التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية فيما يتعلق بقضايا االستيطان )األراضي 
  ،إعداد آلية متفق عليها للتعامل مع ملف المحامين بالتعاون مع رئاسة الوزراء، وزارة المالية

 يئة الجدار واالستيطان وهيئة األسرى. ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وزارة شؤون القدس، ه
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  نشر الوعي فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا اإليجارة المحمية )الخاصة بالملكيات اليهودية الوقفية
 في القدس( بالتعاون مع مركز القدس المجتمعي.

  إعداد طاقم قانوني واسع لرعاية قضية بطن الهوى في سلوان الذي أصبحت القضية األهم تاكيدًا
 على مخاطر هذا الملف الكبيرة. 

 
 التحديات المتوقعة: 

أن من أكبر التحديات التي تواجهها وزارة شؤون القدس اآلن هي قضية االستهداف غير  .1
إفالس هي بالماليين،  شهارلهم قضايا حجز وا   المسبوق لتجار البلدة القديمة، حيث بات يوجه

بحيث سيكون هم الوزارة إلى توفير الحماية القانونية للتجار، حل اإلشكاليات الممكنة التي 
 تتطلب موارد معقولة ومن تم اتخاذ مواقف أكثر واقعية في الملفات الخطيرة. 

سباب مالية، ومن ثم إلى تهديد وجودي أل عرضالمؤسسات التي تترعاية ما يتعلق بشؤون  .2
 تطوير أداء تلك المؤسسات لعدم تكرار انتكاساتها المتكررة. 

عدم قدرة الوزارة على حل قضية اإلسكان في القدس خصوصًا وأن المواطن المقدسي،  .3
المؤسسات، الجمعيات ورجال األعمال قد سجلوا إنجازات رائعة، بحيث أصبح موضوع الحصول 

 بأرقام عالية، ما يتطلب موارد مالية إلقراض المقدسيين.  على تراخيص ممكنًا ومتاحاً 
نشاط الجهات والفئات المشبوهة باستهداف شراء عقارات في البلدة تشير المعطيات إلى استمرار  .4

القديمة وسلوان، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية التي تعمل بهذا االتجاه بكل الطرق 
الوزارة قصورًا في معالجة هذه الطاهرة على المستويين  والوسائل واإلمكانيات، في حين تلمس
 الرسمي والشعبي، التنظيمي واألمني. 

رة شؤون القدس ما يعطل برامجها عدم توفر الموازنات الالزمة أو االلتزام بالموازنة الجارية لوزا .5
 فشل سياساتها. وي

جراءات رقابية في عدم فهم واقع القدس وظروفها والتعامل مع الشأن المقدسي بمنظور م .2 الي، وا 
 صرف المعامالت ال يستطيع المواطن تلبيتها وال نجد كمسؤولين أي مبررة منطقي لها. 
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 اإلنجازات المتوقعة: 
، وذلك في ضوء حجم الموازنة 2712( ملف صرف للعام 1777تتوقع الوزارة أن تعالج نحو ) -

( مليون 13ها المقررة وبمبلغ ال يزيد عن )من موازنت %57الذي يتوقع تحريره للوزارة بما يعادل 
 . 2712شيكل للعام 

تعميق الفهم القانوني لدى المواطن )الفئات المستهدفة( في البلدة القديمة، الشيخ جراح، كبانية أم  -
 هارون، فيما يتعلق بقضايا األراضي واإلخالء. 

ومواجهة قضايا التسريب  تحقيق إنجازات الفتة في القضايا القانونية ذات العالقة باألراضي -
 واإلخالء. 

تعميق الفهم القانوني فيما يتعلق بقضايا الضرائب، وكل ما يتعلق بالشأن المالي، وانعكاساته  -
على المواطن المقدسي، وتحديدًا قطاع المؤسسات والتجار، وتحديدًا الفئات التي أهملت لسنوات 

 هددة وجوديًا بسبب تلك القضايا. طويلة عالج مثل هكذا قضايا ما جعل من تلك الفئات م
زيادة الوعي القانوني فيما يتعلق بقضايا التنظيم الهيكلي والتعامل في قضايا ملف شراء وبيع  -

 األراضي، والخالفات بين المواطنين التي تدفع بهم للتوجه للمحاكم اإلسرائيلية. 
ببلورة سياسات أكثر  تعميق اإلحساس بالمخاطر المحدقة بالقدس لدى كل المستويات واألمل -

 واقعية للتعامل مع الشأن المقدسي. 
 

 المطلوب: 
  .توفير الموازنات الالزمة وااللتزام بتحرير موازنة وزارة شؤون القدس التي أقرت من قبل الحكومة 
  العمل على تأسيس دائرة قانونية مؤهلة وقادرة للتعامل مع الشأن المقدسي، وقضايا المحامين

 ا القانونية التي تعصف بالقدس. ومتابعة القضاي
  العمل على دعم الوزارة بطاقم مختص من ذوي الكفاءات، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع

 الشأن المقدسي. 
 .رفع القيود الرقابية عن الملفات ذات البعد القانوني، وعدم التعامل مع القدس كموضوع مالي 
  في التحديات التي تواجهها القدس وواقعها ضرورة تعميق الفهم لدى كل المعيين باألمر

 المؤسف. 
  للتعامل مع ملف التجار ومواجهة قضايا التسريب.  جريئةاتخاذ قرارات 
 

 


