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كلمة سيادة الرئيس
يطيــب لنــا أن نســتعرض إنجــازات الحكومــة الفلســطينية الثامنــة
عــرة خــال عــام الطــوارئ 2020م ،حيــث عملــت الحكومــة بــكل
مــا أوتيــت مــن قــوة رغــم الظــروف البالغــة الصعوبــة واملعقــدة
بســبب االحتــال وجائحــة كورونــا ،عــى تكثيــف الجهــود وطنيــاً
ودوليــاً إلنهــاء اإلحتــال ،وتفعيــل آليــات مســاءلته ،والحفــاظ
عــى األرايض الفلســطينية ،وتجســيد املامرســة الدميوقراطية
يف دولــة فلســطني ،وتعزيــز العالقــات الدوليــة ،كــا تصــدّت
الحكومــة لجائحــة الوبــاء العاملــي “فــروس كورونــا” منــذ
البدايــة ،وتعاملــت مــع هــذه األزمــة بالجديــة واالســتباقية
والتنبــؤ باملخاطــر والخســائر ومواجهتهــا ،وعملــت بجــد لتحســن
مســتوى الخدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــن ،وتعزيــز
املســاءلة والشــفافية ،وتعزيــز مقومات االقتصاد الفلســطيني،
والتقليــل مــن حــدة الفقــر ،وتعزيــز وصــول املواطــن للعدالــة
واملســاواة ،واالهتــام بالشــباب ،وتحســن التعليــم ،وتوفــر
األمــن واألمــان للوطــن واملواطــن ،وتعزيــز ســيادة القانــون،
وتوفــر االحتياجــات األساســية للتجمعــات الســكانية ،واالهتــام

محمود عباس
رئيس دولة فلسطني

بالزراعة واملجتمعات الريفية ،وحامية الهوية والرتاث الثقايف الفلسطيني.
نؤكــد اعتزازنــا وفخرنــا بــأداء الحكومــة الثامنــة عــر منــذ وليناهــا ملســؤولياتها حتــى اآلن ،وهــي إذ تقــدم تقريــر أدائهــا
لعــام الطــوارئ 2020م ،متثــل الــكل الفلســطيني صاحــب اإلرصار والعزميــة يف مســرة الكفــاح الطويلــة مــن أجــل نيــل
حريتــه وحقوقــه الوطنيــة املرشوعــة ،ويف مقدمتهــا حقــه يف تقريــر مصــره ،وإقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا
األبديــة القــدس.
يركــز هــذا التقريــر عــى أبــرز اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــال العــام 2020م ،وذلــك مــن خــال بــذل أقــى الجهــود
يف كافــة القطاعــات ،وبــكل الوســائل واإلمكانيــات املتاحــة ،لتوفــر مقومــات الصمــود ووحــدة األرض والبقــاء يف وطننــا،
والحفــاظ عــى منجزاتنــا الوطنيــة.
أشــكر جميــع املخلصــن الذيــن عملــوا وســاهموا لتحقيــق هــذه اإلنجــازات رغــم كل الصعوبــات ،ونتطلــع دومـاً للمزيــد مــن
اإلنجــازات ،وندعــو اللــه النجــاح والتوفيــق للجميــع.

كلمة رئيس الوزراء
يــرين أن أضــع بــن أيديكــم تقريــر أداء الحكومــة الثامنــة عرشة
خــال عــام الطــوارئ 2020م ،الــذي يتنــاول أهــم اإلنجــازات التي
حققتهــا الحكومــة رغــم الظــروف بالغــة الصعوبــة ،اســتنادا ً إىل
توجيهــات ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس ببــذل أقــى الجهــود
لتلبيــة احتياجــات شــعبنا يف كافــة أماكــن تواجــده ،وتوفــر
مقومــات صمــوده عــى أرضنــا وتنميتهــا ،ومتكينــه مــن االنفكاك
عــن االحتــال ،وتنفيــذا ً ملــا ورد يف خطــاب قبــول تكليفنــا مبهــام
رئيــس الــوزراء للحكومــة الثامنــة عــرة.
تــم خــال العــام 2020م إعــداد خطــط تنفيذيــة نصفيــة آخرهــا
خطــة الطــوارئ املعــدة عــن الفــرة مــا بــن ( 1متــوز حتــى
نهايــة العــام 2020م) ،وذلــك بالتنســيق مــع كافــة الــوزارات
واملؤسســات الحكوميــة ،وبعمــل دؤوب لألمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء ،حيــث تــم األخــذ بعــن االعتبــار التدخــات
املتعلقــة بجائحــة كورونــا ،والتدخــات املتعلقــة بالتنميــة
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بالعناقيــد ،وقــد تضمنــت الخطــة أنشــطة واضحــة ضمــن قطاعــات رئيســية وفرعيــة ،موضحــة بجــداول زمنيــة للتنفيــذ،
وبتكاليــف ماليــة تقديريــة ،ومبــؤرشات قيــاس واضحــة لــأداء.
كــا وأعــدت الحكومـــة الثامنــة عــر خــال العــام 2020م الخطــة الوطنيــة للتنميــة “الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنمية
بالعناقيــد نحــو االســتقالل” لألعــوام 2021-2023م ،التــي ترتكــز عــى ثالثــة محــاور ،وهــي :إنهاء االحتــال ،واالصالح وتحســن
جــودة الخدمــات العامــة ،والتنميــة املســتدامة ،وتــم إعــداد إطــار النتائــج االســراتيجي للخطــة الوطنيــة للتنميــة لألعــوام
2021-2023م ،وذلــك اســتنادا ً إىل الخطــط االســراتيجية القطاعيــة التــي متــت املصادقــة عليهــا مؤخــرا ً مــن قبــل مجلــس
الــوزراء ،وعددهــا ( )26اســراتيجية قطاعيــة وعــر قطاعيــة ،ويجــري العمــل عــى إعــداد خطــط عمــل النتائــج (الخطــة
التنفيذيــة) للعــام 2021م.
وهنــا ال بــد مــن التنويــه أن مــا تــم إنجــازه حتــى اآلن يتزامــن مــع ظــروف سياســية واقتصاديــة هــي األصعــب يف تاريــخ
الحكومــة والقضيــة الفلســطينية ،وعــى رأســها إعــان صفقــة القــرن املجحفــة ،باإلضافــة إىل جائحــة “فــروس كورونــا”.
ورغــم كل هــذه الظــروف تعمــل الحكومــة بــكل تحـ ٍ
ـد وثبــات مــن خــال مؤسســات الدولــة الفلســطينية وطواقمهــا عــى
تقديــم أقــى مــا ميكــن مــن عمــل وجهــد واإلســتجابة إلحتياجــات املواطنــن.
وختامــاً نكــرر شــكرنا الدائــم وتقديرنــا العــايل ملوظفينــا يف مؤسســاتنا الحكوميــة عــى التزامهــم وتحملّهــم ألوضــاع
عــروا بهــا عــن وطنيتهــم وتأكيدهــم الحفــاظ عــى مرشوعنــا الوطنــي املتمثــل بالحريــة واالســتقالل،
الصعبــة التــي
ّ
مؤكّديــن أننــا نــزداد إرصارا ً يومـاً بعــد يــوم للتغلــب عــى التحديــات ،ورفــع كفــاءة مؤسســاتنا الوطنيــة وفاعليتهــا ،واالرتقــاء
مبســتوى األداء الحكومــي لتقديــم الخدمــات ألبنــاء شــعبنا ،وتعزيــز صمودهــم يف أرضهــم.
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مقدمة
منــذ اســتالم الحكومــة الثامنــة عــرة ملهامهــا يف شــهر نيســان 2019م ،واجهــت العديــد مــن التحديــات واألزمــات ،كان
أبرزهــا حجــز أمــوال املقاصــة عــى فرتتــن متقاربتــن ،وانخفــاض املســاعدات الخارجيــة ،وقطــع املســاعدات األمريكيــة
املوجهــة لألونــروا ،وانعكاســات الوضــع الســيايس املتعلــق بالضــم وتداعياتــه ،وتســارع وتــرة االســتيطان يف الضفــة
الغربيــة ،والوضــع املتعلــق بالقــدس واملقدســات ،واالنقســام والحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة ،وأخريا ً جائحــة فريوس
كورونــا .وم ـ ّر عــام  2020قاســياً وثقي ـاً عــى الشــعب الفلســطيني ،ملــا حملــه مــن أزمــات سياســة مل تكــن منفصلــة عــن
األزمــة اإلقتصاديــة التــي تواجههــا الحكومــة أدت اىل إقــرار موازنــة طــوارئ قامئــة عــى إدارة النفقــات مبــا هــو متــاح
وترشــيدها وتقنينهــا ،مــا أثــر عــى تنفيــذ الربامــج والتوجهــات الحكوميــة املنشــودة.
وتأثــرا ً بجائحــة كورونــا وتداعياتهــا ،فقــد ســجل االقتصــاد الفلســطيني خــال العــام 2020م تراجع ـاً حــادا ً وانكامش ـاً وصلــت
قيمتــه إىل  11.5%مقارنــة مــع عــام 2019م  ،مــا يعكــس انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة ،14%
حيــث شــهدت فلســطني إغالقـاً جزئيـاً وشــامالً عــى فــرات متقطعــة للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا .وعــى مســتوى
اإلنفــاق تراجــع االســتهالك الــكيل يف فلســطني خــال نفــس العــام بنســبة  ،6%كــا تراجــع االســتثامر الــكيل بنســبة .36%
وقــد شــهدت معظــم األنشــطة االقتصاديــة تراجعـاً ملحوظـاً يف قيمتهــا املضافــة خــال العــام 2020م( )2مقارنــة مــع عــام
 ،2019وذلــك نتيجــة النخفــاض الصــادرات بنســبة  7%لتصــل قيمــة الصــادرات  2.5مليــار دوالر أمريــي ،وانخفــاض الــواردات مبــا
نســبته  11%لتصــل قيمــة الــواردات  7.4مليــار دوالر أمريــي خــال عــام 2020م ،مــا أدى إىل عجــز يف امليــزان التجــاري
قيمتــه حــوايل  5مليــار دوالر أمريــي .كــا بلــغ رصيــد الديــن العــام حــوايل  3.5مليــار دوالر يف نهايــة الربــع الثالــث مــن
العــام  2020بارتفــاع حــوايل  24%مقارنــة مــع الربــع األخــر مــن عــام  2019الــذي وصــل حــوايل  2.8دوالر.
تغيــب أكــر مــن  138ألــف عامــل عــن عملهــم خــال العــام 2020م  ،وارتفــع معــدل البطالــة إىل  26%مقارنــة مــع حــوايل
 25%يف عــام 2019م ،ودخلــت فئــات جديــده إىل دائــرة الفقــر والفقــر املدقــع ،حيــث انخفضــت نســبة املشــاركني يف
القــوى العاملــة لعــام 2020م لتصــل إىل  41%مقارنــة بحــوايل  45%لعــام 2019م .بســبب التأثــر بتداعيــات جائحــة كورونــا
عــى مفاصــل االقتصــاد الــكيل.
وعــى الصعيــد الصحــي ،ضاعفــت أزمــة جائحــة كورونــا األعبــاء عــى كاهــل القطــاع الصحــي يف فلســطني ،الــذي يعــاين
مــن قلــة الكــوادر الطبيــة التخصصيــة واملــوارد واإلمكانيــات يف املؤسســات الصحيــة ونقــص األدويــة واألجهــزة الطبيــة
باملشــايف واملراكــز الطبيــة ،وخاصــة املســتلزمات الطبيــة للقطــاع الصحــي لتمكينــه مــن مواجهــة تفيش فــروس كورونا.
ومــع ذلــك فقــد متكنــت الحكومــة مــن تجنيــد املــوارد املاليــة والبرشيــة وتركيــز الجهــود لدعــم القطــاع الصحــي مــا أدى
اىل املحافظــة عــى أعــى درجــة ممكنــة لعمــل الجهــاز الصحــي ،حيــث حرصــت الحكومــة عــى مواجهــة الجائحــة بــكل
الوســائل واالليــات املمكنــة ،مــن خــال رشاء أجهــزة التنفــس الرضوريــة ،والتوظيــف الطــارئ للــكادر الصحــي (تــم توظيــف
 1147كادرا ً صحيــاً عــى نظــام العقــود) ،باإلضافــة إىل العديــد مــن التدخــات التــي ســيتم توضيحهــا يف هــذا التقريــر.
والجديــر بالذكــر أن مجمــوع النفقــات التــي رصفتهــا الحكومــة ملواجهــة جائحــة كورونــا منــذ بدايــة األزمــة قــد بلغــت 350
مليــون دوالر خاللفــرة هــذا التقريــر .وقــد بلغــت نســبة التعــايف مــن اإلصابــة بالفــروس  ،98%ونســبة الوفيــات  ،1%ونســبة
الحــاالت النشــطة .1%
 .1تقرير حول أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2020م معد من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .2التقريرالصحفي حول أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2020م ،والتنبؤات االقتصادية لعام 2021م ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
 .3التقرير الصحفي حول الواقع العاميل يف فلسطني لعام 2020م مبناسبة اليوم العاملي للعامل ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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امللخص التنفيذي
التزمــت الحكومــة الثامنــة عــرة منــذ اليــوم األول لعملهــا ببــذل أقــى الجهــود إلنجــاز املهــام التــي أوكلــت إليهــا وفــق
القانــون األســايس والقوانــن واألنظمــة النافــذة األخــرى ،حيــث عملــت خــال فــرة الجائحــة بــكل إمكاناتهــا املتاحــة لتوفــر
الخدمــات يف مختلــف القطاعــات لتلبيــة احتياجــات املواطنــن .ويلقــي هــذا التقريــر الضــوء عــى أداء الحكومــة خــال
العــام 2020م ،حيــث قامــت خــال هــذا العــام بإعــداد خطــط تنفيذيــة نصفيــة آخرهــا خطــة الطــوارئ املعــدة عــن الفــرة
بــن ( 1متــوز وحتــى نهايــة العــام 2020م) ،وذلــك بالتنســيق مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ،وبعمــل دؤوب لألمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء.
ودعـاً لتنفيــذ الخطــط ،أصــدرت الحكومــة خــال العــام 2020م مــا يزيــد عــى ( )595قــرارا ً ،و ( )758رســالة تكليــف خــال ()53
جلســة ملجلــس الــوزراء يف مختلــف املجــاالت .وبرغــم األزمــات والظــروف املاليــة الصعبــة التــي تعــاين منهــا الخزينــة
العامــة الفلســطينية فقــد متكنــت مــن متويــل إحتياجاتهــا بقيمــة إجامليــة بلغــت حــوايل ( )4.12مليــار دوالر ،علــاً بــأن
قيمــة التمويــل الخارجــي الــوارد للخزينــة بلــغ ( )466.5مليــون دوالر فقــط.
وعملــت الحكومـــة خــال العــام 2020م عــى إعــداد وإنجــاز خطــة التنميــة الوطنيــة  ،2021-2023التــي ركــزت عــى مجــاالت
جديــدة مرتبطــة بربنامــج الحكومــة ،ومــن أبــرز هــذه املجــاالت :التنميــة بالعناقيــد والريــادة والتمكــن والتدريــب املهنــي
والتقنــي .وتــم إعــداد واعتــاد إطــار النتائــج االســراتيجي لخطــة التنميــة لألعــوام 2021-2023م ،اســتنادا ً إىل الخطــط
االســراتيجية القطاعيــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء.
والجديــر بالذكــر ،أن الحكومــة قــد عملــت بــكل امكاناتهــا املتاحــة ملواجهــة جائحــة الوبــاء العاملــي «فــروس كورونــا» منــذ
البدايــة ،وتــم التعامــل -ومــا زال -مــع هــذه األزمــة للحــد مــن حجــم الخســائر ،واســتمرت املؤسســات الحكوميــة بالقيــام
مبهامهــا يف مختلــف القطاعــات رغــم حالــة الطــوارئ وعــدم انتظــام دوام املوظفــن يف ظــل الجائحــة.

وسيتم من خالل هذا التقرير توضيح أبرز إنجازات الحكومة خالل عام الطوارئ 2020م.

أوالً :أبرز ما أنجز يف الجانب اإلقتصادي
مجــال الزراعــة :تــم اعتــاد خطــط العناقيــد الزراعيــة يف (طولكــرم ،جنــن ،طوبــاس وأريحــا واألغــوار) ،والبــدء بتنفيــذ
عــدد مــن التدخــات املدرجــة ضمــن هــذه الخطــط العنقوديــة .فقــد تــم توفــر االحتياجــات األساســية للتجمعــات الســكانية
يف مناطــق األغــوار مــن خيــام وبــذار ومعــدات ومــواد زراعيــة للنهــوض بالزراعــة واملجتمعــات الريفيــة بقيمــة  995ألــف

ٍ
أراض وتأهيــل
دوالر ،وإنشــاء ســوق للمزارعــن يف مدينــة البــرة بتكلفــة  400ألــف دوالر ،واســتصالح وتأهيــل وتســييج

أوديــة مبســاحة  3,371دونــم ،وشــق وتأهــل طــرق زراعيــة بطــول  281كــم بتكلفــة  5مليــون دوالر ،وإنشــاء آبــار وخزانــات

معدنيــة وآبــار جوفيــة ،وبــرك ترابيــة ومتديــد خطــوط ميــاه ناقلــة وتزويــد آبــار جوفيــة بوحــدات خاليــا شمســية ،وإنشــاء
وحــدات ري .وتــم إنتــاح  670ألــف شــتلة حرجيــة ورعويــة يف مشــاتل وزارة الزراعــة وتحصــن  3مليــون و 855ألــف رأس مــن

األبقــار واألغنــام ضــد األمــراض بتكلفــة  10مليــون دوالر.

االقتصــاد الوطنــي :تــم إعــداد خطــة العنقــود الصناعــي يف محافظتــي الخليــل ونابلــس ،وإصــدار قــرار بقانــون

إلعفــاء الــركات املســجلة الجديــدة مــن أي رســوم حتــى نهايــة العــام لتشــجيعها عــى التســجيل لتنشــيط االســتثامر،
وتلبيــ ً
ة الحتياجــات ومســتلزمات القطــاع الصحــي يف ظــل جائحــة كورونــا تــم تســهيل تشــغيل حــوايل  53مصنعــاً يقــوم

بإنتــاج الكاممــات ،واللبــاس الواقــي ،واملعقــات ،كــا اســتمر عمــل قطاعــات الصناعــات الغذائيــة واألدويــة ،وتصويــب عــدد
مــن الــركات املســاهمة والعاديــة ،وإعــداد النســخة النهائيــة مــن قانــون الــركات العــري والحديــث.
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امللخص التنفيذي
مجــال العمــل :دعمــت الحكومــة العــال املترضريــن مــن الجائحــة يف الســوق املحــي مــن خــال تحويــات نقديــة

مقدمــة مــن صنــدوق وقفــة عــز لـــ 40ألــف عامــل متوقــف عــن العمــل يف الســوق املحــي منهــم  5,700يف قطــاع غــزة

مببلــغ  1.4مليــون دوالر ،ومنــح  136قــرض ( 128يف الضفــة و 8قــروض يف غــزة ) بقيمــة  1.7مليــون دوالر ســاهمت يف بقــاء
 603عامــل وعاملــة عــى رأس عملهــم ،وخلــق  923فرصــة عمــل مؤقتــة ضمــن برنامــج التشــغيل املؤقــت يف غــزة ،وخلــق
 650فرصــة عمــل دامئــة ضمــن برنامــج التشــغيل الــذايت هنــاك .وتــم تحصيــل حقــوق اجتامعيــة لـــ  1,892عام ـاً ،ومتابعــة

حقــوق  171إصابــة عمــل منهــا  23إصابــة قاتلــة ،وإصــدار  16,388شــهادة تعطــل عــن العمــل لغايــات التأمــن الصحــي.

منــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن
قطــاع الســياحة :فقــد تأثــر بشــكل كبــر جــدا ً يف ظــل جائحــة كورنــا ،حيــث ُ

اإلقامــة يف الفنــادق الفلســطينية ،وتــم تكثيــف التفتيــش الســياحي عــى الفنــادق ومتاجــر التحــف للتأكــد مــن تطبيــق

تعليــات الســامة والوقايــة ،وتــم تشــكيل فريــق وطنــي ملراقبــة تنفيــذ الربوتوكــوالت الصحيــة يف املنشــآت الســياحية.
وضمــن نشــاطات حاميــة الهويــة والــراث الثقــايف الفلســطيني ،تــم العمــل عــى تحســن الواقــع الثقــايف يف وادي

البــاذان والفارعــة ،وإنشــاء تغطيــة لحاميــة وعــرض فسيفســاء قاعــة الحــام -قــر هشــام– أريحــا ،وإنجــاز املتحــف
الفلســطيني اإلفــرايض للتوعيــة بالــراث الثقــايف الفلســطيني.

الريــادة والتمكــن:

ومــن جانــب آخــر ،أعــدت الحكومــة اســراتيجية الريــادة والتمكــن ()2020-2022م ،التــي تركــز

عــى برامــج متكــن الشــباب والريــادة والتشــغيل الــذايت ،وانســجاماً معهــا تــم التخطيــط لعــدد مــن املشــاريع مثــل برنامــج
الرتميــز وهــو برنامــج مصمــم لتدريــب  6أالف مطــور برمجيــات بتكلفــة  20مليــون يــورو عــى مــدى  3ســنوات ،تــم رصف 100

ألــف يــورو منهــا خــال عــام 2020م ،وبرنامــج الرشاكــة االســراتيجية لتفعيــل اســراتيجية وزارة الريــادة والتمكــن وبرنامــج

آخــر ( )ICEPلعقــد املؤمتــر الســنوي لريــادة األعــال الفلســطيني.

ثانياً :أبرز ما أنجز يف الجانب االجتامعي
الجابنــب الصحــي :أنفقــت وزارة الصحــة  350مليــون دوالر كموازنــة إجامليــة ملواجهــة أزمــة جائحــة كورونا ،مــن ضمنها
فتــح مختــرات  RT-PCRلفحــص الكورونــا يف املحافظــات ،وتوفــر أجهــزة ومعــدات وأدويــة ومســتهلكات طبيــة ،وتوفــر

 527رسيــرا ً لعــاج مــرىض كوفيــد يف القطــاع الحكومــي ،وتعيــن  1147كادرا ً صحيـاً بعقــود ســنوية أو عــى بنــد املياومــة.
وتــم إنشــاء مراكــز لحجــر وعــاج املصابــن بفــروس كورونــا يف كافــة املحافظــات بالتعــاون مــع اللجــان الوطنيــة عــى

مســتوى املحافظــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة.

وتــم اســتكامل بنــاء وإعــادة تأهيــل مراكــز صحيــة ،ومستشــفيات ،بقيمــة  8.4مليــون دوالر ،وتوفــر الخدمــات الرئيســية
يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والصحــة العامــة بتكلفــة ماليــة  53مليــون دوالر ،وتوفــر الخدمــات األساســية يف

منــن يف املستشــفيات الحكوميــة مــا مجموعــه  197,811حالــة.
املستشــفيات حيــث بلــغ مجمــوع ادخــاالت املــرىض امل ُؤ ّ
واســتمرت الــوزارة يف توفــر خدمــات رشاء الخدمــة الطبيــة للخدمــات غــر املتوفــرة يف املرافــق الحكوميــة ،والتــي

بلغــت مــا يقــارب  77ألــف تحويلــة ،وتــم تشــغيل عيــادة الليــزر وتحويــل املــرىض مــن جميــع املحافظــات ،وتعزيــز الصحــة

اإلنجابيــة بتكلفــة ماليــة  24.9مليــون دوالر.

وللحفــاظ عــى التعليــم واســتمرارية العمليــة التعليميــة لحــوايل  1.3مليــون طالــب يف الضفــة الغربيــة

وغــزة والقــدس ،تــم تنفيــذ عــدة تدخــات سياســاتية خــال جائحــة كورونــا ،وأهمهــا تدريــب املعلمــن عــى التعليــم

اإللكــروين ،وإعــداد البوابــات اإللكرتونيــة التعليميــة ،وتزويــد املــدارس بالــرزم التعليميــة اإللكرتونيــة .كــا تــم إجــراء

امتحانــات الثانويــة العامــة بنجــاح خــال فــرة إغــاق املــدارس ملــا يقــارب ( )78ألــف طالــب وطالبــة يف أرجــاء الوطــن كافــة.
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كــا تــم اســتكامل تنفيــذ مشــاريع تطويريــة بقيمــة  33.6مليــون دوالر ،مــن خــال تأهيــل وصيانــة 35مدرســة قامئــة

يف الضفــة وغــزة ،باإلضافــة إىل  394غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا وتشــغيلها 72 ،غرفــة منهــا يف غــزة

للمرحلتــن األساســية والثانويــة ،وتوفــر أثــاث بــدل تالــف لـــ 7091لطالــب ومعلــم ،وإنشــاء مدرســتي تحــدي (واد التــن،
شــال العوجــا) ،وتجهيــز 17مختــر حاســوب قائــم يف املــدارس األساســية ،و 2,100مدرســة زودت بخدمــة اإلنرتنــت :منهــا

 1,753مدرســة يف الضفــة ،و 253يف غــزة ،و  13يف القــدس ،وإنشــاء مدرســة رام اللــه املهنيــة للبنــات /الفــرع الصناعــي،
ومدرســة صوريــف املهنيــة /فــرع صناعــي ،واســتالم مدرســة نابلــس الصناعيــة ،وصيانــة  28مدرســة ووحــدة ،وتزويدهــا

بالتجهيــزات واألثــاث وأجهــزة الحاســوب.

وحــول التعليــم العــايل والبحــث العلمــي :تــم تقديــم  991منحــة خارجيــة ،و 1,110منحــة داخليــة للطلبــة،

وتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق وقفــة عــز لتمويــل صنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني بـــ 300
ألــف دينــار أردين ،واســتكامل رصف قــروض لحــوايل  33ألــف طالــب.

تــم تحويــل كليــة الروضــة بنابلــس إىل كليــة جامعيــة تقنيــة ،وتوســعة وتطويــر مبــاين كليــة األمــة الجامعيــة الحكوميــة
يف بلــدة الــرام بالقــدس ،وإنجــاز األعــال اإلنشــائية التطويريــة الكهربائيــة وامليكانيكيــة يف مبنــى جامعــة القــدس،

بتكلفــة  700ألــف يــورو .هــذا باإلضافــة إىل اعتــاد  124برنامج ـاً دراســياً مــن برامــج التعليــم العــايل النوعيــة يف مختلــف
الدرجــات العلميــة لعــدد مــن مؤسســات التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــالية والجنوبيــة ،واغــاق وتجميــد ودمــج

( )152برنامــج تعليمــي ألســباب مختلفــة.

يف مجــال التنميــة االجتامعيــة :أنفقــت الحكومــة مســاعدات نقديــة بقيمــة  117مليــون دوالر لحــوايل  115ألــف

أرسة  70%منهــم يف قطــاع غــزة ،ومســاعدات طارئــة بقيمــة  1.9مليــون دوالر لحــوايل  950أرسة ،باإلضافــة إىل  85ألــف

أرسة اســتفادت مــن التأمــن الصحــي بواقــع  40ألــف أرسة يف الضفــة الغربيــة و 45ألــف أرسة يف قطــاع غــزة بتكلفــة

قيمتهــا  10مليــون دوالر .وتــم توفــر بطاقــات الكرتونيــة لــأرس الفقــرة التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ مببلــغ

 17.4مليــون دوالر لحــوايل  170ألــف فــرد  70%منهــم يف قطــاع غــزة ،باإلضافــة إىل تنفيــذ  20مــروع متكــن اقتصــادي

يف الضفــة وغــزة ،ومــروع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــروع الحاميــة مــن األمطــار يف قطــاع غــزة لـــ  6,036أرسة مببلــغ

إجــايل  267ألــف دوالر .واســتفاد  75ألــف طالب ـاً مــن أبنــاء األرس الفقــرة واملهمشــة مــن اإلعفــاءات املدرســية وأمثــان

الكتــب ،واســتفادت  468أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــى شــكل طــرود غذائيــة وكوبونــات رشائيــة بقيمــة  115ألــف
دوالر ،وتــم تقديــم كفــاالت ماليــة لـــ  1,730يتيــم مببلــغ إجــايل  633ألــف دوالر .واســتمرت وزارة التنمية االجتامعيــة بتقديم

خدمــات اإليــواء والرعايــة والحاميــة والتأهيــل لــذوي اإلعاقــة ،واملســنني واألطفــال املعنفــن ،واألطفــال املخالفــن

للقوانــن ،واألطفــال املترسبــن مــن املــدارس ،كــا وتــم إنفــاق أكــر مــن  35مليــون دوالر كتدخــات لتخفيــف أثــر الفقــر
عــى األرس واألفــراد الناجمــة عــن أزمــة كورونــا.

ودع ـاً للمــرأة الفلســطينية :تــم إنجــاز املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة ،وتجهيــز  17عيــادة لإلرشــاد األرسي
الشــامل الســتقبال والتعامــل مــع النســاء املعنفــات ،وتخصيــص قضــاة يف كافــة املحاكــم النظاميــة للنظــر يف قضايــا

النــوع االجتامعــي ،حيــث بلــغ عــدد القضــاة املكلفــن  31قـ ٍ
ـاض مــن الجنســن منهــم  14قاضيــة ،وإصــدار قــرار بقانــون منــع
الــزواج تحــت ســن  18عــام ،وإصــدار  10قــرارات بقوانــن تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن وإنهــاء التمييــز،
وإصــدار  9قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي منهــا :تخصيــص مســاعدات ماليــة لـــ  21مؤسســة وجمعيــة خرييــة نســوية
يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وقــرار لحــق األم نقــل ابنائهــا مــن مدرســة ملدرســة أخــرى.
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ويف الجانــب الثقــايف :تــم دعــم  95مــروع بقيمــة  630ألــف دوالر ،اســتفاد منهــا فنانــون أفــراد ومؤسســات،
وتــم إقــرار دعــم أربعــة مشــاريع طويلــة األمــد ملــرح وســينامتك القصبــة ،ورسيــة رام اللــه األوىل ،ومــرح الحكــوايت

بالقــدس ،وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار ،حيــث تــم تقديــم مــا قيمتــه مليــون دوالر خــال العــام 2020م ،وتــم اســتكامل
املرحلــة الثانيــة لبنــاء قــر طوبــاس الثقــايف وتشــطيبه بتكلفــة  286ألــف دوالر .وتــم تقديــم منــح للمبدعــن مــن جميــع

األعــار بقيمــة  229ألــف دوالر ،وإصــدار  28كتابـاً ملجموعــة مــن الكتــاب والروائيني الفلســطينيني مبا يشــمل أدب املعتقالت
يف الوطــن والشــتات ،وتوزيــع  350ألــف كتــاب مــن إصــدارات وزارة الثقافــة اســتفادت منهــا نحــو  700مؤسســة بينهــا

مــدارس وجامعــات ومؤسســات ثقافيــة ومكتبــات املؤسســات األمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن مبــا فيهــا فلســطني

املحتلــة لعــام 1948م.

ثالثاً :أبرز ما أُنجز لتعزيز البنية التحتية
يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات :تــم اإلعــداد ملنظومــة الدفــع اإللكــروين ،وتطويــر تطبيــق

الهاتــف املحمــول املوحــد “حكومتــي” لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكرتونيــاً ،واإلعــداد لتقديــم  10خدمــات حكوميــة
إلكرتونيـاً حتــى اآلن ،حيــث تــم ذلــك بالتعــاون والتنســيق بــن األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات ،وســيكون إطــاق هــذا التطبيــق ألول مــرة يف فلســطني .وتــم منــع اســتخدام اإلنرتنــت اإلرسائيــي ،ومنــع

تســويق الرشائــح اإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة ســابقاً مــا يقــارب  125مليــون شــيكل ســنوياً ،وتشــغيل نقطــة
تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني( ، )PS-IXوربــط  16رشكــة حتــى اآلن ،وترخيــص ( 60رشكــة  Wi-Fi، 39رشكــة بريــد دويل رسيــع،
و 39رشكــة اســترياد أجهــزة اتصــاالت ) ،وتــم افتتــاح  7مكاتــب بريــد جديــدة ،وتقديــم خدمــة عــدم املحكوميــة يف  13مكتــب

بريــد جديــد ليصبــح العــدد اإلجــايل ملواقــع تقديــم الخدمــة  35موقع ـاً 35.موقع ـاً.

النقــل واملواصــات :فقــد تــم تطويــر البوابــة اإللكرتونيــة املمكنــة للمواطــن مــن االســتعالم عــن نتائــج االمتحــان
النظــري وتقديــم امتحــان نظــري تجريبــي ،وتغيــر رخــص القيــادة مــن ورقيــة إىل ممغنطــة ،وتطويــر تطبيــق للهواتــف

الذكيــة لالســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــن والرخــص واملخالفــات املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة
والعمليــة ،واســتصدار مرســوم مــن فخامــة الرئيــس بخصــم مــا نســبته  25%مــن رســوم الرتخيــص ،ورخــص التشــغيل لبعــض

مهــن وخدمــات املواصــات ورشكات النقــل العــام بســبب جائحــة كورونــا.

مجــال الطاقــة وامليــاه والبيئــة :اســتمرت الحكومــة يف تنفيــذ تدخالتهــا يف هــذا املجــال ،ومــن أبــرز هــذه
التدخــات تشــغيل محطــات التحويــل الثــاث (نابلــس ،رام اللــه وجنــوب الخليــل) ،وتشــغيل محطــة ترقوميــا – الخليــل ،وتوقيــع

اتفاقيــة ( )ASPIREلتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــة الغربيــة وغــزة
بتمويــل  63مليــون دوالر ،وتوفــر الكهربــاء للتجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي الســكاين

بتكلفــة مليــون و 572ألــف دوالر .وتــم إنجــاز عــدة مشــاريع للميــاه يف املحافظــات بقيمــة  27مليــون يــورو ،وتشــغيل
محطــة معالجــة شــال غــزة وتوفــر متويــل مــن جهــات مانحــة لتنفيــذ مشــاريع يف غــزة بقيمــة تزيــد عــن  110مليــون دوالر

لتحســن خدمــات الــرف الصحــي ،وحاميــة الصحــة العامــة .ولحاميــة البيئــة تــم تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة 200

ألــف مواطــن شــال القطــاع ضمــن مــروع وفــرة امليــاه وتكثيــف الزراعــة مــع تغــر املنــاخ ،وتــم الحصــول عــى متويــل من

صنــدوق املنــاخ األخــر بقيمــة  24مليــون يــورو ،ملــروع وفــرة امليــاه وتكيــف الزراعــة مــع تغــر املنــاخ شــال القطــاع.
األشــغال العامــة واإلســكان:أرشفت الحكومــة عــى  31مــروع طــرق والتــي بلغــت أطوالهــا  103كــم ،أنجــز منهــا
 24مــروع بتكلفــة  44.6مليــون دوالر ،باإلضافــة إىل متابعــة تنفيــذ  23مــروع أبنيــة تشــمل بنــاء مقــرات وتقديــم خدمــات

هندســية للمؤسســات الحكوميــة واألهليــة يف املحافظــات الشــالية ،وأنجــز منهــا  10مشــاريع بتكلفــة  9.4مليــون دوالر.
وتــم شــق طــرق زراعيــة بطــول  37كــم يف محافظــة قلقيليــة تعزيــزا ً للعنقــود الزراعــي فيهــا ،وطــرح مجموعــة مــن

العطــاءات يف محافظتــي رام اللــه والخليــل لخدمــة  120ألــف مواطــن ،ويف املحافظــات الجنوبيــة تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء
وتأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية ومنشــآت صناعيــة بتكلفــة  100مليــون دوالر.
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رابعاً :أبرز ما أنجز لتعزيز الحكم
الجهــود الدبلوماســية :االســتمرار يف مواجهــة مــا تســمى بـــ “صفقة القــرن” ،ولحــث دول العــامل لالعــراف بالدولة
الفلســطينية ،وتــم إبــرام عــددا ً مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع
غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،وذلــك مــع كل مــن :رصبيــا ،بلغاريــا ،فرنســا ،ســويرسا ،أســبانيا،
املانيــا ،ايرلنــدا ،الرنويــج ،تركيــا ،مالطــا ،الدمنــارك ،الســويد ،قــرص ،وعــددا ً آخــر مــن اتفاقيــات الدعــم الفنــي واملــايل مــع

االتحــاد األورويب ،وتــم اعتــاد  4قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني.

ولحاميــة الجاليــة الفلســطينية يف الخــارج بســبب جائحــة كورونــا ،نفــذت وزارة الخارجيــة حملــة “عــودة األحبــاب” ،حيــث تــم

إجــاء  29,165مواطــن ومواطنــة مــن جميــع دول العــامل منهــم  13,800إىل قطــاع غــزة ،و 15,365إىل الضفــة الغربيــة مبــا

فيهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة ،وذلــك عــر  92رحلــة جويــة و 47دفعــة عــر املعابــر الربيــة ،ســواء مــن خــال معــر رفــح أو
معــر الكرامــة ،وتســهيل ســفر  45,700مواطــن وطالــب موزعــن عــى  382دفعــة عــر األرايض األردنيــة.

الجانــب األمنــي :قامــت وزارة الداخليــة بوضــع  900خطــة طــوارئ لجائحــة كورونــا ،وتشــكيل فــرق فنية رشطيــة مؤهلة
للتعامــل مــع األوبئــة واملصابــن ،والقيــام بتعقيــم  980مبنــى ،وتنفيــذ  1,950مهمــة ونشــاط ملســاندة قــوى األمــن
ولجــان الطــوارئ أثنــاء فــرض الحظــر ،باإلضافــة إىل تكثيــف النشــاطات األمنيــة وعمــل الدوريــات ليصــل إىل  13,870دوريــة.
وتــم ضبــط  2,726قضيــة تهريــب ،وضبــط ومصــادرة  251قطعــة ســاح ،ومتابعــة  85قضيــة غســيل أمــوال وتزويــر العمــات
والحــواالت املاليــة التــي لهــا عالقــة باألمــن االقتصــادي ،ومعالجــة  1,712قضيــة فلتــان أمنــي ،والتعامــل مــع  4,707قضيــة

تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث ،والتعامــل مــع  9980جرميــة تتعلــق بالنفــس ،و 3591جرميــة تتعلــق برسقــات األمــوال،
و 1,879قضيــة حيــازة وتعاطــي وزراعــة مخــدرات ،وإنجــاز  1,246قضيــة تتعلــق بالجرائــم اإللكرتونيــة ،وتســهيل مهمــة ســفر

 416,077مواطــن عــر معــر الكرامــة ذهاب ـاً وإياب ـاً.

يف مجــال العــدل :تــم تطويــر عملية الربــط اإللكــروين بــن وزارة العدل ومجلــس القضاء األعــى ،والربــط اإللكرتوين

مــع وزارة االقتصــاد للتحقــق مــن قانونيــة الــركات ذاتيـاً لتحقيــق االســتجابة الرسيعــة لخدمــات الجمهــور ،وإطــاق خدمــات

التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتونيـاً ،ومعالجــة أكــر ألف طلــب إلكرتونياً.

فيــا قــام ديــوان الفتــوى والترشيــع بإعــداد الدليــل اإلسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــة ملواءمــة

الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة ،باإلضافــة إىل تجميــع كافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني
ورفعهــا عــى أيقونــة متخصصــة عــى املوقــع الرســمي للديــوان ،ومتــت إضافــة عــددا ً مــن األدلــة اإلجرائيــة التــي تنســجم
مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــة املعتمــدة ،وصياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إىل ديــوان الفتــوى والترشيــع مــن

جهــات االختصــاص وفق ـاً لألصــول.

الحكــم املحــي  :تــم إصــدار وتعديــل  11ترشيعــاً شــملت مســودة قــرار بقانــون تعديــل قانــون االنتخابــات املحليــة
بهــدف توســيع نســب املشــاركة خاصــة للنســاء والشــباب ،وتعديــل قوانــن وأنظمــة البنــاء ،وترفيــع  4مجالــس مبناطــق (ج)
يف القــدس ،واســتحداث هيئتــن محليتــن ،هــا :الفراســن يف محافظــة جنــن ،زنوتــة يف محافظــة الخليــل ،واســتحداث

أربــع هيئــات نتجــت عــن حوكمــة مجموعــة مــن الهيئــات ،وإعــادة تشــكيل  21مجلســاً .وتــم تنفيــذ ( )35مــروع بقيمــة 6
مليــون دوالر مــن خــال متويــل رســوم النقــل عــى الطــرق والبنــك اإلســامي العــريب .ومــن جانــب آخــر تــم تركيــب 2,950

عــداد مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفــة  1.3مليــون دوالر ،واعتــاد تركيــب 1,180عــدادات مســبقة للكهربــاء ،واعتــاد تركيــب

 110خاليــا شمســية بقيمــة  286ألــف دوالر .باإلضافــة إىل تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة وزيــادة عــدد الخــوادم اإللكرتونيــة،
وإطــاق البوابــات اإللكرتونيــة .وتــم مبشــاركة فاعلــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء إعــداد وطــرح وثيقــة عطــاء مــروع
االســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان دوليـاً ،وإعــداد االتفاقيــة ،حيــث يعــد املــروع مــن أكــر املشــاريع االســتثامرية التــي
خططــت لهــا الحكومــات الفلســطينية بالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ،للتخلــص مــن النفايــات الصلبــة التــي تشــكل خطــرا ً عــى

حيــاة املواطنــن والحيــاة الربيــة والزراعــة.
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يف مجــال األرايض :قامــت ســلطة األرايض بافتتــاح مكتــب أرايض قباطيــة يف محافظــة جنــن ،والتحضــر لتشــغيل

مكتــب آخــر يف الخليــل وبريزيــت ،وربــط نظــام أذونــات الــراء بنظــام تســجيل األرايض ،وترحيــل كافــة ملفــات جنــن ونابلــس

إىل نظــام األرشــفة اإللكرتونيــة بنظــام  ،DMSوإنشــاء شاشــات خاصــة بالجمهــور “املواطنــن” عــى املوقــع اإللكــروين
الرســمي لســلطة األرايض ،وإنشــاء بريــد الكــروين باســم  e-supportليتســنى للموظــف متابعــة املشــاكل املتعلقــة
باملواطنــن وأي استفســارات أخــرى ،وتفعيــل خدمــة املســجات (الرســائل النصيــة) املرســلة إىل املواطنــن ،وقامــت

ســلطة األرايض بإنجــاز معامــات املواطنــن املختلفــة املســتوفية للــروط ،حيــث بلغــت االيــرادات  26مليــون دينــار .وتــم

مببــادرة فاعلــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن خــال لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض الحكوميــة تحديــد

الضوابــط واملعايــر والــروط القانونيــة لالســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق املثــى ،وإعــداد منــاذج
عقــود التأجــر واالســتثامر ،وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل ،BOTوعقــود الرشاكــة التجاريــة ،والتفويــض.

تعزيــز صمــود القــدس :أنفقــت الحكومــة ورشكاؤهــا حــوايل  186مليــون دوالر يف مجــاالت متعــددة شــملت دعــم
التعليــم وبنــاء املســتفيات وتحســن العــاج وتوفــر برامــج العيــادة القانونيــة ،ومســاعدات مقاومــة الهــدم ومخالفــات
البنــاء ،ومشــاريع اإلســكان غــر الربحيــة ،واملســاعدات اإلنســانية ،ودعــم املؤسســات غــر الربحيــة وبرنامــج وقفيــة

القــدس .وتــم االنتهــاء مــن إعــداد خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي واعتامدهــا بشــكل نهــايئ مــن مجلــس الــوزراء ،وتــم

توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــام بخصــوص تبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــام العــريب.

دعــم الصمــود يف قطــاع غــزة :تــم اســتكامل مشــاريع بنيــة تحتيــة متنوعــة وتشــغيل محطــة معالجــة شــال

غــزة ،وتقديــم متويــل لــركات غــر ربحيــة ،وتنفيــذ مشــاريع إعــار بتكلفــة تقــارب  345مليــون دوالر ،باإلضافــة إىل مشــاريع
قيــد التنفيــذ بقيمــة  180مليــون دوالر ،وتــم زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــى قطــاع غــزة ليصبــح  25%مــن إجــايل النفقــات

للعــام 2020م.

هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان:

تــم تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة بقيمــة  2مليــون دوالر مثــل بناء مدرســة

التحــدي  19يف تجمــع رأس العوجــا التــي تخــدم  120طالبــاً يف هــذه املنطقــة املهــددة مــن املــروع االســتيطاين،
وشــق طريــق زراعــي يف قريــة سبســطية لــأرايض املهــددة ،وتســليم خيــام لــأرس املتــررة بفعــل هــدم جيــش

االحتــال ملســاكن املواطنــن يف حمصــة يف محافظــة طوبــاس واألغــوار ،وإعــادة بنــاء  5بركســات ســكنية هدمهــا االحتــال
يف رأس العوجــة ،وحظائــر لألغنــام .ومتكــن محامــو الهيئــة مــن اســرجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة

خلــف الجــدار مــن الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة ،وإبطــال عــدد مــن الصفقــات العقاريــة لعــدد مــن أرايض املواطنــن
مثــل أرايض يف قريــة قــراوة بنــي حســان ،كفــر بــرا وقلقيليــة.

هيئــة الشــؤون املدنيــة:

التنســيق لتوســعة املخططــات الهيكليــة لـــ 4مــدن وقــرى فلســطينية ،وتأهيــل 10

طــرق زراعيــة ،واســتصدار التصاريــح للحــاالت اإلنســانية للمــرىض ومرافقيهــم ،والتنســيق لتثبيــت حواجــز لجــان الطــوارئ
املشــكلة ملواجهــة فايــروس كورونــا عــى مداخــل القــرى والبلــدات ،والتنســيق لدخــول الطــب الوقــايئ والصحــة ملناطــق

خلــف الجــدار مثــل برطعــة وأم الريحــان ومســافر يطــا وبيــت ســكاريا يف بيــت لحــم للفحــص ومتابعــة املحجوريــن يف هــذه
املناطــق.

ودعــاً لصمــود األرسى األبطــال يف ســجون االحتالل،األبطــال يف ســجون االحتــال ،تــم رصف حــوايل
 250مليــون دوالر كرواتــب شــهرية لــأرسى داخــل الســجون ،وعددهــم  5200أســرا ً ،ورواتــب شــهرية لــأرسى املحرريــن
وعددهــم  7آالف أســر ،باإلضافــة إىل مخصصــات الكانتينــا لــأرسى يف الســجون ،ومخصصــات التدريــب املهنــي ،والتعليــم

الجامعــي ،ومخصصــات العــاج لــأرسى املحرريــن ،ورواتــب  48محامــي للدفــاع عــن قضايــا األرسى ،باإلضافــة إىل تغطيــة
تكاليــف فعاليــات دعــم ومنــارصة األرسى.
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امللخص التنفيذي
يف مجــال اإلعــام :فقــد تــم إعــداد خطــة إعالميــة ملواجهــة قــرار الضــم وصفقــة القــرن ،وعقــد عــرات املؤمتــرات

الصحفيــة والنــدوات ،وإصــدار  502تقريــرا ً حــول أبــرز املســتجدات ،وانتهــاكات االحتــال ضــد الصحافيــن ،واألســرات
الفلســطينيات يف ســجون االحتــال ،واملســاهمة يف التقريــر الطوعــي لدولــة فلســطني عــن مــدى إنفــاذ أجنــدة املــرأة
واألمــن والســام يف فلســطني ،وإعــداد وتنفيــذ اســراتيجية اتصــال لتطويــق جائحــة كورونــا ،وتوجيــه وســائل اإلعــام نحــو

تغطيــة القضايــا ذات العالقــة ،ومتابعــة وإســناد لجنــة الطــوارئ اإلعالميــة ،وإصــدار  600بطاقــة صحافيــة ،صــدرت 380

بطاقــة منهــا خــال إعــان الطــوارئ وإغــاق املــدن واملحافظــات.

الرقابــة املاليــة واإلداريــة :تــم إصــدار  114تقريــرا ً رقابي ـاً ،موزعــة عــى القطاعــات املختلفــة ،باإلضافــة ملتابعــة
 174شــكوى واردة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،أنجــز منهــا  117شــكوى ،فيــا تــم ترحيــل  77شــكوى للعــام 2021م،
ويف ظــل جائحــة كورونــا ،تــم التدقيــق عــى األمــوال املرصوفــة عــى فعاليــات لجــان الطــوارئ ،وبرامــج دعــم ومســاندة

العــال املترضريــن ،واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي تــم اســتعاملها كمراكــز حجــر.

يف مجــال الخدمــة املدنيــة :تــم إعــداد مــروع نظــام العقــود ،ومســودة نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية

وفــق أحــكام قانــون الخدمــة املدنيــة ،وإجــراء تعديــات عــى مدونــة الســلوك الوظيفــي .ومــن خــال اللجنــة اإلداريــة

الوزاريــة تــم اعتــاد مــا ال يقــل عــن  30هيــكالً تنظيميــاً جديــدا ً للدوائــر الحكوميــة ،واعتــاد جــداول تشــكيالت الوظائــف
لـــ  76دائــرة حكوميــة .كــا تــم تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة املختلفــة ،وتطويــر آليــة االختيــار
والتعيــن ،واســتقبال طلبــات التوظيــف الكرتوني ـاً ،وتحديــث لجــان االختيــار والتنافــس يف الدوائــر الحكوميــة وعددهــا 166

لجنــة ،واالنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة للتدريــب يف القطــاع العــام لألعــوام 2018-2020م.

اإلحصــاء الفلســطيني :أعــد الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  97مخرج ـاً إحصائي ـاً يف املجــاالت االقتصاديــة،
و 30مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االجتامعيــة ،و 9مخرجــات إحصائيــة يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة
يف املجــاالت الجغرافيــة ،و 9تقاريــر تفصيليــة لخصائــص املســاكن مــن واقــع نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن

واملنشــآت  ،2017بتكلفــة  2.6مليــون دوالر .وتــم إجــراء مســح أثــر أزمــة فــروس كورونــا املســتجد عــى مؤسســات القطــاع

الخــاص لعــام 2020م ،ونــر التقريــر اإلحصــايئ األول حــول رصــد التقــدم عــى واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف
فلســطني ،وإطــاق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة باســتخدام تقنيــة  ،SDMXومســح أثــر جائحــة
كورونــا عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية.
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إنجازات الحكومة
يف الجانب االقتصادي

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات يف الجانــب االقتصــادي التــي قامــت بهــا املؤسســات
الحكوميــة التاليــة :وزارة الزراعــة ،وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وزارة العمــل ،وزارة الســياحة واآلثــار ،ووزارة
الريــادة والتمكــن.
وزارة الزراعة

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الزراعة
 توفري االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية للنهوض بالزراعة واملجتمعات الريفية بتكلفة مالية بلغتحوايل مليون دوالر.

 إنشاء سوق للمزارعني يف مدينة البرية بتكلفة  400ألف دوالر.ٍ
أراض وتأهيل أودية مبساحة  3,371دونم ،بتكلفة  2مليون و  142ألف دوالر.
 استصالح وتأهيل وتسييج -إنشاء آبار وخزانات معدنية وآبار جوفية ،وبرك ترابية ومتديد خطوط مياه ناقلة وتزويد آبار جوفية

بوحدات خاليا شمسية ،ورشاء جهاز قياس مستوى املياه الجوفية ،وإنشاء وحدات ري وبتكلفة مالية
 3.6مليون دوالر.

 إنشاء مدارس زراعية إلدارة واستخدام املياه ،ورفع وحدة إنتاجية املياه لـ  6جمعيات مياه بتكلفة 26ألف دوالر.

 شق وتأهل طرق زراعية بطول  281كم بتكلفة  3.1مليون دوالر ،وإنتاح  670ألف شتلة حرجيةورعوية يف مشاتل وزارة الزراعة الحرجية بتكلفة  143ألف دوالر.

 تحصني  3مليون و 855ألف رأس من األبقار واألغنام ضد األمراض بتكلفة  2مليون و 517ألف دوالر . -اعتامد  3عناقيد جديدة (طولكرم ،جنني ،طوباس)  ،وإنجاز ما يقارب  42%من التدخالت يف العناقيد

(قلقيلية ،طولكرم ،نابلس ،جنني) ،علامً بأنه بلغت قيمة املشاريع املخططة للعناقيد الزراعية ما قيمته
 290مليون دوالر.

لدعــم املزارعــن وتعزيــز صمودهــم قامــت وزارة الزراعــة بتوزيــع معــدات زراعيــة عــى املزارعــن شــملت خيــام (شــوادر)
وتنــكات ميــاه بالســتيكية وماكينــات رش ملكافحــة الطفيليــات وتوزيــع حليــب جــاف للمواليــد الصغــرة وتوزيــع بــذار علفيــة

بتكلفــة  330ألــف دوالر .وتــم توريــد ( )5آليــات لخدمــة األرايض يف مناطــق األغــوار ،وإنشــاء ســوق للمزارعــن يف مدينــة
البــرة بتكلفــة ( 400ألــف) دوالر ،وتنفيــذ حلقــات تلفزيونيــة توعويــة ومحــارضات حــول تشــجيع املزارعــن عــى تأســيس
مراكــز تســويقية لصالــح املنتــج.
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وضمــن مســاعي الحفــاظ عــى البيئــة والتكيــف مــع ظاهرة التغــر املناخــي تتــم اســتصالح وتأهيــل وتســييج أرايض ،وتأهيل

أوديــة ،وإنشــاء آبــار ،وخزانــات معدنيــة ،وبــرك ترابيــة ،،ومتديــد خطــوط ميــاه ناقلــة مختلفــة األقطــار ،وتأهيــل آبــار جوفيــة،
وتزويــد برئيــن جوفيــن بوحــدات خاليــا شمســية ،ورشاء جهــاز قيــاس مســتوى امليــاه الجوفيــة ،وإنشــاء وحــدات ري ،حيــث

بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــى هــذه األنشــطة حــوايل  5.2مليــون دوالر .وتــم إنشــاء مــدارس زراعيــة إلدارة واســتخدام
امليــاه ورفــع وحــدة إنتاجيــة امليــاه لــــ  6جمعيــات ميــاه ،بتكلفــة  26ألــف دوالر.

وتــم العمــل عــى شــق وتأهيــل طــرق زراعيــة ،وإنتــاج أشــتال حرجيــة ورعويــة يف مشــاتل وزارة الزراعــة ،وزراعــة أرايض

جديــدة للمراعــي والغابــات ،وتأهيــل مشــاتل حرجيــة ،وإدارة ألفــي دونــم مــن املحميــات الطبيعيــة واملراعــي ،وإنشــاء
وحدتــن ملعالجــة البــذور ،حيــث بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــى هــذه األنشــطة حــوايل  3.6مليــون دوالر.

ولالرتقــاء مبســتوى الخدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن ،تــم اعتــاد ( )3عناقيــد جديــدة (طولكــرم ،جنــن ،طوبــاس)

بتكلفــة ( 172مليــون و  178ألــف) دوالر ،وإنجــاز مــا يقــارب  42%مــن التدخــات يف العناقيــد (قلقيليــة ،طولكــرم ،نابلــس،
جنــن) .وتــم تحصــن أبقــار وأغنــام ضــد عــدة أمــراض بتكلفــة ،وفحــص عينــات يف مختــرات ســامة الغــذاء ،وإصدارشــهادات
صحيــة بيطريــة ونباتيــة مرافقــه لشــحنة التصديــر ،وأخــذ عينــات فحــص إلجــراءات الســامة العامــة للفقاســات ،وإنشــاء ثالجــة

لتخزيــن البطاطــا ،وتوفريصنــدوق تخزيــن لتطويــر بيــوت التعبئــة للجمعيــات والتعاونيــات الزراعيــة ،ومراقبــة أنــواع مــن
اآلفــات ومكافحتهــا وتوزيــع املصائــد الالزمــة عــى املحافظــات ذات العالقــة ،حيــث بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــى هــذه

األنشــطة حــوايل  2.9مليــون دوالر.

وتــم إعــداد دليــل إجــراءات للجــودة الخــاص باملنتجــات الزراعيــة ،وإصــدار تصاريــح نقــل داخــي بــن محافظــات الوطــن ،وأذون

اســترياد مــن الجانــب اآلخــر ،وعمــل دليــل لتوثيــق األصنــاف النباتيــة البلديــة والحفــاظ عليهــا ،وتنفيــذ مشــاهدات زراعيــة
مختلفــة ،وتنفيــذ محــارضات تدريبيــة وتوعويــة وزيــارات وتوزيــع منشــورات لتوعيــة املجتمــع املحــي يف كل مــا يتعلــق

بتطويــر الزراعــة وتربيــة الحيوانــات ،وســامة املنتجــات الغذائيــة ،وبلغــة قيمــة اإلنفــاق عــى هــذه األنشــطة حــوايل 34

ٍ
أراض مــن العنــب والثــوم كمحاصيــل اســراتيجية ومحاصيــل عاليــة القيمــة يف منطقــة األغــوار
ألــف دوالر .وتــم أيضـاً زراعــة
وتوزيــع وحــدات تصنيــع ألبــان بشــكل فــردي بتكلفــة  396ألــف دوالر.

ولتعزيــز وصــول املواطنــن مــن مختلــف الفئــات للعدالــة يف الحصــول الخدمــات يف مجــال الزراعــة ،تــم توفــر أجهــزة

لوحيــة ذات املواصفــات العاليــة لجمــع بيانــات التعــداد ونقــاط  GPSالدقيقــة ،وإنشــاء مبنــى ملديريــة الزراعــة ،وتجهيــز

ســيارات حكوميــة وتغطيتهــا بالرتاخيــص الالزمــة والتأمــن والصيانــة الدوريــة ،وتصويــب أوضــاع جمعيــات خرييــة زراعيــة غــر
فاعلــة ،وتنفيــذ وتجهيــز طلبــات ترخيــص للمنشــآت الزراعيــة .وبلغــت تكلفــة هــذه األنشــطة  734ألــف دوالر.

إضاءات حول أبرز إنجازات صندوق درء املخاطر الزراعية
 استكامل إعداد دليل مواصفات الحد األدىن لتصميم املنشآت الزراعية بكافة أنواعها بتكلفة  10آالف دوالر. استكامل إعداد خارطة التعويضات التفاعلية ،وتعكس كافة البيانات املتعلقة بالتعويضات الزراعية ،بتكلفة  16ألف دوالر. تسليم  100مرشوع للمزارعني ويجري العمل عىل التسليم النهايئ لـ  60مرشوع للمزارعني للمترضرين من االحتالل يفاملحافظات الشاملية بتكلفة بلغت حوايل  2مليون دوالر .
تسليم  88مرشوع للمزارعني املترضرين من االحتالل يف املحافظات الجنوبية بتكلفة مليون و 26ألف دوالر. رصف املستحقات املتأخرة لـ  1,009مزارعاً الذين تزيد قيمة أرضارهم املسجلة عن ألفي دوالر بقيمة  1.7مليون دوالر.-رصف مستحقات مزارعي أريحا واألغوار وطوباس عن األرضار الزراعية خالل الفرتة 2020 – 2018م ،بقيمة  2.3مليون دوالر,

11

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
ومــن جانــب آخــر قــام صنــدوق درء املخاطــر الزراعيــة بالعمــل عــى تحقيــق ســوق تأمــن زراعــي لتخفيــف مــن املخاطــر

الزراعيــة ،مــن خــال متابعــة مراجعــة وتعديــل املســودة القانونيــة لنظــام التأمــن الزراعــي ،وإعــداد الخطــة املاليــة
املقرتحــة لحقيبــة منتجــات التأمينــات الزراعيــة التجريبيــة (البنــدورة ،والعنــب والدجــاج الالحــم) ،وإعــداد الــروط املرجعيــة
لخــراء زراعيــن يف مجــال اإلنتــاج النبــايت (زراعــة العنــب وزراعــة الطامطــم) ،ومجــال اإلنتــاج الحيــواين (الدجــاج الالحــم)،

إعــداد ورقــة مفاهيميــة لنظــام املحاســبة للتأمــن الزراعــي ،وتوســيع قاعــدة بيانــات املزارعــن املســتهدفني يف
املــروع التجريبــي للتأمينــات الزراعيــة يف فلســطني.

وإليجــاد قطــاع تعويضــات زراعيــة يســاهم يف التعــايف مــن آثــار األرضار الزراعيــة ،متــت متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن
مــروع تطويــر أنظمــة محوســبة رسيعــة ودقيقــة يف قيــاس قيــم األرضار الزراعيــة والخســائر ،وإنشــاء وإدارة قواعــد

البيانــات املناســبة لحــر وتوثيــق وتحليــل األرضار الزراعيــة ،بتكلفــة ( 16ألــف) دوالر .ومتــت متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن
مــروع تأهيــل وتحفيــز وإلــزام األعــال واملنشــأة الزراعيــة باملعايــر الفنيــة .وتــم العمــل عــى ضــان تحقيــق أعــال

زراعيــة أكــر صمــودا ً أمــام املخاطــر السياســية مــن خــال متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن مــروع قاعــدة بيانــات االنتهــاكات
واألرضار السياســية ومــروع دعــم املزارعــن املترضريــن مــن النــزاع الســيايس ،مبــا يف ذلــك:

 -إعــداد خطــط لــــ ( )102مــروع تطويــري يف املحافظــات الشــالية ،و( )120خطــة ملشــاريع تطويريــة يف املحافظــات

الجنوبيــة لتمويلهــا الحق ـاً مــن الربنامــج األورويب للمســاعدات الزراعيــة.

 -رصف املســتحقات املتأخــرة لـــ ( )1,009مــزارع الذيــن تزيــد قيمــة أرضارهــم املســجلة عــن ألفــي دوالر بتمويــل مــن الخزينــة

العامــة ،وبلغــت قيمــة الــرف (مليــون و 714ألــف) دوالر.

 رصف مســتحقات مزارعــي أريحــا واألغــوار وطوبــاس عــن األرضار الزراعيــة خــال الفــرة 2020 – 2018م بتمويــل مــن الخزينة،وبلغــت قيمــة الرصف ( 2مليــون و 286ألــف) دوالر.

 -تســليم ( )100مــروع للمزارعــن ،ويجــري العمــل عــى التســليم النهــايئ لـــ ( )60مرشوع ـاً للمزارعــن للمترضريــن مــن

االحتــال يف املحافظــات الشــالية ،بتكلفــة بلغــت (مليــون و 982ألــف) دوالر بتمويــل مــن االتحــاد األورويب.

 -تســليم ( )88مــروع للمزارعــن املترضريــن مــن االحتــال يف املحافظــات الجنوبيــة بتكلفــة (مليــون و 26ألــف) دوالر،

بتمويــل مــن االتحــاد األورويب.

 -توثيق األرضار الزراعية السياسية عىل النظام املحوسب لكافة محافظات الوطن.

 -تنفيــذ ( )30زيــارة ميدانيــة ملتابعــة مشــاريع املســتفيدين املنفــذة ،ضمــن مــروع املســاعدات الزراعيــة املمــول مــن

االتحــاد األورويب يف املحافظــات.

 -اســتكامل عمليــة جمــع البيانــات الســتامرة دراســة األثــر االقتصــادي واالجتامعــي للمزارعــن املســتفيدين مــن املــروع

األورويب.

 بنــاء مقــر الصنــدوق وتجهيــزه لألعــال الوظيفيــة والتقنيــة ( ،)green buildingوتوفــر أثــاث ،وتوفــر احتياجــات تشــغيلية(صيانــة وإصالحــات للمقــرات /بيــت لحــم ونابلــس) بتكلفــة ( 27ألــف) دوالر.

إضافــة إىل ذلــك تــم متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن مــروع إنشــاء وتعزيــز قنــوات االتصــال والتنســيق والتواصــل مــع

املزارعــن وكافــة املســتهدفني ،مبــا يف ذلــك عقــد ( )12ورشــة بتكلفــة ( 6آالف) دوالر ،لتوعيــة املزارعــن حــول آليــة

العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة يف كل مــن املحافظــات الشــالية والجنوبيــة ،وتثقيــف املهندســن وتوعيتهــم

حــول املعامــل التقنــي الخــاص بآليــة العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة يف كل مــن املحافظــات الشــالية والجنوبيــة،
وتــم اطــاق املوقــع اإللكــروين وتغذيتــه ومتابعتــه ومتابعــة صفحــة الفيســبوك الخــاص بالصنــدوق.
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وزارة االقتصاد الوطني

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة االقتصاد الوطني
 تطوير النظام املوحد الخاص بتسجيل الرشكات ،بهدف تسهيل وترسيع تسجيل الرشكات. إطالق الخدمات اإللكرتونية للملكية الفكرية ،وتفعيل برنامج األرشفة اإللكرتونية ،وإصدار مجلة امللكيةالصناعية.

 إصدار قرار بقانون إلعفاء الرشكات املسجلة الجديدة من أي رسوم حتى نهاية العام لتشجيعها عىلالتسجيل لتنشيط االستثامر.

 تلبي ًة الحتياجات ومستلزمات القطاع الصحي خاصة يف مجاالت ( الكاممات ،اللباس الواقي ،املعقامت)
تم تسهيل تشغيل حوايل  53مصنعاً يقوم بإنتاج هذه االحتياجات ،واستمرار عمل قطاعات الصناعات
الغذائية واألدوية.

 توقيع اتفاقية دعم القطاع السياحي يف القدس بني الوزارة والكومسيك ،البالغ قيمتها  590ألف دوالرأمرييك.

 تصويب أوضاع الرشكات املساهمة والعادية ( 4آالف رشكة) ،وأرشفة ملفات الرشكات املرتاكمة (4,500رشكة).

 -جاري العمل حالياً عىل حزمة مشاريع لدعم املؤسسات املقدسية ،املقدمة من الكومسيك مببلغ

إجاميل قيمته  320ألف دوالر مقسمة عىل  4مشاريع قيمة كل مرشوع منها  80ألف دوالر يف املرحلة

األوىل.

لالرتقــاء بالخدمــات املقدمــة للمواطنــن قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي بإنجــاز املســودة النهائيــة ملــروع قانــون

الــركات بالتعــاون مــع الــركاء ،إضافــة للعمــل عــى مســودات مشــاريع قوانــن :هيئــة املــدن الصناعيــة ،ومؤسســة
املواصفــات واملقاييــس ،والــوكالء التجاريــن ،وامللكيــة الصناعيــة ،وتطويــر النظــام املوحــد الخــاص بتســجيل الــركات،

بهــدف تســهيل وترسيــع تســجيل الــركات ،تصويــب أوضــاع ( )300رشكــة مــن الــركات غــر الربحيــة ،وتصويــب أوضــاع
( 4آالف) رشكــة مــن الــركات املســاهمة والعاديــة ،وأرشــفة ملفــات ( )4,500رشكــة مــن الــركات املرتاكمــة ،وإطــاق

الخدمــات اإللكرتونيــة للملكيــة الفكريــة ،وتفعيــل برنامــج األرشــفة اإللكرتونيــة ،وإصــدار مجلــة امللكيــة الصناعيــة ،وصــادق
مجلــس الــوزراء عــى عقــد حزمــة حوافــز لغايــات تشــجيع االســتثامر يف منطقــة األغــوار واملناطــق املســاة (ج) ،وإصــدار
قــرار بقانــون إلعفــاء الــركات املســجلة الجديــدة مــن أي رســوم حتــى نهايــة العــام.

ولدعــم املنتــج الوطنــي وتعزيــز تنافســيته ،تــم إعــداد مســودة العنقــود الصناعــي يف محافظتــي الخليــل ونابلــس،
وقامــت مؤسســة املواصفــات واملقاييــس مبنــح مــا يزيــد عــى ( )150شــهادة جــودة ،واعتــاد وتحديــث حــوايل ()250

مواصفــة فلســطينية ،إضافــة إلصــدار حــوايل ( )80مــن التعليــات الفنيــة اإللزاميــة خــال عــام 2020م ،وتقييــم املنتجــات
املســتخدمة يف مكافحــة الفــروس يف مخترباتهــا ،وتقييــم منــاذج ألجهــزة التنفــس الصناعــي بالتعــاون مــع وزارة

الصحــة.
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وخــال جائحــة كورونــا وضمــن التدخــات العاجلــة تــم العمــل عــى تلبيـ ً
ة الحتياجــات ومســتلزمات القطــاع الصحــي خاصــة يف

مجــاالت (الكاممــات ،اللبــاس الواقــي ،املعقــات) ،وتســهيل تشــغيل حــوايل ( )53مصنع ـاً يقــوم بإنتــاج هــذه االحتياجــات،
واســتمرار عمــل قطاعــات الصناعــات الغذائيــة واألدويــة ،وإعــادة تأهيــل عــدد مــن مشــاغل الخياطــة إلنتــاج املســتلزمات

الصحيــة وفــق املواصفــات الفلســطينية ،ومنحهــم رخــص للتشــغيل بشــكل عاجــل ،وتســهيل إدخــال املــواد الخــام ،حيــث
تــم مخاطبــة الــدول لالســترياد االســتثنايئ ملــواد خــام ضمــن ظــروف الجائحــة خاصــة مــادة الكحــول ،وإعفائهــا مــن الرضيبــة،

رشيطــة اســتخدامها يف تصنيــع املعقــات.

ولالنفــكاك االقتصــادي واالنطــاق نحــو االســتقالل االقتصــادي تــم زيــادة حصــة الكوتــا للتمــور مــع الجانــب الــريك لتصــل إىل

ثالثــة آالف طــن ســنوياً ،وتــم بحــث إعفــاء قامئــة ســلعية للصــادرات الزراعيــة ،واعتــاد قواعــد املنشــأ األوروبيــة يف التجارة
مــع تركيــا لتســهيل التبــادل التجــاري بــن البلديــن ،وتوقيــع اتفاقيــة دعــم القطــاع الســياحي يف القــدس بــن الــوزارة
والكومســيك ،البالــغ قيمتهــا ( 590ألــف) دوالر أمريــي ،وتــم لغايــة اآلن تنفيــذ املرحلــة األوىل والثانيــة مــن املــروع
املكــون مــن ( )8مراحــل ،ضــان توفــر الســلع الغذائيــة األساســية يف الســوق املحــي ،ودراســة كفايــة املخزون الســلعي

املتوفــر يف الســوق املحــي مــن الســلع األساســية ،وعمــل قوائــم باألســعار االسرتشــادية للســلع األكــر وزنـاً يف ســلة
املســتهلك ،حيــث جــرى وضــع ســقف ســعري لهــذه الســلع ممنــوع تجــاوزه ،مــع تشــجيع البيــع بأقــل منــه والتنافــس يف

ذلــك ،ومخالفــة آالف املحــات التجاريــة ،وإحالــة املئــات مــن التجــار للقضــاء ،نــر الوعــي حــول ثقافــة ترشــيد االســتهالك،
واســتمرار العمــل بتنظيــم ســوق املعــادن الثمينــة ،حيــث تــم اســتخدام جهــاز جديــد لفحــص املعــادن الثمينــة مبقيــاس

الطيــف اإلشــعاعي ،ودمــج مــا يقــارب مــن ( )3.6طــن مــن الذهــب مــن بدايــة الجائحــة حتــى نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين
2020م ،العمــل عــى تســهيل املعامــات التجاريــة مــن خــال مواقــع إلكرتونيــة ،والســاح باســترياد ( )87,155طنــاً مــن

الســلع ضمــن الكوتــا وهــي عبــارة عــن ســلع غذائيــة متنوعــة تلبــي احتيــاج الســوق ،ومنهــا مــا هــو معفــى مــن الجــارك،
مبــا فيهــا اللحــوم املجمــدة ،وتشــجيع التجــار عــى توفــر مخــزون مــن الســلع خاصــة األساســية ،وتذليــل العقبــات التــي

تعرتضهــم خصوص ـاً يف مجــال االســترياد.

وتــم الحفــاظ عــى انســياب الحركــة التجاريــة بــن املحافظــات لضامن تأمــن املخــزون التموينــي ،خاصة يف املناطــق التي

تــم إغالقهــا ،وتــم إصــدار( )17,352رخصــة اســترياد ،و( )2,842شــهادة منشــأ حتــى نهايــة ترشيــن الثــاين 2020م ،وإفشــال

محــاوالت تهريــب وتســويق أطنــان مــن منتجــات االحتــال التالفــة بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة ،ومعالجــة نحــو ()1,965
شــكوى وردت مــن املواطنــن حتــى نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين 2020م ،وتنفيــذ مــا يقــارب مــن ( )4,700جولــة تفتيشــية
مــن بدايــة الجائحــة حتــى نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين 2020م ،حيــث تــم زيــارة حــوايل ( )63,411مح ـاً تجاري ـاً خــال هــذه

الزيــارات ،ومخالفــة مــا يزيــد عــى ( )2,796مح ـاً تجاري ـاً خــال هــذه الفــرة ،وإحالــة ( )317مخالف ـاً للنيابــة العامــة ملكافحــة
الجرائــم االقتصاديــة ،وإغــاق أكــر مــن ( )100منشــأة تجاريــة وصناعيــة مخالفــة تعمــل يف إنتــاج الكاممــات واملعقــات

املخالفــة للمواصفــات واملقاييــس ،وتجــاوز الســقف الســعري املحــدد خاصــة ســلعتي األرز والبيــض ،إضافــة لتســجيل
( )1,197مخالفــة لعــدم االلتــزام بالربوتوكــول الصحــي.

يف مجــال التمكــن االقتصــادي للمــرأة ودعــم ريــادة األعامل ،متإطــاق مبادرة صنــدوق التضامن لدعم املشــاريع النســوية

وتعزيــز صمودهــا مــن خــال تزويدهــن باملــواد األوليــة الســتمرار بقــاء مشــاريعهن وتحقيــق الدخــل لصاحبــات املشــاريع،
ومــن جهــة أخــرى رشاء منتجاتهــن املتكدســة وتســويقها وحاميتهــا مــن التلــف .وقامــت وزارة االقتصــاد مبجموعــة مــن
املشــاريع والربامــج املهمــة شــملت تطويــر سلســلة القيمــة يف صناعــة األحذيــة والجلــود يف الخليــل ،بالرشاكــة مــع

اليونيــدو واتحــاد الصناعــات الجلديــة وغرفــة تجــارة وصناعــة الخليــل وبتمويــل إيطــايل ،مــا أدى إىل عضويــة فلســطني
يف االتحــاد العــريب للجلــود ،وتــوج هــذا املــروع بالوصــول إىل ماركــة فلســطينية للصناعــات الجلديــة موجهــة للتصديــر

ســميت ليــرا  ،Libraبتكلفــة ( 500ألــف) يــورو ،وإنشــاء مركــز إبــداع فلســطني لتطويــر املنتجــات الصناعيــة بالرشاكــة مــا بــن

الــوزارة واليونيــدو والحديقــة التكنولوجيــة ،بقيمــة ( 100ألــف) يــورو مبســاهمة ( )50%مــن منظمــة اليونيــدو بالرشاكــة مــع
الــوزارة و( )50%مــن الحديقــة التكنولوجيــة 2018-2019م ،وإطــاق برنامــج دعــم الطاقــة يف الصناعــات الفلســطينية مــن
خــال مــروع ممــول مــن االتحــاد األورويب ومنفــذ مــن اليونيــدو بالرشاكــة مــع الــوزارة والتنســيق مــع الجهــات املختلفــة
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مبــا فيهــا ســلطة الطاقــة يف شــقي الوطــن بقيمــة ( 6مليــون) يــورو للفــرة 2020-2023م ،تابعــت وزارة االقتصــاد

الوطنــي تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع التطويريــة طويلــة املــدى خــال العــام 2020م.

وعملــت مؤسســة املواصفــات واملقاييــس عــى تقييــم ( )1,020منتجــاً محليــاً ومســتوردا ً يف مجــال األلبســة الواقيــة

والكاممــات ،وتقييــم ( )6منــاذج ألجهــزة التنفــس الصناعــي وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة ،وتقييــم ( )4منــاذج ألجهــزة

التعقيــم والفلــرة ،مــع العلــم بــأن عمليــة التقييــم مســتمرة للتحقــق مــن مــدى مالمئــة النــاذج لالســتخدام ،ومطابقتهــا

للمواصفــات واملقاييــس العامليــة ،وتنفيــذ ( )254فحــص مطابقــة للمنتجــات الحاصلــة عــى شــهادات املؤسســة
واملنتجــات املــوردة ضمــن العطــاءات الرســمية مــن مــواد غذائيــة ومســتلزمات األجهــزة األمنيــة ووزارة الصحــة ،والتعامــل

مــع ( )132ملف ـاً مــن املنتجــات املســتوردة املختلفــة ،واملصادقــة عــى ( )119بطاقــة بيــان ملنتجــات مختلفــة ،خاصــة يف

مجــال املعقــات ،ومعايــرة وضبــط القيــاس لحــوايل ( )1,400جهــاز قيــاس مــن مضخــات وقــود وموازيــن وأجهــزة قيــاس،
وجســور أرضيــة ،وماكينــات كــر باطــون وموازيــن حــرارة طبيــة وأخــرى.

ولتحفيــز االســتثامر وتحســن بيئــة األعــال وضــان توفــر الســيولة يف الســوق ،تــم اإلعفــاء مــن كافــة الرســوم املتعلقــة

بتســجيل الــركات للتســهيل عــى املواطنــن والقطــاع الخــاص ،توجيــه الــركات لعقــد اجتامعات الهيئــات العامــة للرشكات
املســاهمة العامــة وفــق إجــراءات الســامة العامــة املعتمــدة ،ويف مجــال امللكيــة الفكريــة تــم ســتقبال طلبــات اإليــداع

والتجديــد ،وتغيــر الوكيــل إلكرتوني ـاً عــر اإلمييــل ومتديــد فــرة االعــراف ،ومتديــد املــدد القانونيــة لفــرة أطــول ،وذلــك
لعــدم متكــن املحامــن أو وكيــل العالمــة مــن الــرد يف الوقــت املحــدد ،وتأجيــل دفــع الرســوم لطلبــات اإليــداع وبعــض

خدمــات امللكيــة الفكريــة مثــل التجديــد لبعــض الوقــت ،حيــث تــم تســجيل ( )1,122عالمــة تجاريــة خــال الفــرة ،وضمــن ســعي
وزارة االقتصــاد الوطنــي لتمكــن القطــاع الخــاص يف فلســطني مــن خــال تبنيهــا لسياســات مختلفــة يف هــذا القطــاع،

بــادرت الــوزارة بتنفيــذ مســح ميــداين شــمل ( )2,600منشــأة ،لتقييــم أثــر جائحــة كوفيــد -19عــى القطــاع الخــاص بالتعــاون

مــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وتــم توفــر متويــات بقيمــة ( 25مليــون) دوالر لــركات غــر ربحيــة تركــزت
معظمهــا يف قطــاع غــزة ضمــن مشــاريع تنمويــة وزراعيــة وتنميــة املــرأة ،ويف مجــال املســاعدات الطبيــة وتعزيــز

القطــاع الصحــي ،ومشــاريع دعــم النفــي واالجتامعــي لألطفــال ،وغريهــا مــن املشــاريع ،وتحويــل الدعــم الفرنــي
بقيمــة مليــون يــورو ملجابهــة الجائحــة الصحيــة ،ودعــم املنشــآت الصغــرة واملتوســطة .ومنــذ بدايــة الجائحــة وحتــى

نهايــة أيلــول 2020م تــم تســجيل ( )836رشكــة جديــدة ،و( )827تاجــر جديــد ضمــن الســجل التجــاري.

وعــى صعيــد املــدن واملناطــق الصناعيــة ،مل يتوقــف اإلنتــاج لــدى بعــض املصانــع بالرغــم مــن التحديــات التــي عصفتهــا

جائحــة كورونــا يف مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة ،ويف مدينــة بيــت لحــم الصناعيــة تــم توقيــع تســعة عقــود جديــدة
يف املرحلــة الثانيــة 2020-2021م ،واســتمر العمــل عــى اســتكامل البنيــة التحتيــة يف مدينــة جنــن الصناعيــة خــال فــرة

الجائحــة ،يف ظــل صعوبــة إدخــال املــواد املطلوبــة ،حيــث مل تتجــاوز نســبة الـــتأخري عــن ( .)30%إضافــة إىل حصــول عــدد
مــن املســتثمرين يف املــدن الصناعيــة عــى االســردادات الرضيبيــة وفق ـاً ملراســات الهيئــة مــع وزارة املاليــة ،وعــى

حــل املشــاكل العالقــة برتاكــم الديــون عــى املصانــع تجــاه رشكــة الكهربــاء بوقــف القطــع وجدولــة الديــون املســتحقة

عــى املســتثمرين لضــان اســتمرارية عمــل املصانــع ،وتــم عمــل مســح مبــديئ حــول خســائر املصانــع يف مدينــة أريحــا

الزراعيــة الصناعيــة بســبب الجائحــة عــن العــام.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
وزارة العمل

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة العمل
 -تنفيذ املرحلة األوىل من برنامج دعم العامل املترضرين من الجائحة يف السوق املحيل ،وشمل

تحويالت نقدية بقيمة  700شيكل  /قيمة التحويلة الواحدة لعدد  40ألف عامل متعطل عن العمل يف
السوق املحيل منهم  5,700يف قطاع غزة بتمويل من صندوق وقفة عز ومشاركة االتحاد العام
مببلغ مليون و 429ألف دوالر.

 منح  136قرض ( 128يف الضفة و 8قروض يف غزة ) بقيمة مليون و  700ألف دوالر ،ساهمت يف بقاء 603عامل وعاملة عىل رأس عملهم.

 -توفري  923فرصة عمل مؤقتة ضمن برنامج التشغيل املؤقت يف غزة ،وقد بلغت نسبة املستفيدين

من النساء حوايل  5%و 95%من الرجال .وتوفري  650فرصة عمل دامئة ضمن برنامج التشغيل الذايت ،و
دعم وتعزيز سبل العيش املستدام لـ  76مستفيدا ً من ذوي االحتياجات الخاصة ،وإيجاد  1,200فرصة
عمل مؤقتة ودامئة لعامل فقدوا أعاملهم.

 تقوية وتعزيز دور  23مؤسسة قاعدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم منحة بقيمة ألفي يورولكل منها.

 دعم  25مرشوع عمل من املنزل ،ومتابعة مرشوع حيايت مع البنك الوطني لتمويل مشاريع إقراضيةبفائدة صفرية بسقف أعىل  15ألف دوالر للقرض الواحد وقيمته اإلجاملية  400ألف دوالر ،ومتابعة
مرشوع (صار الوقت تبدأ مرشوعك) مع بنك فلسطني بهدف متويل مشاريع اقراضية بفائدة 5%

متناقص بسقف أعىل  15ألف دوالر .

 متابعة تصاريح العمل لحوايل  85ألف عامل وتجديد تصاريح لـ  35ألف ،وتحصيل حقوق اجتامعية لـ 1,892عامالً ،ومتابعة حقوق  171إصابة عمل منها  23إصابة قاتلة ،وفتح حسابات بنكية لـ  1,962عامالً ،وضبط 4

سامرسة عمل ،وإصدار  16,388شهادة تعطل عن العمل لغايات التأمني الصحي.

 تنفيذ  10,990زيارة ميدانية ملنشات القطاع الخاص ،حيث استفاد من تلك الزيارات حوايل  40ألف عاملوعاملة.

 تلقي ومعالجة  1,191شكوى عاملية ،واإلجابة عىل  14,939استشارة قانونية. استكامل أعامل إعادة التأهيل والتوسعة وتحديث التجهيزات لتطوير مراكز (نابلس ،قلقيلية ،جنني وبيتجاال) بتكلفة إجاملية بلغت  3.2مليون يورو.

قامت وزارة العمل مبا ييل:
 .1توقيــع االتفــاق الثــايث بــن أطــراف اإلنتــاج :وذلــك لضــان اســتقرار عالقــات العمــل ،والدخــل آلالف العــال يف األشــهر

الثالثــة األوىل للجائحــة ،حيــث شــكلت مبوجــب هــذا االتفــاق لجــان ثالثيــة عــى مســتوى املحافظــات تعاملــت مــع مئــات

الشــكاوى والخالفــات بــن العــال وأصحــاب العمــل.
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 .2تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن برنامــج دعــم العــال املترضريــن مــن الجائحــة يف الســوق املحــي :حيــث شــمل الربنامــج

تحويــات نقديــة بقيمــة ( )700شــيكل لـــ( 40ألــف) عامــل متعطــل عــن العمل يف الســوق املحــي منهــم ( )5,700يف قطاع
غــزة ،حيــث نفــذت هــذه املرحلــة بالتعــاون بــن وزارة العمــل واالتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني ،وتــم متويلهــا مــن
قبــل صنــدوق وقفــة عــز ومشــاركة االتحــاد العــام مببلــغ (مليــون و 429ألــف) دوالر ،توقيــع اتفاقيــة تــرع بقيمــة ( 500ألــف)
دوالر لدعــم صنــدوق وقفــة عــز.

 .3تنفيــذ برنامــج اإلقــراض الطــارئ (صمــود) :حيــث يســتهدف الربنامــج املنشــآت الصغــرة وبالغــة الصغــر مبحفظــة ماليــة

بقيمــة (  4مليــون) دوالر ،لدعــم املنشــآت املتــررة مــن انتشــار الجائحــة بقــروض مخفضــة الفوائــد وبــدون عمــوالت أو
رســوم ،حيــث تــم منــح ( )136قرضـاً ( 128يف الضفــة و 8قــروض يف غــزة ) بقيمــة حوايل (مليــون و 700ألف) دوالر ســاهمت
يف بقــاء ( )603عامــل وعاملــة عــى رأس عملهــم.

 .4مــن خــال برنامــج التشــغيل الطــارئ :تــم خلــق ( )923فرصــة عمــل مؤقتــة ضمــن برنامــج التشــغيل املؤقــت يف غــزة مــن
خــال مــروع التشــغيل املؤقــت بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،ومــن خــال الدعــم الفنــي مــع صنــدوق

البلديــات لتنفيــذ مــروع دعــم البنيــة التحتيــة يف غــزة ،وقــد بلغــت نســبة املســتفيدين مــن النســاء حــوايل ( ،)5%والرجــال
(.)95%

 .5من خالل برنامج التشغيل الذايت:

 تــم تقديــم الدعــم لـــ ( )269مرشوعــاً مــدرا ً للدخــل ،ضمــن مجموعــة مــن املشــاريع التــي يقــوم الصنــدوق بتنفيذهــاوتنــدرج تحــت مــروع ســتارت اب (ٍ ،)Startupوأيضــاً ضمــن برنامــج مرشوعــك املمــول مــن بنــك فلســطني ،كــا تــم خلــق

( )650فرصــة عمــل دامئــة ضمــن برنامــج التشــغيل الــذايت.

 دعــم وتعزيــز ســبل العيــش املســتدام لـــ ( )76مســتفيدا ً مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ضمــن برنامــج مســتقبلنا بالرشاكــةمــع مؤسســة  AVSIاإليطاليــة ،وضمــن مشــاريع أخــرى شــملت تقديــم تدريــب وتأســيس أو دعــم مشــاريع.

 -املســاهمة يف تقويــة وتعزيــز دور ( )23مؤسســة قاعديــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إداريــاً وفنيــاً ،وتقديــم

منحــة بقيمــة (ألفــي يــورو) لــكل منهــا ،بهــدف تحســن اإلنتــاج وتعزيــز النمــو االقتصــادي املســتدام يف املجتمعــات

الفلســطينية املهمشــة ،وذلــك ضمــن مــروع خطــوات الســام.

 .6خلق فرص عمل وتشغيل املتعطلني :حيث تم إيجاد ( )1,200فرصة عمل مؤقتة ودامئة لعامل فقدوا أعاملهم.
 .7دعــم ( )25مــروع عمــل مــن املنــزل بالتعــاون والتنســيق مــا بــن وزارة العمــل والوكالــة األملانيــة  ،GIZيف إطــاق
مبــادرة “ أعــال ابتكاريــة مــن املنــزل” مــن خــال تقديــم أفــكار بنــاءة متعلقــة بانتشــار فــروس كورونــا ،وذلــك باختيــار

( )25فكــرة لتصبــح مشــاريع مــدرة للدخــل ومشــغلة خــال جائحــة كورونــا ضمــن اتفــاق لخلــق ( )100مــروع متناهــي الصغــر

للعمــل مــن املنــزل.

17

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
 .8إنشــاء ( )4مراصــد محليــة لســوق العمــل ،حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة مــا بــن وزارة العمــل والوكالــة األملانيــة  ،GIZوجهــاز

اإلحصــاء املركــزي إلنشــاء مرصــد يف أربــع محافظــات هــي( نابلــس ،الخليــل ،رام اللــه ،ســلفيت) ،لتوفــر املعلومــات

وتحليــل ورصــد وجمــع البيانــات املطلوبــة ملســاعدة صانعــي القــرار عــى فهــم أفضــل لســوق العمــل مــن ناحيــة فهــم
اإلمكانيــات والتحديــدات التــي يوجههــا ســوق العمــل ،حيــث تــم إقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء.

 .9متابعــة مــروع حيــايت مــع البنــك الوطنــي بهــدف متويــل مشــاريع إقراضيــة بفائــدة صفريــة ضمــن مــروع “ حيــايت

“ بســقف أعــى ( 15ألــف) دوالر للقــرض الواحــد وقيمتــه اإلجامليــة ( 400ألــف) دوالر ،ومتابعــة مــروع (صــار الوقــت تبــدأ
مرشوعــك) مــع بنــك فلســطني بهــدف متويــل مشــاريع إقراضيــة بفائــدة ( )5%متناقــص بســقف أعــى مــن ( 15ألــف) دوالر
بالتعــاون بــن وزارة العمــل وصنــدوق التشــغيل الفلســطيني وبنــك فلســطني ،ومتابعــة مشــاريع أخــرى مــع بنــك فلســطني

لقــروض بصفــر فوائــد للمعاقــن وعددهــا ( )74قرض ـاً.
 .10فيام يتعلق بالعاملة داخل الخط األخرض

 -تــم تنفيــذ مــروع الدعــم القانــوين املوجــه لتحصيــل حقــوق العاملــن داخــل الخط األخــر ،حيث يســتهدف العــال الذين

تــرروا مــن الجائحــة ،وتــم اعتــاد مكتــب قانــوين مــن الداخــل لرفــع قضايــا جامعيــة وفرديــة لصالــح عاملنــا ،واملــروع

ممــول مــن قبــل الـــ UNDPبقيمــة ( 120ألــف) دوالر ويســتهدف (  90ألــف) عامــل.

 -متابعــة تصاريــح العمــل لحــوايل ( 85ألــف) عامــل ،وتجديــد تصاريــح لـــ ( 35ألــف) عامــل ،وتحصيــل حقــوق اجتامعيــة لـــ ()1,892

عامــاً ،ومتابعــة حقــوق ( )171إصابــة عمــل منهــا ( (23إصابــة قاتلــة ،وفتــح حســابات بنكيــة ل()1,962ـ عامــاً ،وضبــط ()4
ســارسة عمــل ،وإصــدار ( )16,388شــهادة تعطــل عــن العمــل لغايــات التأمــن الصحــي.

 .11وحول تفتيش العمل وتعزيز الحرية النقابية وعالقات العمل

 -تنفيــذ ( )10,990زيــارة ميدانيــة ملنشــآت القطــاع الخــاص حيــث اســتفاد مــن تلــك الزيــارات حــوايل ( 40ألــف) عامــل وعاملــة

حيــث تــم تحويــل ( )89شــكوى للقضــاء ،وإصــدار ( )2,390تنبيــه ،و( )558إنــذار ،وإغــاق ( )42منشــأة بســبب مخالفة اشــراطات

الســامة والصحــة املهنية.

 -تلقي ومعالجة ( )1,191شكوى عاملية ،واإلجابة عن ( )14,939استشارة قانونية.

 املصادقــة عــى ( )45نظام ـاً داخلي ـاً للمنشــآت ،وإنجــاز نظامــن لقانــون مــريف الســامة ،وتســجيل ( )576إصابــة عمــل،والتحقيــق يف كافــة اإلصابــات القاتلــة ،البالــغ عددهــا ( )10إصابــات و( )96%يف بقيــة اإلصابــات ،وتحصيــل حقــوق لـــ ()794

عام ـاً وعاملــة يف الســوق املحــي.

 -تنظيم عمل ( )170حدثاً وإخراج ( )35طفالً من سوق العمل.

 -اإلرشاف عــى تأســيس ( )14منظمــة نقابيــة ،وتصويــب أوضــاع ( )33منظمــة أخــرى ،واإلرشاف عــى انتخابــات ( )66منظمــة

نقابيــة ،وإصــدار ( )14نظامـاً داخليـاً ملنظــات نقابيــة ،وتعديــل ( )25نظامـاً آخــر ،وإقــرار( )46ميزانيــة عموميــة للنقابــات.
 اإلرشاف عىل توقيع ( )7اتفاقيات عمل جامعية استفاد منها ( )1,500عامالً وعاملة ،ومتابعة ( )91طلب إعادة هيكلية. .12حول التدريب املهني

 -متابعــة املتدربــن واســتكامل متطلبــات تخرجهــم يف ( )11مركــز تدريــب مهنــي يف الــدورات الصباحيــة واملســائية للعــام

2019/2020م.

 -اســتكامل أعــال إعــادة التأهيــل والتوســعة وتحديــث التجهيــزات لتطويــر مراكــز (نابلــس ،قلقيليــة ،جنــن وبيــت جــاال)

بتكلفــة إجامليــة بلغــت ( 3.2مليــون) يــورو بدعــم مــن بنــك التنميــة األملــاين  kfwوبالتعــاون مــع وزراة الرتبيــة والتعليــم.

 -إنجــاز عطــاء تصميــم مركــز تدريــب طوبــاس ،وتوســعة مركــز يطــا ،وطــرح عطــاء صيانــة مركــز الخليــل بالتعــاون مــع وزارة

االشــغال ،وتخصيــص أرض ملــروع بنــاء مركــز تدريــب مهنــي طولكــرم بالتعــاون مــع بلديــة طولكــرم.

 -تطويــر ( )4مشــاغل لــدورات الكهربــاء العامــة ،وتوفــر التجهيــزات واألدوات يف مجــال الطاقــة الشمســية ،ومشــغل

تكييــف وتربيــد مــن خــال مــروع غرفــة كولــون الحرفيــة األملانيــة.

 -توريد احتياجات الوقاية من فريوس كورونا لصالح مراكز التدريب املهني.

 تطويــر مــواد تدريبيــة مســاندة لـــ ( )11برنامــج تدريــب ،وتقييــم ( )35%مــن املناهج ،وضبــط الربامــج وتوحيدها بنســبة (،)85%وإعــداد دليــل املــدرب املهني.

18

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
 .13اإلعالم والتوعية واإلرشاد للعامل وأصحاب العمل:

 القيــام بعــدة حمــات إعالميــة وتوعويــة ألُرس وعائــات العــال وتوزيــع بروشــورات توعويــة وغريهــا من األعــال امليدانيةبهــدف التوعيــة حــول أهميــة اتباع إجــراءات الحجــر الوقايئ الســليم.
 .14املبادرات التعاونية:

 -وفــرت الهيئــة منحــة للقطــاع التعــاوين بقيمــة )نصــف مليــون) دوالر مــن خــال الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي،

لدعــم املزارعــن يف أريحــا واألغــوار ،وتجهيــز عطــاء اســترياد احتياجــات املــروع بصورتــه النهائيــة.

 توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة خضــوري إلدخــال مســاق تعــاوين ضمــن املنهــاج الــدرايس للجامعــة ،وتــم العمــلعــى املســاق بصورتــه األوليــة.

 -القيام بإجراءات قانونية وتصويب أوضاع التعاونيات القانونية اإلدارية واملالية.

 .15بناء القدرات املؤسسية

 تنفيــذ مــروع تطويــر حاميــة البيانــات بقيمــة ( 72ألــف) دوالر ،حيــث تــم رشاء وحــدة حاميــة للــوزارة ولألنظمــة ،وبنــاء( )Secure VPN Tunnelبــن الــوزارة وفروعهــا ،مــا ســاهم يف رفــع رسعــة النــت ،وتوفــر(  128ألــف) دوالر ســنويا ً،كانــت

تدفــع لصالــح رشكــة االتصــاالت الفلســطينية.

 تطويــر وبنــاء أنظمــة الــوزارة املحوســبة وتطبيقــات الحاســوب ،وتقديــم خدمــات للموطنــن مــن خــال تقنيــة الويــب،وتطويــر الناقــل التبــادل البينــي الحكومــي ( )X-Roadللعمــل مــن خــال اإلنرتنــت.

 -رشاء نظام محوسب إلدارة املوارد البرشية واملستودعات بتكلفة ( 89ألف) دوالر بتمويل من قبل GIZ.

 بــدء العمــل بتطبيــق نظــام التفتيــش وحاميــة العمــل ،واســتخدام تطبيــق الهاتــف الــذيك لنظــام تفتيــش العمــل،وتشــغيل مركــز البيانــات املركــزي.

 بــدء العمــل عــى تطويــر وتحديــث نظــام معلومــات ســوق العمــل الخــاص يف الــوزارة ليشــمل كل اإلدارات العامــةوتشــكيل لجنــة لذلــك.

 .16الضامن االجتامعي:

 -تشــكيل لجنــة مــن الــركاء الثالثــة ،هدفهــا رعايــة كافــة النشــاطات املتعلقــة بالضــان االجتامعــي ،وعقــد ورشــات

عمــل استكشــافية مــع الــركاء االجتامعيــن ،وبــإرشاف خــراء إقليميــن ودوليــن تهــدف إىل ضــان اســتمرار الحــوارات
والنقاشــات للخــروج بخطــة طريــق مجمــع عليهــا مــن الــركاء وتعمــل عــى تعزيــز تطبيــق الضــان االجتامعــي.

 التعاقــد مــع رشكــة قانونيــة محاســبية تعمــل داخــل الخــط األخــر هدفهــا حــر بيانــات العــال الفلســطينيني التعريفيــةوحقوقهــم املاليــة ،ومواءمــة قانــون التأمــن الوطنــي اإلرسائيــي مــع الضــان االجتامعــي لعمــل صنــدوق اســتكاميل

لنقــل حقــوق العــال الفلســطينيني ،وتــم اعتــاده مــن قبــل مجلــس الــوزراء.
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وزارة السياحة واآلثار

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة السياحة
 إطــاق منصــة تدريــب إلكرتونيــة “ ”jahzeen.psلتدريــب العاملــن يف قطــاع الســياحة عــى الربوتوكــوالتالســياحية.

 -لحاميــة الهويــة والــراث الثقــايف الفلســطيني ،تــم العمــل عــى إدارة املشــهد الثقــايف يف وادي البــاذان

والفارعــة ،وإنشــاء تغطيــة لحاميــة وعــرض فسيفســاء قاعــة الحــام -قــر هشــام– أريحــا.

 -إنجــاز املتحــف الفلســطيني اإلفــرايض للوصــول إىل أكــر عــدد مــن طــاب املــدارس والنــاس وتوعيتهــم

بالــراث الثقــايف الفلســطيني.

 -رفــد قطــاع الداللــة الســياحية بالــكادر البــري الــازم ،حيــث تــم عقــد خمــس دورات اســتدراكية لــأدالء

الســياحيني.

 يف ظــل جائحــة كورونــا ،تــم منــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن اإلقامــة يف الفنــادق الفلســطينية،والعمــل عــى تكثيــف التفتيــش الســياحي عــى الفنــادق ومتاجــر التحــف الرشقيــة للتأكــد مــن تطبيــق تعليــات
الســامة والوقايــة ،وتــم تشــكيل فريــق وطنــي ملراقبــة تنفيــذ الربوتوكــوالت الصحيــة يف املنشــآت الســياحية.

 -إعــداد دراســة حــول الخســائر يف قطــاع الســياحة بالرشاكــة مــع كافــة جهــات االختصــاص ،والتــي بلغــت  1.5مليــار

دوالر ،والعمــل عــى متابعــة قضيــة العاملــن واملوظفــن يف القطــاع الســياحي.

للرتويــج لفلســطني كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن ،تــم إطــاق منصــة تدريــب إلكــروين" "jahzeen.psباللغتــن العربيــة

واإلنجليزيــة ،تهــدف إىل تدريــب العاملــن يف قطــاع الســياحة عــى الربوتوكــوالت الســياحية كل يف مجــال عملــه ،وذلــك

بالتعــاون مــع  ،GIZحيــث قــام أكــر مــن ( )911موظفـاً أو عامـاً يف مجــال الســياحة بالتســجيل يف املنصــة ،وســجلت املنصــة
أكــر مــن ( 136ألــف) زيــار ،وتــم إطــاق حقــل خــاص لفلســطني يف املنصــة اإللكرتونيــة  ،app.hotelredilient.orgوتدريــب

الفريــق الوطنــي عليهــا.

ولضــان مواقــع تــراث ثقــايف وأبنيــة تراثيــة مرممــة ومصانــة ومــدارة بشــكل فعــال ،تــم تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن

مــروع تنميــة وإدارة املشــهد الثقــايف يف وادي البــاذان والفارعــة بالتعــاون مــع جامعــة بريزيــت ،واســتكامل أعــال

الرتميــم األساســية إلحــدى طواحــن الحبــوب يف وادي البــاذان ،وكذلــك قنــاة املــاء والقناطــر امللحقــة بهــا ،بحيــث أصبــح
املوقــع قــادرا ً عــى تقديــم صــورة واضحــة لطريقــة طحــن الحبــوب التــي كانــت متبعــة قدمي ـاً مــن خــال اســتغالل ينابيــع

امليــاه املتوفــرة يف املنطقــة, .تــم عمــل مجموعــة مــن الدراســات لضــان الحفــاظ عــى أرضيــات الفسيفســاء يف قــر

هشــام ،وصــوالً إىل مــروع إنشــاء تغطيــة لحاميــة وعــرض أرضيــات الفسيفســاء يف قاعــة الحــام الكبــر املمــول مــن
الحكومــة اليابانيــة .وتــم تحويــل جــزء كبــر مــن مقتنيــات املتحــف الفلســطيني االفــرايض املتنقــل إىل عــروض افرتاضيــة

يتــم عرضهــا بعــدة تطبيقــات مــن خــال األجهــزه الخلويــة ومواقــع اإلنرتنــت.

وللرتويــج لفلســطني وتســويقها كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن ،تــم رفــد قطــاع الداللــة الســياحية بالــكادر البــري الالزم،

والعمــل املســتمر عــى تطويــر وتعزيــز معلومــات العاملــن يف مهنــة الداللــة الســياحية يف مختلــف املجــاالت الســياحية
واألثريــة والتاريخيــة والسياســية ،وقــادت وزارة الســياحة واآلثــار بالرشاكــة مــع نقابــة أدالء الســياحة العربيــة خمــس دورات

اســتدراكية لألدالء الســياحيني.
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وللتعامــل مــع أزمــة الوبــاء العاملــي كوفيــد  ،-19قامــت وزارة الســياحة مبنــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن اإلقامــة
يف الفنــادق الفلســطينية ،بحيــث تــم إلغــاء كل الحجــوزات والربامــج مــن هــذه الــدول ،والتعميــم باتخــاذ إجــراءات الســامة

والوقايــة يف أماكــن الزيــارة ومنــع االكتظــاظ ،وتكثيــف التفتيــش الســياحي ،والــزام املجموعــات الســياحية األجنبيــة

الوافــدة باقتصــار الربنامــج الســياحي عــى األماكــن الدينيــة والتاريخيــة فقــط ،وعــدم االختــاط مــع املجتمــع املحــي

خاصــة زيــارة الجامعــات واملــدارس ،والتنســيق مــع جمعيــة الفنــادق العربيــة للمســاهمة يف مواجهــة هــذه األزمــة ،ومــن
ضمنهــا تخصيــص مجموعــة مــن الفنــادق لوضعهــا تحــت تــرف وزارة الصحــة عنــد الحاجــة كأماكــن للحجــر الصحــي للمصابــن

بالفــروس.

ولدعــم صمــود القطــاع الســياحي الفلســطيني الخــاص ،تــم إعــداد دراســة كاملــة للخســائر يف قطــاع الســياحة بالرشاكــة
مــع كافــة جهــات االختصــاص ،حيــث بينــت أن الحجــم الــكيل للخســائر املتوقعــة لهــذا القطــاع خــال فــرة العــرة شــهور

مــن بدايــة آذار حتــى نهايــة العــام 2020م ،هــو مــا يقــارب( مليــار 542 ،مليــون 769 ،ألــف و ) 666دوالر ،ومتابعــة قضيــة

العاملــن واملوظفــن يف القطــاع الســياحي ،وصــوالً إىل االتفــاق الــذي أبــرم يف 6/3/2020م بــن أطــراف اإلنتــاج

الثالثــة :الحكومــة والنقابــات والقطــاع الخــاص ،الــذي يضمــن حــق العاملــن لشــهري آذار ونيســان ،وتــم اتخــاذ مجموعــة
مــن القــرارات والتدابــر ،منهــا :قــرار مجلــس الــوزراء بإعفــاء املؤسســات الســياحية مــن رســوم ترخيــص العــام 2020م،
وقــرار بدفــع الرديــات الرضيبيــة للفنــادق ،وقــرار تشــكيل لجنــة لتقديــر خســائر الفنــادق التــي تــم اســتخدامها للحجــر الصحي

مــن أجــل تعويضهــم ،ومخاطبــة وزارة املاليــة لتســهيل حصــول مكاتــب الســياحة والســفر عــى بــراءة الذمــة ،وعقــد عــدة

لقــاءات مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ملحاولــة حــل أزمــة القطــاع الخــاص مــع البنــوك والقــروض والشــيكات الراجعــة
وأيضــا تســهيل اســتفادتهم مــن برنامــج اســتدامة القــروض امليــرة ،وإعــداد خطــة إنعــاش كاملــة حملــت شــعار (جاهزيــن)

بالتعــاون مــع الجمعيــات التــي متثــل القطــاع الخــاص ملــا بعــد األزمــة تشــمل إطــاق حملــة لتشــجيع الســياحة الداخليــة،
وخاصــة مــن مناطــق الـــ  48عندمــا تســمح الظــروف الصحيــة بذلــك ،بهــدف تشــغيل املؤسســات الســياحية الوطنيــة بشــكل

رسيــع ،وإيجــاد مصــدر دخــل لهــا لحــن عــودة الســياحة الوافــدة بشــكل تدريجــي بعــد رفــع منــع الســفر والطــران يف

العــامل ،وتــم وضــع خطــة لحاميــة الــراث الوطنــي الفلســطيني ،وإيقــاف عمليــات تهريــب اآلثــار وبيعهــا.

معامل سياحية يف فلسطني
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وزارة الريادة والتمكني

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة السياحة

 -إعــداد اســراتيجية الريــادة والتمكــن ()2020-2022م ،التــي تركــز عــى توجيــه برامــج متكــن الشــباب والريــادة

والتشــغيل الــذايت ،وخصوص ـاً يف القطاعــات التقنيــة والقطاعــات كثيفــة العاملــة ،وتوفــر احتياجــات الطاقــة
للقطاعــات اإلنتاجيــة ،وتشــجيع االبتــكار يف قطــاع الطاقــة وتقنيــات الطاقــة املتجــددة ،وتوفــر فــرص متويليــة

تعنــى بالتعاونيــات والجمعيــات ،وتنشــيط مئــات مــن مؤسســات املجتمــع املــدين يف قطــاع الريــادة والتمكــن،
وجعــل ريــادة األعــال واألعــال االبتكاريــة الخيــار األول لجميــع الفلســطينيني مــن الجنســن مبــا يســاهم بشــكل

فعــال يف الحــد مــن الفقــر والبطالــة وتحقيــق االزدهــار ورفــاه العيــش للجميــع وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي،
ودعــم برامــج حاضنــات األعــال لتعزيــز قــدرات الشــباب والشــابات يف مجــال العمــل الحــر عــن بعــد Freelancing

.Online

 انســجاماً مــع اســراتيجية الريــادة والتمكــن تــم التخطيــط للمشــاريع التاليــة :برنامــج التميــز وهــو برنامــجمصمــم لتدريــب  6أالف مطــور برمجيــات بتكلفــة  1.5مليــون يــورو عــى مــدى  3ســنوات تــم رصف  100ألــف يــورو
يف عــام 2020م بدعــم مــن مؤسســة التعــاون األملــاين الحكومــي ،أكادمييــة أكســوس ،وبرنامــج الرشاكــة

االســراتيجية  -مؤسســة التمويــل الدوليــة برنامــج مصمــم لتفعيــل اســراتيجية الــوزارة بتكلفــة  15مليــون دوالر،

والربنامــج الثالــث )ICEP( :املؤمتــر الســنوي لريــادة األعــال الفلســطيني بتكلفــة  140ألــف دوالر ســنويا.

قامــت وزارة الريــادة والتمكــن بإعــداد اســراتيجية قطــاع الريــادة والتمكــن -2022 2020م ،وأعــدت الــوزارة للمشــاريع

اآلتيــة:

 برنامــج التميــز وهــو برنامــج مصمــم لتدريــب ( 6آالف) مطــور برمجيــات بتكلفــة (  1.5مليــون) يــورو عــى مــدى ( )3ســنوات،وقــد تــم رصف (  100ألــف) يــورو يف عــام 2020م بدعــم مــن مؤسســة التعــاون األملــاين الحكومــي ،أكادمييــة أكســوس.
 -برنامــج الرشاكــة االســراتيجية -مؤسســة التمويــل الدوليــة ،وهــو برنامــج مصمــم لتفعيــل اســراتيجية الــوزارة بتكلفــة

(  15مليــون) دوالر.

 -برنامج ( )ICEPاملخصص للمؤمتر السنوي لريادة األعامل الفلسطيني بتكلفة (  140ألف) دوالر سنوياً.
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يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات يف املجــال اإلجتامعــي التــي قامــت بهــا
املؤسســات الحكوميــة التاليــة :وزارة الصحــة ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وزارة التعليــم العــايل

والبحــث العلمــي ،وزارة التنميــة االجتامعيــة ،وزارة شــؤون املــرأة ،وزارة الثقافــة ،واملجلــس
األعــى للشــباب والرياضــة ،وهيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن.
وزارة الصحة

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الصحة
 -توفري أدوية ومستلزمات طبية بقيمة  123مليون و 857ألف دوالر.

 -بناء وإعادة تأهيل مراكز صحية ،ومستشفيات ،بقيمة  8.4مليون دوالر.

 -توفري الخدمات الرئيسية يف مراكز الرعاية الصحية األولية والصحة العامة بتكلفة مالية  53مليون دوالر.

 -توفــر الخدمــات األساســية يف املستشــفيات مــن خدمــات الطــوارئ وغســيل الــكىل والرسطــان واملــرىض

املنومــن والــوالدة واألطفــال والعمليــات الطارئــة ،حيــث بلــغ مجمــوع ادخــاالت املــرىض املنومــن يف
املستشــفيات الحكوميــة مــا مجموعــه  197,811إدخــال.

 -إنفــاق  48مليــون دوالر مــن املوازنــة الطارئــة املخصصــة ملواجهــة أزمــة كورونــا  ،مــن ضمنهــا تــم فتــح

مختــرات  RT-PCRلفحــص الكورونــا يف املحافظــات ،وتوفــر أجهــزة ومعــدات طبيــة بقيمــة  20مليــون و572

ألــف دوالر ،ومــواد مخربيــة بقيمــة  10ماليــن و 572ألــف دوالر ،وأدويــة ومســتهلكات طبيــة بقيمــة  10ماليــن
و 572ألــف دوالر.

 -إنشــاء مراكــز لحجــر الحــاالت املشــتبه بهــا يف كافــة املحافظــات يف بدايــة األزمــة بالتعــاون مــع اللجــان

الوطنيــة عــى مســتوى املحافظــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة ،مثــل الفنــادق ،بعــض مؤسســات
املجتمــع املــدين ،األكادمييــة العســكرية يف أريحــا وغريهــا ،وإنشــاء وتخصيــص مجموعــة مــن املراكــز

واملستشــفيات لعــاج املصابــن بالفــروس.

 -تشــغيل عيــادة الليــزر وتحويــل املــرىض مــن جميــع املحافظــات ،وتعزيــز الصحــة اإلنجابيــة بتكلفــة ماليــة 24

مليــون و 860ألــف دوالر ،ومواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي بتكلفــة ماليــة  34.2ألــف دوالر.

 -استمرار تقديم خدمات الصحة النفسية يف املراكز بتكلفة مالية تقدر بـ  9مليون و 143ألف دوالر.

 اســتمرت الــوزارة يف توفــر خدمــات رشاء الخدمــة الطبيــة للخدمــات غــر املتوفــرة يف املرافــق الحكوميــةحيــث بلغــت مايقــارب  77ألــف تحويلــة.

 -إدارة أزمــة جائحــة كورونــا عــى املســتوى الصحــي بشــكل فاعــل مــن خــال اللجــان الصحيــة الوطنيــة واللجــان

الفنيــة ،والتــي كانــت تعمــل عــى مــدار الســاعة توفــر  527رسيــرا ً ( 393رسيــرا ً عالجيــاً و  134رسيــرا ً للعنايــة
املكثفــة) لعــاج مــرىض كوفيــد يف القطــاع الحكومــي مــن خــال مراكــز كوفيــد واملشــايف الحكوميــة

املختلفــة.

 -ملواجهــة الجائحــة تــم تعيــن حــوايل  270كادرا ً صحي ـاً مــن خــال عقــود مؤقتــة بدعــم مــن البنــك الــدويل،

 100موظــف عــى عقــد حكومــي ،و 727موظف ـاً بدعــم مــن  UNDPبــارشوا العمــل مــن منتصــف شــهر أكتوبــر
2020م ،باإلضافــة إىل  50عــى بنــد املياومــة.
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 .1اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحيــة األساســية يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة واملستشــفيات الحكوميــة كــا هــو
معمــول بــه يف حــاالت الطــوارئ (الربنامــج الوطنــي للتطعيــم ،رصف أدويــة املــرىض املزمنــن ،والعالجــات الطارئــة)
بتكلفــة ماليــة (  53مليــون) دوالر ،وتوفــر الخدمــات األساســية يف املستشــفيات مــن خدمــات الطــوارئ وغســيل الــكىل
والرسطــان واملــرىض املنومــن والــوالدة واألطفــال والعمليــات الطارئــة ،حيــث بلــغ مجمــوع زيــارات مراجعــي الطبيــب
العــام يف كافــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة خــال الفــرة منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة شــهر نوفمــر 2020م مــا
يقــارب ( )1,495,530زيــارة ،وبلــغ عــدد إدخــاالت املــرىض املنومــن يف املستشــفيات الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة (منــذ
بدايــة العــام حتــى نهايــة شــهر  )11مــا مجموعــة ( )197,811إدخــال.
 .2تطوير البنية التحتية والخدمات التخصصية بهدف توطني الخدمات الصحية ،وكانت كاآليت:
 االنتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي ،بقيمة إجاملية حوايل ( 5مليون) يورو. أعــال تركيــب وتشــغيل جهــاز القســطرة شــارفت عــى االنتهــاء يف مستشــفى عاليــة /الخليــل ،ومــن املتوقــع أن يتــماســتقبال املــرىض يف بدايــة العــام القــادم بتكلفــة إجامليــة مليــون دوالر.
 أعامل تركيب وتشغيل جهاز القسطرة الثاين يف مجمع فلسطني الطبي بتكلفة مليون دوالر. تزويــد كل مــن مستشــفى عاليــة ومستشــفى يطــا يف الخليــل بجهــاز تصويــر طبقــي حديــث بقيمــة إجامليــة (مليــون 628ألــف) دوالر ،وكذلــك رشاء وتوريــد جهــاز تصويــر طبقــي متطــور ملستشــفى جنــن بقيمــة مليــون دوالر.
 االنتهاء من تأهيل وتهيئة الغرفة الخاصة بجهاز التصوير الطبقي الخاص مبستشفى سلفيت. ترميــم بعــض عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة يف مديريــة صحــة رام اللــه ،منهــا :بيتونيــا ،عيــادة ديــر إبزيــغ ،بلعــن،رنتيــس ،عيــادة قــراوة بنــي زيــد ،واملؤسســة الطبيــة بقيمــة إجامليــة للعيــادات املذكــورة وصلــت إىل (  857ألــف) دوالر.
 إنشاء مركز للصحة النفسية واملجتمعية يف برينباال بقيمة (  257ألف) دوالر. بنــاء وتشــطيب مركــز طــوارىء ووالدة آمنــة يف يعبــد (مديريــة صحــة جنــن) بقيمــة ( 286ألــف) دوالر ،وتشــطيب وتأثيــثعيــادة جديــدة يف نزلــة الشــيخ زيــد بتمويــل مــن املجلــس املحــي بتكلفــة ( 46ألــف) دوالر.
 افتتــاح عيــادة جديــدة (أم الداليــة) تابعــة ملديريــة صحــة الخليــل ،وتزويــد مديريــة صحــة شــال الخليــل بعيــادة أســنانكاملــة لصالــح عيــادة حلحــول.
 االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن املــروع الوطنــي للســكري ،حيــث تــم تأســيس مركزيــن متخصصــن (برينبــاال ،طولكــرم)ملتابعــة مــرىض الســكري ،والبــدء باملرحلــة الثانيــة مــن املــروع حيــث تــم العمــل عــى تأســيس مركزيــن ملتابعــة مــرىض
الســكري يف كل مــن (املخفيــة ،نابلــس ،صحــة بيــت لحــم).
 فتــح مختــرات  RT-PCRلفحــص الكورونــا يف املحافظــات ،هــي :الخليــل ،جنــن ،ونابلــس ،وطولكــرم ،وبيــت لحــم ،بالتعــاونجامعــة البولتكنيــك ووزارة الزراعــة وجامعــة النجــاح الوطنيــة ومستشــفى الكاريتــاس ،وافتتــاح مختــرات كورونــا يف
محافظــة أريحــا لتغطيــة الحاجــة للفحــوص عــى املعابــر للقادمــن واملغادريــن.
 -تشغيل عيادة الليزر وتحويل املرىض من جميع املحافظات.
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.3مشاريع قيد التنفيذ تتابعها وزارة الصحة:
 بناء وتشطيب مركز صحي يف الجلمة (مديرية صحة جنني) ،بدعم من الصناديق العربية بتكلفة ( 250ألف) دوالر. تجــري أعــال التوســعة والصيانــة يف عــدة عيــادات يف مديريــة صحــة جنــن ،هــي :ســريس ،العطــارة ،كفــرت ،عيــادةديــر أبــو ضعيــف وعيــادة بيــت قــاد بتكلفــة إجامليــة ( ) 42,857دوالر.
 مــروع بنــاء وتشــطيب مديريــة صحــة طولكــرم الجديــد مبســاحة ()2,000م :2تــم االنتهــاء مــن املرحلتــن األوىل والثانيــة،وتــم طــرح عطــاء املرحلــة الثالثــة بقيمــة ( 200ألــف) دوالر ،واملرحلــة الرابعــة بقيمــة ( 637ألــف و )210دوالر.
 بناء قسم القسطرة وجراحة القلب يف مستشفى جنني الحكومي بتكلفة ( 371ألف) دوالر (نسبة التنفيذ .)65% البــدء يف توســعة قســم الكليــة يف مستشــفى جنــن لزيــادة القــدرة االســتيعابية للقســم لتصبــح ( )30بــدالً عــن(،)24حيــث تــم تزويــد املستشــفى بـــ( )7ماكنــات و ( )7كــرايس غســيل كىل.
 استكامل بناء مستشفى حلحول الحكومي. العمــل عــى بنــاء طابقــن إضافيــن فــوق املستشــفى البحرينــي (قســم قلــب لألطفــال ووحــدة عنايــة حثيثــة لألطفــال) –مجمــع فلســطني الطبــي بنســبة إنجــاز ( ،)50%وبنــاء طابــق إضــايف يف مستشــفى ســلفيت – نســبة اإلنجــاز(.)60%
 تحســن ودعــم محطــات األوكســجني يف املستشــفيات ،حيــث تــم تركيــب خزانــات أوكســجني يف جميــع املستشــفياتالحكوميــة ملواجهــة الظــرف الوبــايئ.
انخفــاض نســبة التحويــات خــارج الوطــن بشــكل ملحــوظ هــذا العــام بســبب الجائحــة وصعوبــة الســفر للخــارج ،وقــد بلــغمجمــوع تحويــات رشاء الخدمــة حتــى منتصــف الشــهر الحــايل مــا يقــارب ( 77ألــف) تحويلــة موزعــة كــا يف الرســم البياين.
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.4االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته من خالل:
 تطويــر برنامــج محوســب لرصــد وضبــط نســبة اســتهالك معــدات الوقايــة الشــخصية ،وتــم تطبيقــه يف مستشــفيات وزارةالصحــة وتدريــب الكــوادر املعنيــة عليــه وذلــك بالتعــاون مــع اإلغاثــة الكاثوليكيــة.
 الزيارات واملتابعات امليدانية الدورية للمستشفيات ومراكز فرز ومتابعة مرىض كوفيد.-19 إصــدار بروتوكــول عمــل عيــادات األســنان يف أعقــاب تفــي فــروس كورونــا ،بالرشاكــة مــع نقابــة أطبــاء األســنان لتوضيــحآليــة العمــل خــال جائحــة كورونا.
 تنفيــذ تدريبــات خاصــة للكــوادر الصحيــة حــول كوفيــد  ،19وتشــمل تدريــب العنايــة املكثفــة للممرضــن الجــدد يف مراكــزالتعليــم املســتمر يف الشــال والجنــوب مبشــاركة ( )82متدربـاً ومتدربــة ،وبلــغ مجمــوع املســتفيدين مــن الــدورات التــي
نفذهــا قســم التعليــم املســتمر يف كليــة ابــن ســينا ( )2,428متدرب ـاً ،واســتفاد ( )550متدرب ـاً مــن الــدورات التــي نفذتهــا
وحــدة الجــودة وســامة املريــض يف مواضيــع مكافحــة وضبــط العــدوى التــي تخــص جائحــة كوفيــد .19
 استمر تدريب أطباء االمتياز بالرغم من ظروف جائحة كوفيد  ،19حيث بلغ عدهم ( )797طبيباً. تدريــب طواقــم العمــل يف أماكــن الحجــر ومراكــز إقامــة مــرىض كورونــا ،مبــا يقــارب ( )56طبيب ـاً وممرض ـاً للعمــل تحــتالضغــط مــع الحفــاظ عــى الوقايــة التامــة ،باإلضافــة إىل التدريــب عــى التعامــل مــع الجانــب النفــي للمــرىض.

 .5استمرار دعم وتطبيق السياسات واألنظمة الدوائية
 تســعري وإعــادة تســعري األدويــة ،حيــث بلــغ عدد أصنــاف األدوية التي تــم تســعريها ( )31دوا ًء محليـاً ،و( (134دوا ًء مســتوردا ً،وبلــغ عــدد أصنــاف األدويــة املحليــة واملســتوردة التــي تــم تحديــث ســعرها ( )3,500صنفـاً دوائيـاً ،وذلــك ضمــن ( )114قامئــة
دوائيــة ،وقــد تــم تخفيــض ســعر ( )49صنف ـاً دوائي ـاً محلي ـاً ومســتوردا ً ،ورفــع ســعر( )6أصنــاف محليــة ،وتــم تســعري ()28
صنفـاً دوائيـاً محليـاً مــن أجــل التصديــر.
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 تســعري وإعــادة تســعري األدويــة ،حيــث بلــغ عدد أصنــاف األدوية التي تــم تســعريها ( )31دوا ًء محليـاً ،و( (134دوا ًء مســتوردا ً،وبلــغ عــدد أصنــاف األدويــة املحليــة واملســتوردة التــي تــم تحديــث ســعرها ( )3,500صنفـاً دوائيـاً ،وذلــك ضمــن ( )114قامئــة
دوائيــة ،وقــد تــم تخفيــض ســعر ( )49صنف ـاً دوائي ـاً محلي ـاً ومســتوردا ً ،ورفــع ســعر( )6أصنــاف محليــة ،وتــم تســعري ()28
صنفـاً دوائيـاً محليـاً مــن أجــل التصديــر.
 تحديث قامئة األدوية التي ترصف بال وصفة طبية  ))OTCمبا يتناسب مع األدوية املسجلة ،وعددها ( )208صنفاً. إعداد تقارير اليقظة الدوائية للمستحرضات الصيدالنية ( )252تقريرا ً ،باإلضافة إىل التعاميم والتحذيرات الدوائية. تســجيل وإعــادة تســجيل املســتحرضات الصيدالنيــة ،حيــث تــم إصــدار شــهادات تســجيل لـــ( )95دوا ًء برشيــاً ،و( )13دوا ًءبيطريــاً ،باإلضافــة إىل املســتحرضات التجميليــة ،واملكمــات الغذائيــة وغريهــا ،باإلضافــة إىل إصــدار شــهادات بيــع حــر
لألدويــة البرشيــة ،وموافقــات التغيــرات عــى األدويــة وعددهــا ( )1,026موافقــة.
 القيــام بزيــارات تفتيشــية عــى املؤسســات الصيدالنيــة ،وعددهــا ( )3,567مؤسســة ،والقيــام بزيــارات تفتيشــية مشــركةعــى املؤسســات غــر الصيدالنيــة ،وعددهــا (.)876
 .6توفري برامج الصحة العامة وصحة البيئة من خالل:
 متابعة قضايا تزويد املؤسسات الطبية مبستلزمات إدارة النفايات الطبية ملواجهة جائحة كورونا. تزويد مستلزمات وأدوات مدعومة من “  ”UNDPبأكرث من ( 630ألف) دوالر متابعــة التخلــص مــن مخلفــات النفايــات الطبيــة املعديــة خاصــة الناتجــة عــن مراكــز الكورونــا ومعالجتهــا بالوســائل املتاحةبتكلفــة مالية تقــدر بـ( 629ألــف) دوالر.
 تنفيذ حملتني ملكافحة نواقل األمراض بتكلفة مالية تقدر بـ( 200ألف) دوالر. متابعــة تجميــع عينــات املجــاري مــن كافــة املحافظــات التــي تخــص فحوصــات الكولــرا وشــلل األطفــال وتوفــر األدواتالالزمــة لذلــك ،ومتابعــة عمــل مكبــات النفايــات القامئــة ومحطــات ترحيــل النفايــات الجديــدة املقرتحــة.
 تنفيذ فحوصات املياه  -ميكرويب بتكلفة مالية تقدر بـ ( 2مليون و 143ألف) دوالر. تطويــر فحــص الكلــور الحــر واملتحــد يف امليــدان ،Digitalوإدخــال فحــص األوزون ،وفحــص مجمــوع األمــاح بتكلفــة (29ألــف) دوالر ،وتعديــل مواصفــة ميــاه الــرب وتوزيــع هيوكلوريــات الكالســيوم لتطهــر امليــاه بتكلفــة ( )14,285دوالر.
 .7تعزيز صحة املجتمع ،من خالل:
 رشاء أدوات تنظيم األرسة عىل حساب .UNFPA التنسيق مع رشكة الجربيني إلطالق حملة مكملني الخاصة بتوعية النساء بأهمية الفحص الوقايئ لرسطان الثدي. التنبؤ حول الكميات الالزمة من الطعومات للعام 2022 2021-م (.)Vaccine Forecasting توزيع كافة املطاعيم الروتينية وغري الروتينية الالزمة للمديريات. ترصد األمراض السارية واملعدية ومكافحتها مبا يف ذلك كوفيد . 19 توفري أدوية مرىض اإليدز والتهاب الكبد الفريويس نوع . B إدخال أقالم األنسولني الجديدة ملديريات الصحة ورصفها ملرىض السكري. عمل فحص التقيص لحوايل ( 34ألف) من املواليد الجدد (  )PKU +TSHخالل النصف األول من العام الحايل. متابعة أكرث من ( )4,100مريضاً تم تحويلهم إىل عيادات التغذية العالجية يف مديريات الصحة. تســجيل العديــد مــن األغذيــة ذات العالقــة بالتغذيــة ،وحســب التعليــات الفنيــة االلزاميــة ذات العالقــة ،بتكلفــة ماليــة (20ألــف) دوالر.
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 متابعة الربنامج الوطني لتدعيم الطحني وأيدنه ملح الطعام ،والرقابة الفاعلة عليه. تعديل التعليامت الفنية اإللزامية الخاصة بإضافة الفيتامينات واملعادن ومواد أخرى واعتامدها. تســجيل العديــد مــن منتجــات األغذيــة الخاصــة ،واالجتــاع مــع عــدد مــن التجــار واملســتوردين ،ومتابعــة الخروقــات الخاصــةاملتعلقــة يف بدائــل حليــب األم (الحليــب الصناعــي) ،ومرشوبــات الطاقــة ،وأغذيــة الرياضيــن.
 حملــة التوعيــة حــول كوفيــد  ،19بالرشاكــة مــع اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة ووزارة الخارجيــة (بيــكا) ووكالــةالغــوث وبنــك فلســطني ،وبالرتكيــز عــى وســائل التواصــل االجتامعــي واإلعــام.
 حملة التوعيه حول رسطان الثدي يف شهر أكتوبر ،باإلضافة إىل مرشوع نظافتي صحتي بدعم من اليونيسف. اإلرشاف عــى بنــاء وتأهيــل مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف العيــادات وريــاض األطفــال باملــدارساملشــاركة ،وتــم تنفيــذ األعــال يف( )14مدرســة و( )9عيــادات.
 تطوير تطبيق نبض الحياة للهواتف الذكية من قبل دائرة التثقيف والتعزيز الصحي. اعتــاد مديريــة صحــة ســلفيت وطوبــاس وشــال الخليــل كمديريــات تطبــق نظــام صحــة العائلــة كامـاً ،ومتابعــة ومراقبــةآليــات ســر العمــل بتكلفــة ماليــة ( 143ألــف) دوالر.
 البدء باستقبال حاالت تعاطي الحشيشة وغريها من املواد املخدرة ،وبلغ عددها ( )46حالة. استخدام عقار الـ(  )Sebutexو الـ( )Naltraxonلعالج مرىض مدمني املخدرات وبعض مدمني الكحول. التنسيق والتشبيك مع السجن يف املحافظات لتقديم العالج للمرىض املوقوفني يف السجون. استمرار تقديم خدمات الصحة النفسية يف املراكز بتكلفة مالية تقدر بـ( 9مليون و 143ألف) دوالر. .8تعزيز الصحة اإلنجابية (التكلفة املالية  24مليون و 860ألف دوالر) ،من خالل:
 إطالق الدليل الوطني لخدمات ما قبل الحمل .Preconception National Guidelines تنفيذ تدريبات عىل الربوتوكول الوطني لخدمات حديثي الوالدة. توفري املزودات التغذوية الدقيقة لألم واألطفال بتكلفة مالية ( 54مليون و 286ألف) دوالر. إنهــاء إدراج منــوذج  Classification Robson Cesareanعــى النظــام اإللكــروين املحوســب ،والــذي مــن شــأنه تقليــلنســبة العمليــات القيرصيــة غــر الرضوريــة.
 تزويــد املستشــفيات الحكوميــة بــال  bakery balloonمــن االحتياجــات الطارئــة ألقســام الــوالدة الــذي يســتخدم لوقــفالنزيــف مــا بعــد الــوالدة ،مــا قــد يســهم يف الخفــض مــن حــاالت وفيــات األمهــات.
 تقريــر دويل حــول الحقــوق اإلنجابيــة والجنســية للنســاء والفتيــات يف األزمــات ،والــذي ســيتم تقدميــه إىل مجلــسحقــوق اإلنســان يف دورتــه الـــ (.)47
 إعــداد الخطــة الوطنيــة املقرتحــة لخدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية يف حالــة الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كوفيــد-19للعــام 2021/2020م ،بالتنســيق مــع الــركاء الصحيــن يف القطــاع الصحــي.
 إعــداد الربوتوكــول الوطنــي ( ،)COVID-19 infection in pregnancy-Protocol for health professionalsوذلــك لضــانجــودة واســتمرارية تقديــم الرعايــة الصحيــة للنســاء أثنــاء فــرة الحمــل والــوالدة ومــا بعــد الــوالدة خــال جائحــة كوفيــد.-19
 .9مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي بتكلفة مالية ( 34ألف) دوالر من خالل:
 متابعــة تطبيــق دليــل اإلجــراءات املوحــد للقطــاع الصحــي يف االســتجابة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي يفاملستشــفيات وعيــادات الرعايــة الصحيــة االوليــة.
 -إعفاء النساء املعنفات من رسوم العالج واإلسعاف األويل.
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 املشــاركة يف توقيــع مذكــرة التعــاون بــن وزارة الصحــة ووزارة شــؤون املــرأة التــي تنــص عــى إدمــاج قضايــا النــوعاالجتامعــي وحقــوق اإلنســان يف القطــاع الصحــي ،وتوفــر الخدمــات الصحيــة بشــكل يراعــي وصــول النســاء إليهــا.
 اســتكامل تجهيــز وتأثيــث عيــادات اإلرشــاد األرسي الشــامل يف املستشــفيات الحكوميــة ،ومديريــات الصحــة وعددهــا( )29عيــادة.
 إعــداد تقريــر طبــي قضــايئ موحــد خــاص بحــاالت االعتــداءات الجنســية والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي التــي يتــماســتقبالها يف مراكــز وزارة الصحــة.
 توفــر حبــوب منــع الحمــل الطارئــة لحــاالت ضحايــا العنــف الجنــي وتوزيعهــا ،واعتــاد آليــة لــرف الحبــوب يفاملستشــفيات الحكوميــة ومديريــات الصحــة ووزارة العــدل.
 متابعــة رصــد حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي مــن خــال التواصــل مع ضبــاط برنامــج العنف يف املستشــفياتومديريــات الصحــة ،وإدخــال التقاريــر الشــهرية بتلك الحــاالت عىل برنامــج .DHIS
 .10تعزيز الحوكمة الصحية واألنظمة اإلدارية ،من خالل:
 إنجــاز عــدة أنظمــة منهــا نظــام ترخيــص املستشــفيات ،و العــاج الوظيفــي ،والبيوتكنولوجــي ،والتمريــض ،واملؤسســاتالتمريضيــة املنزليــة.
 متابعــة ترخيــص املختــرات الخاصــة إلضافــة خدمــة فحــص الكورونــا ،ســواء عــى طريــق PCRأم ،RAPID ANTIGEN TESTوذلــك بنــا ًء عــى بروتوكــوالت وتعليــات وزارة الصحــة بهــذا الخصــوص.
 اســتمرار العمــل عــى حوســبة الشــق املــايل مــن برنامــج التحويــات (رشاء الخدمــة) ،وحوســبة ملــف الصحــة اإلنجابيــةيف العيــادات ،حيــث تــم إنجــاز أكــر مــن ( )85%مــن العيــادات املطلوبــة.
 تطويــر املرصــد اإللكــروين لجائحــة كوفيــد ،-19ويتضمــن رصــد حــاالت املــرىض وعــدد الفحوصــات وعــدد الوفيــات ،ونــرهعــر صفحــة إلكرتونيــة مــن خــال صفحــة الــوزارة ،وتطويــر تطبيــق هاتفــي لتتبــع املخالطــن واملصابــن بالجائحــة.
 .11يف مجــال االتفاقيــات الدوليــة ،قامــت وزارة الصحــة خــال العــام 2020م بتحضــر وتوقيــع ومتابعــة تنفيــذ أكــر مــن ()35
مذكــرة تفاهــم وخطــة عمــل خاصــة مبشــاريع تعــاون يف مختلــف املجــاالت الصحيــة ،ومجــاالت الحوكمــة والدعــم الفنــي،
ودعــم القطــاع الصحــي.
 .12يف مواجهــة الكورونــا بلــغ مجمــوع املرصوفــات والحجــوزات املاليــة التــي متــت مــن خــال موازنــة الطــوارئ (وزارة
املاليــة) لصالــح تغطيــة مصاريــف مواجهــة الجائحــة مــا مجموعــه  48مليــون دوالر وتشــمل أجهــزة ومعــدات ومــواد مخربية
وأدويــة.
 إدارة األزمــة عــى املســتوى الصحــي بشــكل فاعــل مــن خــال اللجــان الصحيــة الوطنيــة واللجــان الفنيــة داخــل الــوزارة،والتــي كانــت تعمــل عــى مــدار الســعة يف مواكبــة الوضــع الصحــي والوبــايئ والتطــورات العلميــة اإلقليميــة والدوليــة
بهــذا الخصــوص.
 توفــر األماكــن العالجيــة ومراكــز الحجــر والعــزل يف كافــة املحافظــات بالتعــاون مــع اللجــان الوطنيــة عــى مســتوىاملحافظــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة ،وفيــا بعــد اعتــاد سياســة الحجــر املنــزيل.
 إنشــاء وتخصيــص مجموعــة مــن املراكــز واملستشــفيات لعــاج املصابــن بفــروس كوفيــد  ،19وهــي :مستشــفى دورا،مركــز عــاج وتأهيــل اإلدمــان يف بيــت لحــم ،مجمــع الشــهداء الطبــي العســكري يف نابلــس ،مستشــفى الهــال األحمــر
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يف طولكــرم ،مستشــفى هوغــو شــافيز يف ترمســعيا ،مستشــفى عمــر قاســم يف عــزون /قلقيليــة ،مركــز صحــي
قشــدة ،األكادمييــة العســكرية يف أريحــا ،ومستشــفى الهــال االحمــر يف مدينــة نابلــس ،حيــث تــم تجهيــز هــذه املراكــز
بــاألرسة وأرسة العنايــة املكثفــة ،وأجهــزة التنفــس الصناعــي واألجهــزة الطبيــة املختلفــة ومولــدات األكســجني لتكــون
قــادرة عــى تقديــم الخدمــات العالجيــة ملــرىض كوفيــد  ،19حيــث بلــغ مجمــوع األرسة العالجيــة يف مراكــز كوفيــد  19التــي
تــم إنشــاؤها ( )327رسيــرا ً ( 245رسيــرا ً عالجيــاً و 82رسيــرا ً للعنايــة املكثفــة) ،وجــاري العمــل عــى تجهيــز مستشــفى
الهــال األحمــر يف مدينــة نابلــس.
 تجهيــز مراكــز الحجــر والعــاج وتزويدهــا بــاألرسة العالجيــة ،وأرسة العنايــة املكثفــة وأجهــزة التنفــس الصناعــي لتكــونقــادرة عــى تقديــم الخدمــات العالجيــة للمــرىض ،باإلضافــة إىل تخصيــص أقســام لعــاج مــرىض كوفيــد يف عــدة
مستشــفيات حكوميــة يف كافــة املحافظــات ،ومؤخــرا ً تــم اعتــاد املستشــفى الوطنــي يف نابلــس لعــاج مــرىض كوفيــد
 ،19وتوزيــع مــرىض الباطنــي ومــرىض الرسطــان عــى مستشــفى رفيديــا ومستشــفى االتحــاد النســايئ ،وتــم ربــط جميــع
هــذه املستشــفيات واملراكــز مبحطــات توليــد األكســجني ،واألجهــزة الطبيــة الالزمــة.

 بلــغ مجمــوع األرسة العالجيــة املخصصــة لعــاج مــرىض كوفيــد  19يف القطــاع الحكومــي مــن خــال مراكــز كوفيــد 19واملشــايف الحكوميــة املختلفــة مــا مجموعــه ( )527رسيــرا ً ( 393رسيــرا ً عالجيــاً و 134رسيــرا ً للعنايــة املكثفــة).
 فتــح مختــرات متخصصــة لفحــص كوفيــد  RT-PCRيف املحافظــات الرئيســية :الخليــل ،وجنــن ،ونابلــس ،وبيــت لحــم ،وأريحا،وطولكــرم ،باإلضافــة إىل املختــرات املركزيــة يف كل مــن رام اللــه وغــزة .تــم إنجــاز مــا مجموعــة ( )691,973فحصـاً بطریقة
 PCRخــال العــام 2020م ،حيــث كان منهــا ( )102,051إیجابیـاً ،مبــا نســبته ( ،)14.5%وعمــل ( )29,252فحصـاً مناعیـاً للكشــف عــن
األجســام املضــادة ضــد الفريوس.
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 إنشــاء مرصــد إلكــروين خــاص لكوفيــد  19يوفــر نظــام معلومــات محوســب خــاص لرصــد اإلصابــات ،وتوزيعهــم حســب العمرواملحافظــات ،وعــدد الفحوصــات والوفيــات ،ويتــم نــر البيانــات للجمهور.
 تطبيقــات إلكرتونيــة ملســاعدة الجمهــور ملعرفــة نتيجــة الفحــص املخــري إلكرتونيـاً عــر الرابــط ،https://result.moh.psوتطبيــق هاتفــي لتتبــع املخالطــن  ،AMANKOMواملنصــة اإللكرتونيــة للتســجيل ألخــذ اللقــاح.
 إعداد عدة بروتوكوالت فنية صحية وطبية متخصصة يف أعقاب تفيش الفريوس ويف مختلف املجاالت الطبية. تعيــن حــوايل ( )270كادرا ً صحيـاً مــن خــال عقــود مؤقتــة بدعــم مــن البنــك الــدويل )100( ،موظــف عــى عقــد حكومــي،( )727موظفـاً بدعــم مــن  UNDPبــارشوا العمــل مــن منتصــف شــهر أكتوبــر 2020م ،باإلضافــة إىل ( )50عــى بنــد املياومــة.
 بلــغ مجمــوع املســتفيدين مــن الطواقــم الصحيــة مــن التدريبــات الطبيــة التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة بخصــوص مواجهــةالجائحــة خــال العــام 2020م مــا يزيــد عــى ( )1500متــدرب ،باإلضافــة إىل أكــر مــن ( )550متدربـاً عــى مواضيــع تخــص ضبــط
ومكافحــة العــدوى مــن الفريوس.
 لتوفــر اللقــاح بذلــت جهــود حثيثــة خــال العــام 2020م للعمــل عــى توفــر اللقــاح الخــاص بفــروس كوفيــد  19حــال توفرهعــى املســتوى العاملــي ،وتــم إعــداد خطــة التطعيــم الوطنيــة واعتامدهــا للبــدء بعمليــة التطعيــم حــال توفــر اللقــاح
وفــق األولويــات والفئــات العمريــة املعتمــدة بــدءا ً بالطواقــم الصحيــة وكبــار الســن واملــرىض املزمنــن ،وتــم تخصيــص
موازنــة حكوميــة كبــرة لــراء اللقــاح بقيمــة ( 10.5مليــون) دوالر يف العــام 2020م.
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وزارة الرتبية والتعليم
إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الرتبية والتعليم
إنفاق ما قيمته  33.5مليون دوالر لتنفيذ مشاريع تطويرية خالل العام 2020م ،عىل النحو اآليت:

 35 -مدرســة قامئــة تــم تأهيلهــا وصيانتهــا يف الضفــة وغــزة ،و 394غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا

وتشــغيلها 72 ،غرفــة منهــا يف غــزة للمرحلتــن األساســية والثانويــة ،وتوفــر أثــاث بــدل التالــف والقديــم لـــ

 7091لطالــب ومعلــم.

 -إنشاء مدرستي تحدي (واد التني ،شالل العوجا) بتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع.

 17 -مخترب حاسوب قائم يف املدارس األساسية جهزت لتصبح مختربات تكنولوجيا بنسبة .60%

 2,100 -مدرسة زودت بخدمة اإلنرتنت :منها  1,753مدرسة يف الضفة ،و 253يف غزة ،و  13يف القدس.

 إنشــاء مدرســة رام اللــه املهنيــة للبنــات  /الفــروع الصناعيــة بنســبة  ،95%ومدرســة صوريــف املهنيــة فــرعصناعــي ،واســتالم مدرســة نابلــس الصناعيــة.

 28 -مدرســة مهنيــة صناعيــة ،ووحــدات مهنيــة صناعيــة متــت صيانتهــا وتأهيلهــا ،وتوفــر التجهيــزات وأثــاث

لهــا ،وتزويدهــا بأجهــزة الحاســوب يف يف جميــع محافظــات الوطــن.

 تنفيــذ عــدة تدخــات سياســاتية خــال جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19للمحافظــة عــى التعليــم واســتمراريةالعمليــة التعليميــة لحــوايل  1.3مليــون طالــب يف الضفــة الغربيــة وغــزة موزعــن عــى الســلطات الرتبويــة

الثالثــة الحكومــة والوكالــة والقطــاع الخــاص مــن بينهــا تدريــب املعلمــن عــى التعليــم اإللكــروين ،وإعــداد
البوابــات اإللكرتونيــة التعليميــة ،وتزويــد املــدارس بالــرزم التعليميــة اإللكرتونيــة.

 -إجــراء امتحانــات الثانويــة العامــة خــال إغــاق املــدارس ملــا يقــارب ( )78ألــف طالــب وطالبــة يف أرجــاء الوطــن

كافــة.

حرصــت وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى

تحســن التعلــم املبكــر لألطفــال ،وتحســن

االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم املــدريس،
وتحســن نوعيــة التعليــم املــدريس .وقــد

توزعــت املرصوفــات الفعليــة التطويريــة
والتشــغيلية مــن مختلــف مصــادر التمويــل
وفــق التوزيــع الجغــرايف عــى النحــو

التــايل 637.6( :مليــون) دوالر للمحافظــات

الشــالية ،و( 19.6مليــون) دوالر ملديريــة

القــدس ،و( 53.7مليــون) دوالر للمحافظــات

الجنوبيــة.

 .1أنفقت الوزارة ما يعادل( 229.9ألف) دوالر لتحسني التعليم املبكر ألطفالنا ،وكانت املخرجات عىل النحو اآليت:
 -ثالث غرف صفية ضمن مبنى روضة منفصلة تم بناؤها وتجهيزها وتشغيلها يف نابلس.

 -نظام لإلرشاف الرتبوي تم تنفيذه عىل رياض األطفال من خالل عقد االجتامعات عن بعد.

 -نظام موحد للتشبيك تم تطبيقه مع ( )20مؤسسة عاملة يف قطاع الطفولة من خالل عقد االجتامعات عن بعد.
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 .2إنفــاق (  29مليــون و 340ألــف) دوالر لتحســن االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم املــدريس ،وتحســن نوعيــة التعليــم
املــدريس ،وكانــت املخرجــات عــى النحــو اآليت:

 -يف مجــال األبنيــة املدرســية تــم مــا يــي )35( :مدرســة قامئــة تــم تأهيلهــا وصيانتهــا مبــا ينســجم مــع معايــر سياســة

البيئــة املدرســية الفيزيقيــة يف الضفــة وغــزة ،و()394غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا وتشــغيلها ( )72منهــا
يف غــزة ،و( )292يف الضفــة للمرحلتــن األساســية والثانويــة ،و( ) 6,750طالــب ومعلــم تــم توفــر األثــاث بــدل التالــف

والقديــم يف املــدارس القامئــة ،و( )341طالب ـاً ومعل ـاً تــم توفــر األثــاث بــدل التالــف والقديــم يف مديريــات القــدس،

مدرســتي تحــدي (واد التــن ،شــال العوجــا) تــم إنشــاؤها بتمويــل مــن مؤسســة العمــل ضــد الجــوع ،وإنجــاز أعــال صيانــة

مديريــة أريحــا بتمويــل مــن . JFA

 لتطويــر املناهــج تــم اســتكامل تطويــر مناهــج الصفــوف  12لكافــة املباحــث والتخصصــات املختلفــة ،وعددهــا ( )30مبحثـاً،وكافــة مباحــث الصفــن ( 10و )11تــم تعديلهــا وفــق التغذيــة الراجعــة ،و( )3ورشــات ولقــاءات تعريفيــة للمناهــج تــم عقدهــا

مــع املجتمــع املحــي واملعلمــن ،وتطويــر وإثــراء مناهــج ( 65مبحــث) وأدلــة املعلمــن ،وتطويــر الخطــوط العريضــة
ملنهــاج الصفــوف ( ،)1-9وإثــراء وتطويــر كتــب الصــف الثــاين عــر املهنــي اســتنادا ً إىل توصيــات ونتائــج التغذيــة الراجعــة،

و( )40طالبـاً شــاركوا يف تصفيــات األوملبيــاد العــريب للرياضيــات ،واختيــار ( )4طلبــة للمشــاركة اإلقليميــة ،وتحديــث ( )6كتــب

دراســية للتعليــم املــوازي ،وطباعــة ( مليــون و 500ألــف) رزمــة تعليميــة للطلبــة مــن الكتــب املدرســية.

 -يف مجــال التعليــم غــر النظامــي )5( :صفــوف محــو أميــة و( )13صــف تعليــم مــوا ٍز تــم تشــغيلها ،وتفعيــل ( )3مراكــز

تعليــم مجتمعــي للشــباب والكبــار (اليامــون ،عرابــة ،الكرمــل).

 -توفــر منــح لـــ ( )25مرشــد تربــوي مرشــح لاللتحــاق يف دبلــوم اإلرشاف اإلرشــادي )13,404( ،طالب ـاً دربــوا عــى مهــارات

تشــكيل الربملانــات الطالبيــة )627( ،مرشــدا ً تربويــاً ومرشفــاً إرشــادياً دربــوا عــى مهــارات الدعــم النفــي ،والعــاج
اإلكلينيــي والتفريــغ النفــي 10( ،آالف) طالــب دربــوا عــى التعامــل مــع قلــق ومخــاوف االمتحانــات ،و  12ألــف طالــب يف

كافــة املديريــات دربــوا عــى برنامــج الدعــم النفــي االجتامعــي يف القــدس والضفــة الغربيــة.
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 التأهيــل الرتبــوي لطاقــم املــدارس (الدبلــوم املهنــي املتخصــص) )360( :معلــاً مــن معلمــي الصفــوف ( )5-9مــنمديريــات جنــوب نابلــس ،بيــت لحــم ،شــال الخليل ،أنهــوا ( )40%مــن متطلبــات الدبلوم املهنــي املتخصص للصفــوف(، )5-9
( )100معلــم/ة مــن مديريــة رام اللــه والبــرة أنهــوا متطلبــات الدبلــوم املهنــي املتخصص للصفــوف ( )10-12بنســبة (،)95%
( )100معلــم/ة مــن مديريــة طولكــرم أنهــوا ( )35%مــن متطلبــات الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف التعليــم الثانــوي،
( )75مديــر مدرســة مــن مديريــات جنــوب نابلــس ،بيــت لحــم ،شــال الخليــل أنهــوا ( )40%مــن متطلبــات الدبلــوم املهنــي

املتخصــص يف القيــادة املدرســية )30( ،مديــر مدرســة جديــد أنهــوا دبلومـاً مهنيـاً متخصصـاً يف القيــادة املدرســية يف

املحافظــات الشــالية.

 -تأهيل ( )600معلم يف الضفة الغربية من معلمي الصفوف ( )5-10عىل الكفايات واملعايري املهنية للمعلم.

 تأمــن وصــول الطلبــة يف مناطــق  cو h2يف الخليــل وقــرب الجــدار مــن خــال رشاء ســيارات واســتئجار حافــات ،و ()10مرشــدين تربويــن تــم تدريبهــم عــى الدرامــا والفنــون التعبرييــة واملــرح يف مناطــق  cو h2بهــدف تقديــم الدعــم

النفــي للطــاب.

 -مشاركة ( 450ألف) طالب يف مسابقة تحدي القراءة العريب.

 -يف مجــال الصحــة املدرســية :تــم إجــراء فحوصــات التقــي وتقديــم الطعومــات للطلبــة املســتهدفني ،و( )4,758نشــاطاً

توعوي ـاً تــم تنفيــذه حــول مضــار ثقــل الحقيبــة املدرســية (للطلبــة واملعلمــن) يف( )1,218مدرســة ،وتزويــد ( )10مــدارس
بــأدوات للنشــاط البــدين ضمــن برنامــج مــدارس صديقــة للتغذيــة.

 لدعــم اســراتيجية الرقمنــة تــم تجهيــز ( )17مختــر حاســوب يف املــدارس األساســية لتصبــح مختــرات تكنولوجيــا بنســبة( ،)60%و ( )2,100مدرســة زودت بخدمــة اإلنرتنــت ،و()16حاســوب محمــول ،و( )10ماكينــات بريكنــز تــم تزويدهــا لعــدد مــن

طلبــة الثانويــة العامــة.

 .3إنفــاق (مليــون) دوالر ملواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي مــع احتياجــات ســوق العمــل ،وضــان تكافــؤ

الفــرص للجميــع ،وتطويــر قاعــدة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وتوســيعها ،وتطويــر القــدرات يف مجــال
البحــث العلمــي وكانــت املخرجــات عــى النحــو اآليت:

أ .حسب العناقيد كام ييل:
العنقود الزراعي:

 -توفــر تجهيــزات وأثــاث بــدل تالــف وقطــع غيــار وتحديــث األجهــزة القدميــة يف وحدتــن مهنيتــن يف مدرســة بوريــن

الثانويــة /فــرع زراعــي ،والوحــدة املهنيــة يف اتحــاد صفــا /فــرع زراعــي.

 -استكامل أعامل البناء يف مدرسة عرابة الزراعية بنسبة (.)30%

 ( )50محطة كشفية زراعية مدرسية تم إنشاؤها ملامرسة النشاط الكشفي الزراعي ،شارك فيها ألفي طالب/ة.العنقود الصناعي:

 ( )11مدرسة مهنية صناعية ،ووحدات مهنية صناعية تم صيانتها وتأهيلها يف الضفة وغزة. -إجراء أعامل تأهيل مشاغل مهنية يف  5مدارس صناعية.

 -توفري تجهيزات وأثاث بدل تالف وقطع غيار وتحديث األجهزة القدمية لـمدرسة دير البلح الصناعية.

 -مدرســة صــادق الرافعــي /فــرع صناعــي للصــم يف غــزة تــم مواءمــة بيئتهــا الرتبويــة مبــا يتناســب واالحتياجــات الفرديــة

لــذوي اإلعاقــة.

 -توفــر تجهيــزات وأثــاث بــدل تالــف وقطــع غيــار وتحديــث األجهــزة القدميــة لـــ ( )4مــدارس مهنيــة (جنــن الصناعيــة ،كنــار

الصناعيــة ،قلقيليــة الصناعيــة ،ديــر البلــح الصناعيــة) ،ويف وحدتــن مهنيتــن ( الوحــدة املهنيــة يف مدرســة ذكــور

اليامــون /فــرع صناعــي ،والوحــدة املهنيــة يف مدرســة ذكــور عقربــا /فــرع صناعــي).

 -تطبيــق برنامــج التلمــذة املهنيــة يف ( )5مــدارس مهنيــة مبعــدل( )1-3برنامــج يف كل مدرســة وفــق االســراتيجية (الخليل

الصناعيــة ونابلــس الصناعيــة وســيلة الظهــر الصناعيــة ،جنــن ،ديــر دبــوان الصناعية).

 تجهيــز مدرســتني صناعيتــن ،ووحــدة مهنيــة بأجهــزة حاســوب (جنــن الصناعيــة ،ســلفيت الصناعيــة ،الوحــدة املهنيــة يفبنــات الخنســاء /فــرع صناعــي).
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 -انشاء مدرسة رام الله املهنية للبنات  /الفروع الصناعية بنسبة (.)95%

 -إنشاء واستالم مدرسة صوريف املهنية فروع صناعية ،واستالم مدرسة نابلس الصناعية.

 -تأثيث وتجهيز مشغيل انتاج وتصميم املالبس والتجميل يف صوريف الصناعية.

عنقود القدس :مدرسة دار األيتام الصناعية تم صيانتها وتأهيلها.
ب .املخرجات حسب النظام اإلداري يف التعليم املهني:

 )17( -مدرسة مهنية ووحده مهنية وظفت املعدات اليدوية ومواد الخام يف التدريب.

 )100( -مدرسة أساسية طبقت اسرتاتيجية دمج التعليم املهني ضمن التعليم األكادميي للصف العارش.

 تدريب ( )16مرشفاً مهنياً عرب تطبيق زووم وتيمز عىل تطبيق نظام اإلرشاف. .4التعليم خالل أزمة كورونا كوفيد 19

واجهــت فلســطني كغريهــا مــن الــدول جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19عــر تدخــات سياســاتية للمحافظــة عــى التعليــم
واســتمرارية العمليــة التعليميــة لحــوايل ( 1.3مليــون) طالــب يف الضفــة الغربيــة وغــزة موزعــن عــى الســلطات الرتبويــة

الثالثــة الحكومــة والوكالــة والقطــاع الخــاص ،حيــث تــم:

 اعتــاد بريــد إلكــروين رســمي للمعلمــن والطلبــة ،ورفــع رسعــة اإلنرتنــت إىل ( )30ميغابايــت ملــا نســبته ( )63%مــناملــدارس ،وإطــاق الفضائيــة التعليميــة ،بعــد تهيــأة املعلمــن الذيــن تــم اختيارهــم لتصميــم التعلــم عــن بعــد والتعليــم

املتــازج ،والتدريــب عــى تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد ،وتــم تدريــب ( )95%مــن املعلمــن عــى مهــارة مواءمــة املنهــاج
وفــق حالــة الطــوارئ ،جهوزيــة برنامــج  e-schoolومالءمتــه مــع أســس التقويــم الرتبــوي بنســبة اإلنجــاز ( ،)98%وتــم

تطويــر البوابــة التعليميــة لتشــمل الطلبــة واملعلمــن واســتضافتها عــى خــوادم  ،Microsoft Azureوربطهــا مــع شــبكة
املــدارس الفلســطينية  ،e-schoolوتشــكيل أرشــيفاً لفضائيــة فلســطني التعليميــة واملــواد التــي تبــث عليهــا.

 تزويــد املــدارس بالــرزم التعليميــة ملباحــث اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والعلــوم والرياضيــات ،بينــا كانــت نســبةاملواقــف التعليميــة املصــورة واملحكمــة للصفــوف ( )1-11وفــق معايــر جــودة املحتــوى املقــدم لبثهــا عــى الفضائيــة

( ،)45%بســبب عــدم وجــود اســتديو مركــزي والتصويــر ،وتزويــد املــدارس بالكتــب املدرســية ،وجهوزيــة املناهــج الدراســية
املطبوعــة بطريقــة بريــل لكافــة الطلبــة املكفوفــن.

 تصميــم الــرزم التعليميــة (الحقائــب) إلكرتوني ـاً وتطويرهــا بنــا ًء عــى املهــارات األساســية املدرجــة يف دليــل معلمــةريــاض األطفــال للروضــات.

 -إجراء امتحانات الثانوية العامة خالل إغالق املدارس ملا يقارب ( )78ألف طالب وطالبة يف أرجاء الوطن كافة.

 -تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالوضع الصحي والبيئة الصحية بشكل تام.

 -دراسة "أثر الجائحة عىل العملية التعليمية" يف مجال الصحة والرفاه االقتصادي".

 "التدريــب عــن بعــد" لطواقــم املــدارس والكــوادر اإلداريــة مــن خــال عــدة برامــج تدريبيــة ،وتنفيــذ ( )10حلقــات تلفزيونيــةإرشــادية بهــدف طــرح مشــكالت يواجههــا الطلبــة يف املدرســة واألرسة.

 -تنفيــذ نظــام لــإرشاف الرتبــوي عــى ريــاض األطفــال مــن خــال عقــد االجتامعــات عــن بعــد ،وتحديــث األنظمــة والقوانــن

الخاصــة مبعايــر ترخيــص ريــاض األطفــال مبــا ينســجم مــع الظــروف الصحيــة الراهنــة.
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
إضاءات حول أبرز انجازات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 تقديــم  991منحــة خارجيــة (بدعــم مــن دول خارجيــة متعــددة) و 1,110منحــة داخليــة (منحــة فخامــة الرئيــس،منحــة مجلــس الــوزراء ،منحــة الــوزارة مــن الجامعــات الفلســطينية) ،وتقديــم منــح ملقاعــد األردن والبالــغ عددها

 394مقعــد ،ومنــح  300منحــة مقدمــة مــن مجموعــة االتصــاالت للتخصصــات التقنيــة.

 توقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق وقفــة عــز ،لتمويــل صنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يففلســطني بـــ  300ألــف دينــار ،واســتكامل رصف قــروض لحــوايل  33ألــف طالــب.

 إنشــاء مركــز كفايــات يف الحاســوب يف جامعــة فلســطني التقنيــة /فــرع رام اللــه ،وتوســعة وتطويــر مبــاينكليــة األمــة الجامعيــة الحكوميــة يف بلــدة الــرام بالقــدس ،ضمــن برنامــج زيــادة فــرص العمــل للشــباب مــن خــال

تطويــر وتحديــث التعليــم التقنــي واملهنــي يف فلســطني ،بتكلفــة  500ألــف يــورو.

 -تحويل كلية الروضة بنابلس إىل كلية جامعية تقنية.

 إنجــاز األعــال اإلنشــائية التطويريــة الكهربائيــة وامليكانيكيــة يف مبنــى جامعــة القــدس ،ضمــن مــروعتحديــث قطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي ،املمــول مــن الحكومــة األملانيــة بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ  294ألــف
يــورو .

 -تطويــر وحوســبة بعــض األنظمــة اإلداريــة واملاليــة لــدى دوائــر الــوزارة (نظــام بوابــة الخدمــات االلكرتونيــة،

نظــام املــوارد البرشيــة والخدمــات الداخليــة ،تطويــر وحــدات نظــام املنــح والبحــث العلمــي).

 اعتــاد  124برنامجــاً دراســياً مــن برامــج التعليــم العــايل النوعيــة يف مختلــف الدرجــات العلميــة لعــدد مــنمؤسســات التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــالية والجنوبيــة ،واغــاق وتجميــد ودمــج ( )152برنامــج

تعليميــة ألســباب مختلفــة.

قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبا ييل:
 .1يف مجال الجودة والنوعية ،تم:

 -إعــداد الدراســات ،منهــا :دراســة حــول فاعليــة التعليــم اإللكــروين بالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون األملــاين شــارك

فيهــا ( )1,311محــارضا ً جامعيـاً ،و( )4,905طالبـاً وطالبــة مــن مختلــف مؤسســات التعليــم العــايل الفلســطينية ،ودراســة حــول

اســتخدام البيانــات الكميــة والنوعيــة يف تقييــم واقــع التعليــم الطبــي وآفاقــه املســتقبلية يف فلســطني ،ودراســة
حــول واقــع التمريــض وآفاقــه املســتقبلية يف فلســطني ،وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

 -اعتــاد ( )124برنامجـاً دراســياً مــن برامــج التعليــم العــايل النوعيــة يف مختلــف الدرجــات العلميــة لعــدد مــن مؤسســات

التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــالية والجنوبيــة ،عــى النحــو التــايل )37%( :برامــج تقنيــة وثنائيــة ،و( )33%دراســات
عليــا ،و( )30%درجــة البكالوريــوس ،ملنــح درجــات البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراة ،التــي تتوافــق مــع احتياجــات
ومتطلبــات ســوق العمــل ،إضافــة إىل برامــج نوعيــة تقنيــة ملنــح درجــات الدبلــوم املتوســط ،كــا تــم اعتــاد عــدد مــن
الربامــج املشــركة بــن جامعــات محليــة وإقليميــة وعامليــة.

 -اغــاق وتجميــد ودمــج ( )152برنامجــاً تعليميــة ألســباب مختلفــة منهــا ضعــف اإلقبــال والزيــادة املرتفعــة يف عــدد

الخريجــن أو إغــاق فــروع غــر مطابقــة للمعايــر أودمــج برامــج لتطويــر كفايــات الخريجــن.

 -مراجعــة ( )10خطــط دراســية للربامــج التقنيــة ومواءمتهــا مــع احتياجــات الســوق ،وتقييــم ( )12برنامجــاً أكادمييــاً يف

مؤسســات التعليــم العــايل وتحســن جودتهــا.

 -إجــراء تقييــم لــكل مــن (الكليــة العرصيــة ،كليــة الروضــة بنابلــس ،جامعــة االرساء بغــزة ،جامعــة الزيتونــة بســلفيت) مــن أجــل

تحســن جــودة عملهــا .
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 -تحويل كلية الروضة بنابلس إىل كلية جامعية تقنية.

 -إعــداد تعليــات خاصــة باملستشــفيات التعليميــة تتضمــن اشــراط وجــود مستشــفى تعليمــي للحصــول عــى ترخيــص

برامــج الطــب.

 .2يف مجال البحث العلمي:

 -أطلقــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وبالتعــاون مــع

البنــك اإلســامي الفلســطيني مســابقة "التميــز الجامعــي يف البحــث

العلمــي" ،تكرميـاً للباحثــن ،وتعزيــزا ً للجهــود البحثيــة املنشــورة يف
مجــات علميــة محكمــة ذات ســمعة متميــزة.

 -ضمــن التعــاون البحثــي الفلســطيني األملــاين ()PALGER 2020

تــم رصف الدفعــة األوىل لـــ( )14بحث ـاً ضمــن النــداء األول ،وتــم إطــاق

النــداء الثالــث وتشــكيل لجنــة لتحكيــم ( )34بحثــاً مقدمــاً ،ومتابعــة
املشــاريع البحثيــة التابعــة ملــروع هورايــزون2020م ،وتشــكيل

اللجــان املطلوبــة.

 -متابعــة ســر مســابقة الطالــب الجامعــي الباحــث ،التــي تهــدف إىل

تشــجيع الطــاب الخريجــن للبحــث واإلبــداع.

 -إجــراء أبحــاث علميــة خاصــة بفــروس كورونــا ،حيــث تــم إطــاق النــداء

الثــاين الخــاص بإجــراء أبحــاث علميــة خاصــة بانتشــار فــروس كورونــا،
وشــملت األبحــاث مجــاالت إعــادة اســتخدام وتصنيــع املســتلزمات
واملعــدات الطبيــة الحيويــة والتقنيــات الطبيــة واألدوات الرقميــة

وتحليــات الــذكاء االصطناعــي (.)AI

 -إعــداد دراســة للنهــوض بقطــاع البحــث العلمــي يف مجــال الطاقــة

املتجــددة مــن خــال العمــل عــى تطويــر الربامــج الدراســية يف

املجــاالت التقنيــة الخاصــة بالطاقــة املتجــددة ،واعتــاد برامــج دراســات عليــا (ماجســتري ودكتــوراة) يف ذات القطــاع،

وإنشــاء وتطويــر مختــرات متخصصــة للقيــاس والفحــص ،والعمــل عــى إعــداد أبحــاث علميــة تطبيقيــة متخصصــة ،وتعزيــز

التدريــب وخاصــة للباحثــن يف هــذا املجــال ،وإعطــاء األولويــة لألبحــاث التــي تعالــج مشــاكل خاصــة باملؤسســات الرســمية
والحكوميــة.
 .3يف مجال التطوير:

 تطوير وحوسبة بعض األنظمة اإلدارية واملالية لدى دوائر الوزارة. .4يف مجال املنح والبعثات:

 -تقديم ( )991منحة خارجية (بدعم من دول خارجية متعددة).

 -تقديم( )1,110منحة داخلية (منحة فخامة الرئيس ،منحة مجلس الوزراء ،منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية).

 -تقديم منح مقاعد األردن والبالغ عددها ( )394مقعدا ً.

 تنفيذ ( )300منحة مقدمة من مجموعة االتصاالت للتخصصات التقنية. .5يف مجال إقراض الطلبة ،تم:

 -توقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق وقفــة عــز ،لتمويــل صنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني بـــ

( 300ألــف) دينــار.

 اســتكامل رصف قــروض لحــوايل ( 33ألــف) طالــب للعــام األكادميــي 2019-2020م بتكلفــه إجامليــة ( 4ماليــن و 956ألــف)دينــار.
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 .6يف مجال التعليم الجامعي وشؤون الطلبة:

 تصديق ( )58,812شهادة صادرة عن مؤسسات تعليم عا ٍل فلسطينية وغري فلسطينية.

 معادلة ( )710شهادة صادرة عن مؤسسات تعليم عايل غري فلسطينية وشهادات ثانوية عامة غري فلسطينية. -إعداد خطة لألنشطة الالمنهجية لطلبة مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية للعام الدرايس  2021-2020م.

 -إصــدار الكتيّــب الخــاص بالقصــص الفائــزة مبســابقة القصــة القصــرة لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل للعــام 2020م،

تحــت عنــوان "مذبحــة ديــر ياســن  ..األمل الــذي ال ينــى" ،وســيجري تكريــم الفائزيــن وتوزيــع جوائــز ماليــة لهــم ،حيــث

شــارك ( )105طالبــاً مــن مؤسســات التعليــم العــايل يف املســابقة ،وتنظيــم عــدة مســابقات أخــرى للطلبــة يف عــدة

مجــاالت متعــددة.

 -تطويــر آليــات اإلرشــاد والتوجيــه الخاصــة بطلبــة الثانويــة العامــة ،بهــدف تعرفيهــم مبؤسســات التعليــم العــايل

الفلســطينية والتخصصــات التــي تطرحهــا وآليــات التســجيل والقبــول فيهــا ،وتنظيــم مجموعــة مــن األيــام اإلرشــادية أكــر
مــن ( 20ألــف) طالــب وطالبــة.

 .7ىف مجال االنتقال من التعليم إىل العمل ،تم:

 تطويــر تخصصــات الربمجيــات وقواعــد البيانــات وتصميــم وتطويــر مواقــع اإلنرتنــت ،وذلــك وفــق املنهجيــة الوطنيــةاملعياريــة املعتمــدة لتطويــر املناهــج الخاصــة بالتعليــم التقنــي واملهنــي.

 -بناء قدرات املدربني املهنيني واملحارضين يف مجاالت تخصصية قي قطاع التعليم املهني والتقني.

 -إعــداد برنامــج بنــاء قــدرات املدربــن املهنيــن واملحارضيــن يف مجــاالت تخصصيــة بقطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي،

لتدريــب ( )300محــارضا ً مهني ـاً وتقني ـاً يف التخصصــات التــي عليهــا طلــب يف ســوق العمــل.

 -تنفيــذ برنامجــاً تدريبيــاً متخصصــاً ملحــارضي الكليــات التقنيــة لتدريــس مســاق بعنــوان "مكافحــة الفســاد" يف الكليــات

الجامعيــة واملتوســطة.

 -تنفيــذ تدريبـاً خاصـاً عــى برنامــج " "Moodleألكــر مــن ( )30محــارضا ً يف جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري وكليــة األمــة

الجامعيــة يف القــدس ،ضمــن مســاعيها لتطويــر التعليــم اإللكــروين يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا.

 إنجــاز التقريــر الوطنــي لعمليــة تورينــو فلســطني 2020-2018م بهــدف تقديــم نتائــج وتقييــم لسياســة فلســطني يفتنميــة رأس املــال البــري التــي تنفذهــا مؤسســة التدريــب األوروبيــة للــدول الرشيكــة ،خصوصـاً يف هــذه الفــرة الصعبــة

جــراء انتشــار فــروس كورونــا.

 تطويــر وتحديــث الخطــط الدراســية وفــق املنهجيــة الوطنيــة املعياريــة لتطويــر مناهــج التعليــم التقنــي واملهنــي،وفق ـاً الحتياجــات ســوق العمــل.

 -إعــداد معايــر التقييــم املهنيــة لتخصصــات هندســية يف الكليــات التقنيــة مثــل ميكانيــك الســيارات والتمديــدات

الكهربائيــة ،وذلــك ضمــن مــروع تدريــب املدربــن  ToTاملنفــذ مــن خــال الوكالــة األملانيــة للتعــاون الفنــي .GIZ
 .8يف مجال البنية التحتية ،تم:

 -إنشاء مركز كفايات يف الحاسوب يف جامعة فلسطني التقنية /فرع رام الله.

 -توســعة وتطويــر مبــاين كليــة األمــة الجامعيــة الحكوميــة يف بلــدة الــرام بالقــدس بتمويــل مــن الحكومــة األملانيــة،

بتكلفــة ( 500ألــف) يــورو ،وشــمل بنــاء أربــع طوابــق كتوســعة أفقيــة للكليــة لتوفــر مشــاغل جديــدة لتطويــر تخصصــات
الكهربــاء والتصميــم الجرافيــي وغريهــا ،وعمــل صيانــة للمبنــى القائــم وتزويــد الكليــة بتجهيــزات وأثــاث للمختــرات

الجديــدة.

 -إنجــاز األعــال اإلنشــائية التطويريــة الكهربائيــة وامليكانيكيــة يف مبنــى جامعــة القــدس ،ضمــن مــروع تحديــث قطــاع

التعليــم املهنــي والتقنــي ،املمــول مــن الحكومــة األملانيــة بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ ( 294ألــف) يــورو.
 .9يف مجال التعاون الدويل ،تم:

 تعزيــز التعــاون يف مجــال التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بــن فلســطني وكل مــن بلغــاري وســلوفاكيا وســلوفينيا،حيــث تــم بحــث ســبل تعزيــز التعــاون يف مجــال التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بــن البلديــن ،وتحديــد خارطــة طريــق
لتنفيــذ االتفاقيــة املوقعــة بــن البلديــن مــع رئيــس مكتــب متثيــل جمهوريــة بلغاريــا يف فلســطني.
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 -التعــاون الــدويل بــن فلســطني ودول العــامل يف مجــال التعليــم التقنــي واملهنــي ،حيــث تــم تنظيــم اجتــاع افــرايض

بهــدف بحــث التعــاون الــدويل بــن فلســطني ودول العــامل خاصــة الــدول العربيــة ودول أمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا ،وتــم

تقديــم مقــرح التعــاون الثــايث (الفلســطيني ،األملــاين ،الربازيــي) ،بهــدف التعــاون يف بنــاء القــدرات وتطويــر املناهــج
التعليميــة والتدريبيــة ،وتعزيــز البحــث العلمــي يف مجــال الطاقــة املتجــددة.

 التعــاون الــدويل بــن فلســطني و كوريــا الجنوبيــة يف مجــال دعــم قطــاع التعليــم العــايل ،حيــث تــم االتفــاق عــىتقديــم مشــاريع وطنيــة ذات أولويــة للمجتمــع الفلســطيني مبــا يتوافــق مــع الخطــط الوطنيــة للحكومــة.
 .10للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد  ،19قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باآليت:
 -تزويد مؤسسات التعليم العايل بأدوات تعقيم ومعدات وقاية.

 -توفري طاقم طبي مساند من طلبة الجامعات للطواقم الطبية الفلسطينية .

 نفــذت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مبــادرة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للرتبيــة والثقافــةوالعلــوم ،ووزارة الصحــة ،تشــمل بنــاء قــدرات طلبــة كليــات الطــب واملهــن الطبيــة املســاندة ،للمســاهمة يف جهــود

وزارة الصحــة الراميــة ملكافحــة فــروس كورونــا ،حيــث شــارك مــا يقــارب ( )1,500طالــب وطالبــة.

 -أصــدرت اللجنــة العليــا ملعادلــة الشــهادات قــرارات خاصــة ملراعــاة الظــروف الدراســية للطلبــة الفلســطينيني امللتحقــن

مبؤسســات التعليــم العــايل غــر الفلســطينية يف الخــارج يف ظــل تداعيــات حالــة الطــوارئ املعلنــة يف معظــم دول

العــامل بســبب جائحــة فــروس كورونــا ،وقــد شــملت الســاح لهــم باتبــاع النظــام التعليمــي املعتمــد يف الجامعــة التــي
يــدرس بهــا.

 -تطويــر اســراتيجيات ومنهجيــات وآليــات التقييــم املتبعــة حالي ـاً يف التعليــم اإللكــروين مبؤسســات التعليــم العــايل

الفلســطينية.

 إصدار بروتوكول صحي للوقاية من انتشار فريوس كورونا يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية. -إصدار قرارات ملجلس التعليم العايل بخصوص الدوام يف الجامعات والكليات يف ظل أزمة كورونا.

 املشــاركة يف عــدد مــن ورش العمــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة لرســم السياســات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعاملمــع الجائحــة باالســتفادة مــن تجــارب العــامل وتوجهاتــه ،والحفــاظ عــى مصداقيــة قــرارات التعليــم العــايل والشــهادات
يف ظــل الجائحــة.
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وزارة التنمية االجتامعية
إضاءات حول أبرز انجازات وزارة التنمية االجتامعية
 بلغــت قيمــة املســاعدات النقديــة املرصوفــة  408مليــون شــيكل لحــوايل  115ألــف أرسة  70%منهــم يفقطــاع غــزة ،وباقــي األرس يف الضفــة الغربيــة.

 -بلغــت قيمــة املســاعدات الطارئــة مليــون و 86ألــف دوالر لحــوايل  950أرسة ،باالضافــة إىل  20نزيــل مــن نــزالء

املراكــز االصالحيــة (الســجون) مببلــغ  6آالف دوالر.

 85 -ألــف أرسة اســتفادت مــن التأمــن الصحــي بواقــع  40ألــف أرسة يف الضفــة الغربيــة و  45ألــف أرسة يف

قطــاع غــزة بتكلفــة قيمتهــا  10مليــون دوالر.

 -توفــر بطاقــات الكرتونيــة لــأرس الفقــرة التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ مببلــغ  17مليــون و 429ألــف

دوالر لحــوايل  170ألــف فــرد منهــم  70%يف قطــاع غــزة و  30%يف الضفــة الغربيــة.

 -تنفيــذ  20مــروع متكــن اقتصــادي يف الضفــة وغــزة ،وتقديــم مــروع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــروع

الحاميــة مــن األمطــار يف قطــاع غــزة لـــ  6,036أرسة مببلــغ إجــايل  267ألــف دوالر  ،واســتفاد  75ألــف طالبـاً مــن
أبنــاء األرس الفقــرة واملهمشــة مــن االعفــاءات املدرســية وأمثــان الكتــب.

 -اســتفادت  468أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــى شــكل طــرود غذائيــة وكوبونــات رشائيــة بقيمــة  115ألــف

دوالر ،وتــم تقديــم كفــاالت ماليــة لـــ  1,730يتيــم مببلغ إجــايل  633ألــف دوالر.

 -تقديــم خدمــات اإليــواء والرعايــة والحاميــة والتأهيــل لـــ  1,000مــن ذوي االعاقــة يف مراكــز متخصصــة مــع

مراعــاة احتياجــات النســاء املعنفــات مــن ذوات االعاقــة ،وتقديــم  7قــروض لألشــخاص ذوي االعاقــة ،واســتفاد
مــن خدمــة اإلعفــاء الجمــريك نحــو  369حالــة.

 -تقديــم خدمــات الرعايــة واإليــواء لـــ  290مســن/ة ،وتوفــر خدمــات الحاميــة والرعايــة والدعــم النفــي

واالجتامعــي لـــ  1,077طفــل /ة مــن األطفــال املعنفــن يف أرسهــم ،وتقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة لـــ 693

طفــل يف خــاف مــع القانــون ،وتقديــم خدمــات التأهيــل االجتامعــي واملهنــي لـــ  350مــن األطفــال املترسبــن
مــن املــدارس.

 -إلحــاق  15فتــاة بالتعليــم الجامعــي ،واســتهداف  45امــرأة مــن النســاء العامــات يف املســتوطنات واملعرضــات

للعنــف ومناطــق ج يف محافظــات (يطــا ،الخليــل ،طوبــاس وأريحــا) مبشــاريع متكــن اقتصــادي.

ملواجهة أزمةكورونا تم:

 عــدد األرس التــي اســتفادت مــن التدخــات خــال الجائحــة بلغــت  126ألــف أرسة وبقيمــة  14مليــون دوالر ،وتوزيــعطــرود غذائيــة وصحيــة لـــ  112,180أرسة يف جميــع محافظــات الوطــن بقيمــة  7مليــون و 426ألــف دوالر.

 -تقديــم طــرود غذائيــة ألهلنــا يف الشــتات (مخيــات الشــتات يف ســوريا ولبنــان) لـــ  17,500أرسة بقيمــة مليــون

دوالر ،ورصف  123ألــف دوالر لحــوايل  329أرسة تعــاين مــن وضعـاً طارئـاً وملحـاً.

 -توفــر بطاقــات متويــن لــأرس الفقــرة التــي ال تتلقــى مســاعدات غذائيــة لحــوايل  63ألــف فرد مببلــغ اجاميل3

مليــون و 793ألــف دوالر  ،وتوفــر طــرود غذائيــة لـــ  100أرسة مســتفيدة مــن مشــاريع التمكــن االقتصــادي يف

الضفــة الغربية.

 -تقديــم كوبونــات رشائيــة وطــرود صحيــة لـــ  389أرسة مــن أرس األيتــام يف محافظــة نابلــس ورام اللــه ،وتوفــر

مــواد صحيــة لـــ  150أرسة يف البلــدة القدميــة /الخليــل ،وتوفــر مــواد النظافــة لـــ  3,039مســن يف املحافطــات

الشاملية.
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قامت وزارة التنمية االجتامعية باآليت:

 .1تحديــث اســراتيجية التنميــة االجتامعيــة لألعــوام 2021-2023م ،بالرشاكــة مــع ممثــي اتحــادات العــال وذوي اإلعاقــة
ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ومجالــس التخطيــط املشــرك ،حيــث تــم اعتــاد مفهــوم الفقــر متعــدد

األبعــاد ،وإدارة الحالــة والتحــول مــن الشــؤون إىل التنميــة.

 .2تصويــب األوضــاع يف قطــاع غــزة مــن خــال ضبــط ســر العمليــات امليدانيــة واإلداريــة ،وتصويــب األوضــاع ملوظفــي

الحكومــة هنــاك.

 .3ضمــن رؤيــة وزارة التنميــة االجتامعيــة الهادفــة لتمكــن األرس الفقرية واملهمشــة وتوفــر الحامية والرعايــة االجتامعية

لهــا ،اســتمرت بتقديــم أنشــطتها الروتينيــة ،حيــث بلغــت قيمــة املســاعدات النقديــة املرصوفــة ( 116مليــون و 572ألــف)
دوالر لحــوايل ( 115ألــف ) أرسة ( )70%منهــم يف قطــاع غــزة ،وباقــي األرس يف الضفــة الغربيــة .وبلغــت قيمــة املســاعدات

الطارئــة ( 372ألــف) دوالر لحــوايل ( )950أرسة ،باإلضافــة إىل ( )20نزي ـاً مــن نــزالء املراكــز اإلصالحيــة (الســجون) مببلــغ (6

آالف) دوالر ،واســتفادت ( 85ألــف) أرسة مــن التأمــن الصحــي بواقــع ( 40ألــف) أرسة يف الضفــة الغربيــة و ( 45ألــف) أرسة
يف قطــاع غــزة بتكلفــة قيمتهــا( 10ماليــن) دوالر ،وتــم توفــر بطاقــات إلكرتونيــة لــأرس الفقــرة التــي تعــاين مــن انعــدام

األمــن الغــذايئ لحــوايل ( 170ألــف) فــرد منهــم ( )70%يف قطــاع غــزة و( )30%يف الضفــة الغربيــة.

 .4تنفيــذ ( )20مــروع متكــن اقتصــادي يف الضفــة وغــزة ،وتقديــم مــروع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــروع الحاميــة من

األمطــار يف قطــاع غــزة ل( )6,036أرسة بقيمــة ( 267ألــف) دوالر ،واســتفاد( 75ألــف) طالبـاً مــن األرس الفقــرة واملهمشــة
مــن اإلعفــاءات املدرســية وأمثــان الكتــب ،واســتفادت ( )468أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــى شــكل طــرود غذائيــة
وكوبونــات رشائيــة بقيمــة ( 115ألــف) دوالر ،وتقديــم كفــاالت ماليــة لـــ( )1,730يتيـاً بقيمــة ( 633ألــف) دوالر.

 .5تقديــم خدمــات اإليــواء والرعايــة والحاميــة والتأهيــل ل( )1,000مــن ذوي اإلعاقــة يف مراكــز متخصصــة مــع مراعــاة

احتياجــات النســاء املعنفــات مــن ذوات اإلعاقــة ،كــا اســتكملت الدفعــة الثانيــة ل( )7قــروض لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وتوفــر الرعايــة مــن قبــل أفــراد ل( )500شــخص مــن ذوي اإلعاقــة واملســنني ،وحصــل ( )100شــخص مــن ذوي اإلعاقــة

عــى خدمــات التأهيــل املهنــي ،واســتفاد مــن خدمــة اإلعفــاء الجمــريك نحــو ( )369حالــة.

 .6تقديــم خدمــات الرعايــة واإليــواء ل( )290مســن/ة ،وتوفــر خدمــات الحاميــة والرعايــة والدعــم النفــي واالجتامعــي

ل( )1,077طفــل/ة مــن املعنفــن يف أرسهــم ،وتقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة ل( )500طفــل يف خــاف مــع القانــون،
وخدمــات الحاميــة لألطفــال يف مراكــز الحاميــة لـــ ( )193طفــل ،وقدمــت الــوزارة عــر مراكــز التأهيــل والرعايــة التابعــة لهــا

خدمــات التأهيــل االجتامعــي واملهنــي لـــ( )350مــن األطفــال املترسبــن مــن املــدارس.

 .7لحاميــة املــرأة مــن العنــف ،تــم تقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة واإليــواء وإعــادة االندمــاج مــن خــال مراكــز الحاميــة

الحكوميــة والرشيكــة ،وتــم إلحــاق ( )15فتــاة بالتعليــم الجامعــي ،كــا تــم اســتهداف ( )45امــرأة مــن النســاء العامــات
يف املســتوطنات واملعرضــات للعنــف ويف مناطــق ج يف محافظــات (يطــا ،الخليــل ،طوبــاس وأريحــا) مبشــاريع متكــن

اقتصــادي.

 .8حول املشاريع الحكومية التطويرية ،تم تنفيذ:

-مــروع بنــاء مجمــع خدمــات قلقيليــة :املبلــغ املرصــود ( 943ألــف) دوالر إلنشــاء املجمــع ،بنســبة إنجــاز ( ،)50%وتــم

االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مببلــغ (  554ألــف) دوالر.

 مــروع إنشــاء مديريــة الخليــل :املبلــغ املرصــود ( 943ألــف) دوالر ،وقــد تــم إعــداد التصاميــم الهندســية مببلــغ ( 37ألــف)دوالر.

 .9استجابة وزارة التنمية االجتامعية مع جائحة كورونا:

 قامــت لجــان الطــوارىء املشــكلة بتســجيل كافــة الفئــات املتأثــرة مــن الجائحــة عــى البوابــة املوحــدة للمســاعداتاالجتامعيــة ،وتــم بالتنســيق مــع املجتمــع املحــي يف محافظــات الوطــن تقديــم املســاعدات العينيــة والنقديــة لهــذه

الفئــات.
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 إعــداد خطــط لالســتجابة الرسيعــة وحاميــة الفئــات الفقــرة واملهمشــة مــن خــال برامــج وقائيــة وتقديــم املســاعداتوالخدمــات التــي تســاهم يف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة ،وبلــغ عــدد األرس التــي اســتفادت مــن التدخــات حوايل

( 126ألــف) أرسة بقيمــة ( 14مليــون) دوالر.

 -توزيــع طــرود غذائيــة وصحيــة لـــ( )112,180أرسة يف جميــع محافظــات الوطــن وبقيمــة ( 7مليــون و 426ألــف) دوالر ،كــا تم

تقديــم طــرود غذائيــة ألهلنــا يف الشــتات (مخيــات الشــتات يف ســوريا ولبنــان) لـــ( )17,500أرسة بقيمــة ( مليــون ) دوالر،
ورصف ( 123ألــف) دوالر لحــوايل ( )329أرسة تعــاين مــن وضعـاً طارئـاً وملحـاً.

 -بنــا ًء عــى توصيــات لجنــة دراســة اآلثــار االجتامعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطني ،تــم تحديــث خطــة الطــوارىء واملمتــدة

مــن 01/07/2020م ولغايــة 31/12/2020م ،التــي تــم الرتكيــز فيهــا عــى قطــاع غــزة ،وتضمنــت مجموعــة مــن التدخــات،

ومنهــا توفــر بطاقــات متويــن لــأرس الفقــرة مــن غــر الالجئــن يف الضفــة الغربيــة التــي ال تتلقــى مســاعدات غذائيــة

لحــوايل ( 63ألــف) فــردا ً بقيمــة ( 3مليــون و 793ألــف) دوالر ،وتوفــر طــرود غذائيــة لـــ( )100أرسة مســتفيدة مــن مشــاريع

التمكــن االقتصــادي يف الضفــة الغربيــة ،وتقديــم كوبونــات رشائيــة وطــرود صحيــة لـــ ( )389أرسة مــن أرس األيتــام يف

محافظــة نابلــس ورام اللــه ،وتوفــر مــواد صحيــة لـــ( )150أرسة يف البلــدة القدميــة /الخليــل ،وتوفــر مــواد النظافــة
لـــ( )3,039مســناً يف املحافظــات الشــالية.

 انعــاش ( )115مرشوعـاً للتمكــن االقتصــادي تأثــرت بجائحــة كورونــا ،إعطــاء األولويــة للنســاء واألرس الفقــرة واملهمشــةواألرس التــي ترأســها نســاء ،وتوزيــع مــواد نظافــة عــى ( )50طفـاً مــن ذوي اإلعاقــة ومرسحــن مــن املراكــز املجتمعيــة،

و( )120طالبـاً يف مراكــز تأهيــل املعاقــن وأرسهــم ،وتــم توفــر حقائــب مدرســية لـــ ( )677طفـاً يف املناطــق املهمشــة،
وتوفــر املــوارد املاليــة لــراء األغذيــة ومــواد النظافــة لـــ ( )8مؤسســات إيوائيــة بقيــت تعمــل يف ظــل الجائحــة.

 -يف قطــاع غــزة تــم تقديــم مســاعدات نقديــة لـــ ( )3,566أرسة متــررة بقيمــة ( 5مليــون و 543ألــف) دوالر ،وتقديــم

كوبونــات غذائيــة ورشائيــة لـــ( )10,899أرسة فقــرة بقيمــة ( 2مليــون و 196ألــف) دوالر ،وتقديــم طــرود صحيــة لـــ()27,197
أرسة بقيمــة ( 517ألــف) دوالر.

 يجــري العمــل حاليـاً ومــن خــال مــروع الحاميــة االجتامعيــة الطــارىء واملمــول مــن البنــك الــدويل عــى التحقــق مــنبيانــات مــا يزيــد عــن ( 300ألــف) أرسة ،بهــدف تقديــم مســاعدات نقديــة لـــ( 65ألــف) أرسة ،بالرشاكــة مــا بــن وزارة التنميــة

االجتامعيــة ووزارة العمــل ووزارة املاليــة وصنــدوق التشــغيل ،وتــم رصف الدفعــة األوىل لحــوايل ( )13,404أرسة مــن
عــال املياومــة والفقــراء الجــدد بقيمــة ( 2مليــون و 665ألــف) دوالر ،ويجــري فحــص بيانــات ( )670أرسة مــن قطــاع غــزة،

بهــدف تقديــم مســاعدة نقديــة لهــم بدعــم مــن اليونســيف.
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وزارة شؤون املرأة
إضاءات حول أبرز انجازات وزارة شؤون املرأة
 -تطويــر خطــة عمليــة تنفيذيــة شــاملة لكافــة القطاعــات ومحــاور عمــل الفريــق الوطنــي لتطبيــق نظــام

التحويــل ،وتدريــب العاملــن عــى كيفيــة اســتقبال الحــاالت والتعامــل معهــا بحســب النظــام.
 -إنجاز املرصد الوطني للعنف ضد املرأة.

 -تجهيز  17عيادة لإلرشاد األرسي الشامل الستقبال والتعامل مع النساء املعنفات.

 -تخصيــص قضــاة يف كافــة املحاكــم النظاميــة للنظــر يف قضايــا النــوع االجتامعــي ،حيــث بلــغ عــدد القضــاة

املكلفــن  31قــايض منهــم  14قـ ٍ
ـاض ســيدة تــم تدريبهــم عــى كافــة القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي.

 التوقيــع عــى اتفاقيــة الرضــا بالــزواج وســن الــزواج ،وإصــدار قــرار بقانــون منــع الــزواج تحــت ســن  18عــام،وإصــدار  10قــرارات بقوانــن تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن وإنهــاء التمييــز ،وإصــدار ســبعة أنظمة

تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن.

 -إصــدار  9قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي منهــا :تخصيــص مســاعدات ماليــة لـــ  21مؤسســة وجمعيــة خرييــة

نســوية يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واعتبــار الثامــن مــن آذار عطلــة رســمية ،وقــرار بحــق

نقــل األم ألبنهــا مــن مدرســة ملدرســة ،وإحالــة مــروع قانــون حاميــة األرسة مــن العنــف إىل فخامــة الرئيــس
للمصادقــة عليــه وإصــداره حســب األصــول.

قامت وزارة شؤون املرأة مبا ييل:

 .1تطويــر خطــة عمليــة تنفيذيــة شــاملة لكافــة القطاعــات ومحــاور عمــل الفريــق الوطنــي لتطبيــق نظــام التحويــل ،وتدريب

العاملــن عــى كيفيــة اســتقبال الحــاالت والتعامــل معهــا بحســب النظــام ،وتقديــم خدمــات الحاميــة يف مراكــز الحاميــة،
وتقديــم مــا يلــزم مــن خدمــات اإليــواء والرعايــة الصحيــة والنفســية والقانونيــة واالجتامعيــة للنســاء ضحايــا العنــف.

 .2إنجــاز املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة ،وإعــداد تقريــر املتابعــة والتقييــم إلنجــاز خطــة ( ،)1325وإعــداد ورقــة

سياســية حــول "مــدى اســتفادة النســاء املعنفــات مــن خدمــات التأمــن الصحــي ،ومراجعــة االســراتيجية العربيــة للوقايــة
واالســتجابة لكافــة أشــكال العنــف خاصــة العنــف الجنــي ضــد النســاء والفتيــات يف حــاالت اللجــوء" ،وورقــة عمــل حــول

"املعتقــات الفلســطينيات يف ســجون اإلحتــال اإلرسائيــي" ،وإعــداد دراســة "التكلفــة االقتصاديــة للعنــف ضــد املــرأة"،
وإعــداد ( )9دراســات معمقــة أخــرى يف قضايــا املــرأة.

 .3تجهيز ( )17عيادة لإلرشاد األرسي الشامل الستقبال والتعامل مع النساء املعنفات.

 .4تقديــم خدمــات اإلرشــاد النفــي األويل الهاتفــي ،واإلرشــاد القانــوين والصحــي عــر مركــز اســتامع حاميــة املــرأة

الطفــل املجــاين (.)121

 .5تخصيــص قضــاة يف كافــة املحاكــم النظاميــة للنظــر يف قضايــا النــوع االجتامعــي ،حيــث بلــغ عــدد القضــاة املكلفــن

( )31قاضيــاً منهــم ( )14قاضيــاً ســيدة تــم تدريبهــم عــى كافــة القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي ،وإصــدار عــدد
مــن املبــادئ القضائيــة يف املحكمــة العليــا الرشعيــة ترعــى حقــوق املــرأة عــن طريــق إرســاء املبــادئ القضائيــة يف
املشــاهدة والحضانــة.

 .6إنشــاء أماكــن مخصصــة يف مركــز كل محكمــة مــن محاكــم القضــاء الرشعــي لرؤيــة ومشــاهدة األطفــال يف جــو أرسي

مالئــم.
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 .7التوقيــع عــى اتفاقيــة الرضــا بالــزواج وســن الــزواج ،وإصــدار قــرار بقانــون منــع الــزواج تحــت ســن ()18عام ـاً ،وتــم إصــدار
( )10قــرارات بقوانــن تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن وإنهــاء التمييــز تتعلــق بـــ :الزراعــة ،والــراث الثقــايف
املــادي ،والصحــة العامــة والســامة الطبيــة ،والتقاعــد العــام ،والتأمــن ،وإصــدار قانــون التنفيــذ الرشعــي الــذي يســهم
يف رسعــة إنجــاز األحــكام للفئــة الضعيفــة مــن النســاء واألطفــال ،وإصــدار قــرار بقانــون مينــح املــرأة حــق فتــح حســابات

بنكيــة ألطفالهــا.

 .8إصــدار ســبعة أنظمــة تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،تتعلــق بـــ :نظــام صنــدوق اإلنجــاز والتميــز لدعــم

التعليــم ،والنظــام املــايل لصمــود املقدســيني ،ونظــام رســوم هيئــة العمــل التعــاوين ،ونظــام بشــأن التمويــل واإلقراض

الخاصــة باملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ،ونظــام املشــاتل الزراعيــة ،ونظــام املخصبــات الزراعيــة ،ونظــام
رؤســاء وأعضــاء الهيئــات املحليــة ،ونظــام اإلجــازات بــدون راتــب ألغــراض التقاعــد.

 .9إصــدار( )9قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،منهــا :تخصيــص
مســاعدات ماليــة لـــ ( )21مؤسســة وجمعيــة خرييــة نســوية يف

محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واعتبــار الثامــن مــن آذار

عطلــة رســمية ،وتخصيــص قطعــة أرض إلنشــاء مركــز فلســطني
لتمكــن املــرأة (تــراث) ،وقــرار بحــق نقــل األم ألبنهــا مــن
مدرســة ملدرســة ،وآخــر بتشــكيل لجنــة فنيــة ملراجعــة منظومــة

الترشيعــات الناظمــة لألحــوال الشــخصية واملدنيــة ،وقــرارا ً

مبذكــرة التفاهــم والتعــاون مــع تركيــا يف مجــال املــرأة ،وإحالــة
مــروع قانــون حاميــة األرسة مــن العنــف إىل فخامــة الرئيــس
للمصادقــة عليــه وإصــداره حســب األصــول ،وآخــر بدعــم مراكــز
حاميــة النســاء يف محافظــة نابلــس وأريحــا.

 .10تخصيــص الرقــم ( )114لوحــدة حاميــة األرسة بالرشطــة
ا لفلسطينيــــة .

 .11تدشــن نصــب تــذكاري للمــرأة الفلســطينية ،الــذي يذكــر بتاريــخ
املــرأة الفلســطينية وإنجازاتهــا ،والتحديــات التــي تواجههــا يف

النضــال والتنميــة.

 .12تقديــــم الدعــــم النفســــي لـــ( )887حالــــة ،وتوفــر الحاميــة
بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص ألكــر مــن ( )200امــرأة.

 .13التنســيق مــع بنــك القــدس لتمويــل ( )7جمعيــات نســوية

النصب التذكاري للمرأة الفلسطينية

مبناســبة يــوم الــراث الفلســطيني.

 .14التعــاون مــع اللجنــة الشــعبية لالجئــن يف املحافظــات الجنوبيــة ،ورشكاء آخريــن يف تعقيــم ( )100مقــر نســوي،
وتوزيــع ( )550طــردا ً غذائيـاً طــرود الكرامــة لتلبيــة احتياجــات النســاء يف ظــل الحجــر املنــزيل ملواجهــة أزمــة جائحــة كوفيــد
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 .15توقيــع ( )16مذكــرة تفاهــم وتعــاون لتعزيــز العمــل املشــرك عــى قضايــا املــرأة ،وتفعيــل املؤسســات عــى دمــج

قضايــا النــوع االجتامعــي يف الخطــط واملوازنــات املؤسســية.

 .16إطالق الجيل الثاين من الخطة الوطنية التنفيذية لتفعيل قرار(.)1325

 .17رفــع وعــي املواطنــن مــن خــال اللقــاءات اإلذاعيــة وعددهــا  20لقــاء إذاعــي ،وإعــداد برامــج إعالميــة توعويــة مرئيــة
ومســموعة مبعــدل ( )48حلقــة حــول مجموعــة مــن قضايــا التــي تهــم النســاء.

 .18تشــكيل ( )300لجنــة ميدانيــة يف التجمعــات الفلســطينية تحــت عنــوان "لجــان االســناد واالرشــاد والتوجيــه" مبعــدل ()8
نســاء يف كل لجنــة ،بهــدف تعزيــز منعــة النســاء يف التجمعــات الفلســطينية خاصــة املهمشــة والبعيــدة عنــد التعــرض

لالهتــزازات والكــوارث الصحيــة واالقتصاديــة ،وبنــاء قــدرات تلــك الفتيــات للوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار.

 .19تســليم التقريــر الطوعــي لقــرار ( )1325املعنــي بحاميــة النســاء وقــت النــزاع ،الــذي ركــز عــى االنتهــاكات اإلرسائيليــة
لألمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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وزارة الثقافة

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الثقافة
 دعــم  95مــروع بقيمــة أكــر مــن  630ألــف دوالر ،اســتفاد منهــا فنانــون أفــراد ومؤسســات ،بالرتكيــز عــىاملناطــق املهمشــة والنائيــة.

 إقــرار دعــم أربعــة مشــاريع طويلــة األمــد ملــرح وســينامتك القصبــة ،ورسيــة رام اللــه األوىل ،ومــرحالحكــوايت بالقــدس ،وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار ،حيــث تــم تقديــم مــا قيمتــه مليــون دوالر خــال العــام

2020م.

 -استكامل املرحلة الثانية لبناء قرص طوباس الثقايف وتشطيبه بتكلفة  286ألف دوالر.

 تقديــم منــح بقيمــة  229ألــف دوالر وهــي :منحــة نــوار لليافعــن واألطفــال واملوهوبــن ،منحــة إبداعــاتلجميــع األعــار ،منحــة الزجالــن الشــعبيني ،منحــة الفنانــن األفــراد ،منحــة األدبــاء والكتــاب ،إضافــة إىل منــح

للفنانــن يف الشــتات بقيمــة  20ألــف دوالر.

 إصــدار  28كتــاب ملجموعــة مــن الكتــاب والروائيــن الفلســطينيني مبــا فيهــم أدب املعتقــات يف الوطــنوالشــتات ،وتوزيــع  350ألــف كتــاب مــن إصــدارات وزارة الثقافــة اســتفادت منهــا نحــو  700مؤسســة بينهــا مدارس
وجامعــات ومؤسســات ثقافيــة ومكتبــات املؤسســات األمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن مبــا فيهــا فلســطني

املحتلــة لعــام 1948م ،عــدا عــن تزويــد املعتقــات بإصــدارات الــوزارة.

قامت وزارة الثقافة مبا ييل:

 .1منــح عــدة جوائــز مثــل جائــزة لــآداب والفنــون والعلــوم اإلنســانية لثامنيــة فائزيــن ،وجائــزة نجــايت صدقــي للكتّاب الشــباب
والقصــة القصــرة لثالثــة فائزين.

 .2إصــدار ( )28كتابــاً ملجموعــة مــن الكتــاب والروائيــن الفلســطينيني مبــا فيهــم أدب املعتقــات يف الوطــن والشــتات،
ورشاء كتــب مــن ( )18دار نــر ومكتبــة.

 .3توزيــع (  350ألــف) كتــاب مــن إصــدارات الــوزارة اســتفادت منهــا نحــو( )700مؤسســة بينهــا مــدارس وجامعات ومؤسســات

ثقافيــة ومكتبــات ومؤسســات أمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن ،وفلســطني املحتلــة عــام 1948م ،باإلضافــة إىل
املعتقــات.

 .4تنظيــم نحــو ( )800نشــاطاً ثقافيـاً متنوعـاً عــى مــدار العــام بينهــا أنشــطة افرتاضيــة ،منهــا ( )30نشــاطاً ملناســبة يــوم

الــراث الفلســطيني.

 .5دعــم ( )95مرشوعــاً بقيمــة أكــر مــن ( 630ألــف) دوالر ،اســتفاد منهــا فنانــون أفــراد ومؤسســات ،وكان الرتكيــز عــى

املناطــق املهمشــة والنائيــة.

 .6إقــرار دعــم أربعــة مشــاريع طويلــة األمــد ملــرح وســينامتك القصبــة ،ورسيــة رام اللــه األوىل ،ومــرح الحكــوايت

بالقــدس ،وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار ،وبذلــك يكــون املبلــغ املقــدم خــال العــام 2020م بقيمــة مليــون دوالر يف
حقــول ومناطــق مختلفــة.

 .7التعاقــد مــع اتحــاد الفنانــن لتســجيل األغــاين الشــعبية الفلســطينية وأرشــفتها ،باإلضافــة إىل دعــم مجموعــة مــن

العــروض املرسحيــة ،واملســاهمة يف متويــل إنتــاج مجموعــة مــن األفــام والعــروض واملهرجانــات ،مثــل رعايــة مهرجــان
"أيــام فلســطني الســينامئية" ،الــذي نظمــت أنشــطته يف محافظــات الوطــن ،ومتكــن قطــاع املوســيقى عــر دعــم
التأليــف املوســيقي للموســيقيني الشــباب ،ودعــم مجموعــة مــن مراكــز املوســيقى والفــرق الفنيــة والعــروض.
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 .8استكامل املرحلة الثانية لبناء قرص طوباس الثقايف وتشطيبه بتكلفة ( 286ألف) دوالر.

 .9تســجيل غــرزة التطريــز الفالحــي عــى الئحــة الــراث العاملــي ملنظمــة اليونســكو بهــدف املحافظــة عــى عنــارص الــراث

الفلســطيني ،وتســجيلها ضمــن امللفــات الدوليــة كــراث فلســطيني والعــادات والتقاليــد املرافقــة لــه ،وإدراج "النــول"
الفلســطيني ضمــن قامئــة الــراث العاملــي املعــرض للخطــر ملنظمــة اليونســكو ،وتســجيل ملــف عــريب مشــرك "الخــط

العــريب" عــى الئحــة الــراث العاملــي ملنظمــة اليونســكو.

 .10يف مجــال الترشيعــات تــم إعــداد قانــون حــق املؤلــف والحقــوق املجــاورة لدولــة فلســطني ،وقانــون الــراث الثقــايف
غــر املــادي ،وإعفــاء الفنانــن األفــراد مــن رضيبــة القيمــة املضافــة عــى كل نشــاط متولــه الدولــة.

 .11عــى صعيــد الربامــج الدوليــة تــم إعــداد تقريــر دولــة فلســطني حــول تنفيــذ التزاماتهــا ضمــن اتفاقيــة 2005م لحاميــة
وتعزيــز أشــكال التعبــر الثقــايف لــدى منظمــة اليونســكو ،واملشــاركة يف عــدة ملتقيــات ومهرجانــات دوليــة.

 .12ترشــيح أفــام فلســطينية يف كل مــن "مهرجــان الفيلــم الفلســطيني" يف رومانيــا بوخارســت ،ومهرجــان الفيلــم
العــريب يف دبلــن واملنظــم ،ومهرجــان أفــام الطلبــة الفلســطينيون يف جامعــة دوق األمريكيــة.

 .13أبرز أنشطة وزارة الثقافة خالل الجائحة:

 -طــات ثقافيــة وهــي سلســلة مــن النــدوات املبــارشة عــى الفيســبوك لنخبــة مــن الفنانــن واألدبــاء شــملت الفلســطينيني

وصــل عددهــا ( )60نــدوة.

 حكايــا صغــار )12( :حلقــة خاصــة باألطفــال تضمــن مواضيــع تتعلــق بالســلوكيات يف زمــن الكورونــا والنظافــة وقيــموأخالقيــات بشــكل متثيــي جميــل ،التعليلــة )8( :أمســيات زجليــة.

 التأليــف املوســيقي :هــي مبــادرة لدعــم اإلبداعــات الفرديــة اســتهدفت ( )20شــخصاً مــن املوســيقيني العازفيــن عــىمختلــف اآلالت املوســيقية.

 مســابقة إبداعــات لجميــع األعــار للتشــجيع عــى اإلبــداع خاصــة خــال الحجــر املنــزيل يف مجــال القصــة القصــرة،والشــعر ،واليوميــات ،وأدب األطفــال.

 مسابقة نوار لألطفال يف مجاالت الكتابة والرسم والفيديو (دبكة ،إلقاء ،رقص تعبريي ،متثيل ...إلخ). -مجموعة من املعارض االفرتاضية ملجموعة من الفنانني الفلسطينيني داخل وخارج الوطن.

 -إطالق القناة الثقافية عىل التلفزيونات التفاعلية.

 منــح إبداعيــة دعـاً للفنانــن :قدمت الــوزارة منحـاً بقيمة ( 229ألــف) دوالر لـ :منحة نــوار لليافعني واألطفــال واملوهوبني،منحــة إبداعــات لجميــع األعــار ،منحــة الزجالــن الشــعبيني ،منحــة الفنانــن األفــراد ،منحــة األدبــاء والكتــاب ،إضافــة إىل منــح

للفنانــن يف الشــتات بقيمــة ( 20ألف) دوالر.
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املجلس األعىل للشباب والرياضة
إضاءات حول أبرز انجازات املجلس األعىل للشباب والرياضة
 إنشــاء مقــر املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة واملفوضيــة الكشــفية ،بلغــت املســاحة 585م 2لــكل طابــقيف املقــر ،ومســاحة املفوضيــة الكشــفية  300م 2بتكلفــة  2مليــون دوالر.

 -تطوير وتعشيب ملعب بلدية حلحول بتكلفة  192ألف دوالر.

 -إنشــاء وافتتــاح مقــرات ومؤسســات حيويــة للعمــل الريــايض ،وهــي  :الهيئــة الفلســطينية للتحكيــم الريــايض،

األكادمييــة األوملبيــة ،مركــز الطــب الريــايض ،ومركــز اإلعــداد األوملبــي.

 -تنفيــذ مجموعــة مــن الفعاليــات التطوعيــة يف املــدن واملخيــات والقــرى يف كافــة محافظــات الوطــن

الشــالية والجنوبيــة ،وذلــك بواقــع  70فعاليــة مبشــاركة آالف املتطوعــن ،ومشــاركة الوفــد الشــبايب يف
ملتقــى املبــادرات العربيــة اإلفريقيــة ،ويف املؤمتــر الوطنــي ،واملنتــدى العــريب األورويب ،وإحيــاء يــوم

الشــهيد الفلســطيني “أحيــاء يرزقــون”  ،وفعاليــات وطنيــة جابــت كافــة محافظــات الوطــن مــن جنــن وحتــى
رفــح.

قام املجلس األعىل للشباب والرياضة مبا ييل:

 .1تفعيل وتوسيع املشاركة السياسية واملدنية وزيادة الوعي بقيم املواطنة لدى الشباب من الجنسيني ،تم:

 -تنفيــذ فعاليــات اليــوم الوطنــي الفلســطيني للعمــل التطوعــي يف املــدن واملخيــات والقــرى يف كافــة محافظــات

الوطــن الشــالية والجنوبيــة ،تحــت شــعار "إيــد عــى إيــد بركــة" ،بواقــع ســبعني فعاليــة مبشــاركة اآلالف مــن املتطوعــن.

 اإلرشاف عــى معســكرات الطليعــي املوهــوب يف مركــز الشــهيد صــاح خلــف يف الفارعــة ،تحــت شــعار "إبــداع ومتيــز"مبشــاركة ( )140طليعي ـاً وطليعيــة.

 -مشــاركة وفــد شــبايب يف ملتقــى املبــادرات العربيــة اإلفريقيــة ،ومشــاركة وفــد شــبايب يف املؤمتــر الــدويل

(املبــادرات الشــبابية وعالقتهــا بدحــر اإلرهــاب) يف مــر ،واملشــاركة يف املنتــدى العــريب األورويب يف تونــس،
وورشــة شــبابية لريــادة األعــال عــن بعــد يف الســعودية ،وجلســة حــول زواج األطفــال ،وورشــة يف برنامــج تعزيــز النزاهــة

ومكافحــة الفســاد ،وجلســة حواريــة حــول الشــباب العــريب والعمــل التطوعــي يف مــر.

 -مسابقة الشباب العريب إلنتاج فيديوهات حول القضايا السكانية وجائحة كورونا ،وشارك فيها ( )4متسابقني.

 -املشــاركة يف املنتــدى الســنوي األول للعاملــن يف وزارات الشــباب والرياضيــة العــرب ،واملصادقــة عــى االتفاقيــة

املشــركة مــن قبــل رئاســة الــورزاء لدولــة فلســطني ،وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا يف املجــال الريــايض والشــبايب ،وعقــد
املنتــدى الوطنــي الخامــس اإلبــداع والجائحــة.

 -إحياء يوم الشهيد الفلسطيني "أحياء يرزقون" فعاليات وطنية جابت كافة محافظات الوطن من جنني وحتى رفح.

 حملة ( )21يوماً للمرأة ،مبشاركة وزارة شؤون املرأة للتغيري ،وتعديل سلوك املجتمع نحو مامرسة املرأة للرياضة. .2لدعم املراكز الرياضية والشبابية وتطوير البنية التحتية لقطاعي الرياضة والشباب ،تم:

 -إنجاز مرشوع إنشاء مقر املجلس األعىل للشباب والرياضة واملفوضية الكشفية ،بتكلفة ( 2مليون) دوالر.

 -إنجــاز مــروع إغــاق الطابــق الثالــث يف مقــر االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم ،ومــروع أعــال تعشــيب وتطويــر

ملعــب بلديــة حلحــول بتكلفــة ( 191ألــف) دوالر ،ومتابعــة أعــال مــروع ســتاد أبــو ديــس بقيمــة ( 486ألــف) دوالر ،واســتالم
أعــال عــزل الســطح يف مقــر املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة .
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 -إعــداد دراســة وجــداول كميــات صيانــة املدرجــات الرشقيــة الســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني /الــرام ،وتقاريــر صيانــة مقــر

الفضائيــة الرياضيــة وشــبكة فلســطني الرياضيــة.

 -تجهيز وثائق وتكلفة تقديرية للمشاريع التطويرية إلرسالها لوزارة املالية لعام 2021م.

 -إنجــاز أعــال عــزل املــدرج الغــريب يف ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني ،وتوريــد عشــب صناعــي بارتفــاع ( )2.5ســم لغــرف

الالعبــن تحضــرا ً للمباريــات الدوليــة.

 اســتالم أعــال البنيــة التحتيــة الخاصــة مبشــاريع تعشــيب املالعــب ،وخاصــة مشــاريع الرؤيــا العامليــة ،واســتالم أعــالقــص العشــب األبيــض الخــاص باملنحــة الصينيــة ،والتجهيــز للمنحــة الثالثــة مــن العشــب الصناعــي.

 -قرار باستكامل املوسم الكروي 2019-2020م ،وتحديدا ً ما تبقى من مباريات يف دوري املحرتفني.

 -إنشــاء وافتتــاح مقــرات ومؤسســات حيويــة للعمــل الريــايض ،وهــي :الهيئــة الفلســطينية للتحكيــم الريــايض ،األكادمييــة

األوملبيــة ،مركــز الطــب الريــايض ،ومركــز اإلعــداد األوملبــي.

هيئة شؤون األرسى واملحررين
إضاءات حول أبرز انجازات هيئة شؤون األرسى واملحررين
 رصف رواتب شهرية لألرسى داخل السجون ،وعددهم  5200أسري بقيمة  53مليون و 857ألف دوالر. -رصف رواتب شهرية لألرسى املحررين وعددهم  7000أسري  ،بقيمة  72مليون و 172ألف دوالر.

 -رصف مخصصات الكانتينا لألرسى ،بقيمة  6مليون و 572ألف دوالر.

 -رصف مخصصات التدريب املهني لألرسى ،بقيمة رصف  27ألف دوالر.

 استئناف  480أسري محرر لتعليمهم الجامعي ،بقيمة  101مليون دينار. -رصف بدل عالج لألرسى املحررين بقيمة  10مليون دوالر.

 -رصف رواتب  48محامي للدفاع عن قضايا األرسى بقيمة مليون و 943ألف دوالر.

عملــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن منــذ بدايــة العــام املنــرم 2020م عــى إعــداد مقــرح ملعالجــة ملــف األرسى
فيــا يتعلــق باســتيعابهم يف املؤسســات الرســمية ،وبعــد مصادقــة الرئيــس عــى ذلــك ،بــارشت الهيئــة بإجراءاتهــا

للتنفيــذ ،والجديــر بالذكــر أن اســتيعاب ( )7,200أســر محــرر يف املؤسســات الرســمية ،وتحويلهــم إىل موظفــن عموميني
عــى رأس عملهــم لــه بالــغ األثــر عــى املســتوى الســيايس واإلجتامعــي والوطنــي.
ومن أبرز إنجازات هيئة شؤون األرسى واملحررين ،ما ييل:

 .1رصف رواتب شهرية لألرسى داخل سجون االحتالل وعددهم ( )5,200أسري ،بقيمة ( 53مليون و 857ألف) دوالر.
 .2رصف رواتب شهرية لألرسى املحررين وعددهم ( )7000أسري ،بقيمة ( 72مليون و 172ألف) دوالر.

 .3رصف مخصصات الكانتينا لألرسى بقيمة ( 6مليون و 572ألف) دوالر.

 .4رصف مخصصات التدريب املهني لألرسى بقيمة رصف ( 27أـلف) دوالر.

 .5استئناف ( )480أسريا ً محررا ً لتعليمهم الجامعي بقيمة ( 101مليون) دينار.

 .6رصف بدل عالج لألرسى املحررين بقيمة ( 10مليون) دوالر.

 .7رصف رواتب ( )48محامياً بقيمة ( 943ألف) دوالر.

 .8توثيق معاناة ( )43أسرية ،ومراسلة املؤسسات املختصة مثل وزارة شؤون املرأة.

 .9تقديم الخدمات القانونية لـ ( )43أسرية تشمل املرافعات أمام املحاكم.
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 .10عقد تدريبات ولقاءات وورشات عمل وندوات مع األسريات املحررات بحضور مختصني نفسياً.

 .11تقديم خدمة التأهيل لـ( )300أسري ،وعقد( )9دورات وتخريج ( )53أسريا ً محررا ً ،وتحويل ()35خريجاً لسوق العمل.
 .12املوافقة عىل ( )21مرشوعاً لألرسى ومتابعته.

 .13التحاق ( )140طالباً جديدا ً بالجامعات ،منهم ( )50طالب ماجستري.

 .14إعداد ونرش قصة مكتوبة عن األسري األخرس ،وتم عمل ونرش فيديو مصور عن حياة األرسى يف السجون.

 .15متابعــة األرسى املوقوفــن يف مراكــز التحقيــق ومتابعــة الزيــارات واملرافعــات واالســتئناف ،ومتابعــة ملفــات أرسى

القــدس ،حيــث متــت متابعــة ( )800زيــارة.

 .16متابعة ملفات األرسى املرىض أمام لجنة اإلفراجات ،وتنسيق عالج األسنان لألرسى.

 .17إعداد برنامج إلدارة خدمة التعليم الجامعي لألرسى املحررين واألرسى داخل السجون بنسبة إنجاز (.)70%
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إنجازات الحكومة يف جانب البنية التحتية
يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات يف مجــال البنيــة التحتيــة التــي قامــت بهــا املؤسســات الحكوميــة
التاليــة :وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،وزارة النقــل واملواصــات ،ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة،
ســلطة امليــاه ،ســلطة جــودة البيئــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان.

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 إطالق خدمة التناقل الرقمي تجارياً يف فلسطني ،وخدمة خط التمكني للحاالت االجتامعية. ترســية عطــاء منظومــة الدفــع اإللكــروين عــى رشكــة (ميبــس) لخدمــات الدفــع لتنفيــذ مــروع الدفــعاإللكــروين.
 منــع اســتخدام اإلنرتنــت اإلرسائيــي ،ومنــع تســويق الرشائــح اإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة مــايقــارب  125مليــون شــيكل ســنوياً.
 تشــغيل نقطــة تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني( ، )PS-IXحيــث تــم ربــط  16رشكــة عاملــة يف قطــاع االتصــاالت حتــىاآلن.
 ترخيــص ( 60رشكــة  Wi-Fi، 39رشكــة بريــد دويل رسيــع 39 ،رشكــة اســترياد أجهــزة اتصــاالت ) ،وإصــدار  378إذنإدخــال بضاعــة وموافقــات نوعيــة.
 ربط  46مؤسسة وهيئة حكومية عىل ناقل البيانات الوطني اآلمن. تطويــر نظــام تســجيل الدخــول املوحــد ،وتطويــر تطبيــق الهاتــف املحمــول املوحــد تحــت اســم “حكومتــي”عــى نظــام أندرويــد لجميــع املؤسســات والهيئــات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكرتوني ـاً ،وتــم
اإلعــداد لتقديــم  10خدمــات حكوميــة إلكرتوني ـاً حتــى اآلن.
 افتتــاح  7مكاتــب بريــد جديــدة ،وإعــادة تأهيــل  8مكاتــب بريديــة ،وتقديــم خدمــة عــدم املحكوميــة يف 13مكتــب بريــد جديــد ليصبــح العــدد اإلجــايل ملواقــع تقديــم الخدمــة  35موقعــاً.
 رفــع رسعــة خــط النفــاذ ومضاعفتهــا لــدى جميــع املشــركني عــى الرسعــات  4و 8ميجــا بشــكل مجــاين طيلــةفــرة الطــوارىء الناجــم عــن أزمــة جائحــة كورونــا ،ورفــع الرسعــات لألكادمييــن بشــكل مجــاين.
 توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك الــدويل لتطويــر القطــاع التكنولوجــي الفلســطيني لتنميــة قــدراتالــركات الفلســطينية وعددهــا  200رشكــة ،ودعــم التحــول نحــو البحــث والتطويــر واالبتــكار وتعزيــز النظــام
البيئــي التكنولوجــي الشــامل يف فلســطني ،حيــث ســيوفر  1000فرصــة عمــل  50%منهــا للنســاء ،وســيوفر
 750فرصــة تدريــب.
قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا ييل:
 .1يف مجال االتصاالت تم:
 إطــاق خدمــة التناقــل الرقمــي تجاريـاً يف فلســطني ،وإطــاق خدمــة خــط التمكــن إلتاحــة الفرصــة للمســجلني عــى بنــدالحــاالت االجتامعيــة ،لالســتفادة مــن خدمــات الهاتــف الثابــت واإلنرتنــت بأســعار تتناســب مــع مســتوى الدخــل.
 بناء واستحداث مركز استقبال الشكاوى يف مقر الوزارة. إعــداد تعليــات التعرفــة والتســعرية لوضــع نظــام وتعليــات تحكــم تســعري خدمــات االتصــاالت ،مبنيــة عــى مخرجــاتدراســة األســوق.
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 اعتامد تعليامت الحمالت والعروض التجارية لرشكات االتصاالت للحفاظ عىل املنافسة وحقوق املشرتكني. ضبــط جــودة خدمــات االتصــاالت مــن خــال اســتحداث وتفعيــل وربــط عــدة برامــج لقيــاس مســتويات الجــودة والرقابــةاللحظيــة عليهــا ،إضافــة إىل طــرح عطــاء لــراء نظــام قيــاس مســتويات جــودة الخدمــة للهاتــف النقــال.
 اســتحداث نظــام للرقابــة عــى رشكات الخدمــات مــن حيــث املحتــوى املقــدم للمواطــن ،باإلضافــة إىل العــروض والحمــاتالتــي يرتتــب عليهــا تقديــم جوائــز واعتــاد التعليــات بهــذا الخصــوص.
 تأســيس وتشــغيل نقطــة تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني( ، )PS-IXحيــث تــم ربــط ( )16رشكــة عاملــة حتــى اآلن مبوجــب قــرارصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،ســعياً لرفــع مســتوى جــودة خدمــات اإلنرتنــت وتحســن مســتوى تبــادل املعلومــات محلي ـاً.
 الرقابــة عــى شــبكات اإلنرتنــت الالســليك ،ومنــع اســتخدام اإلنرتنــت اإلرسائيــي ،إضافــة إىل منــع تســويق الرشائــحاإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة مــا يقــارب ( )35مليــون و( )715ألــف دوالر ســنوياً.
 ترأس فلسطني ملجموعة  EMERGللعام 2020م ،وإبراز اسم فلسطني يف كافة املحافل الدولية. تنفيذ املرحلة التحضريية ملرشوع البنك الدويل الخاص بالبنية التحتية لالتصاالت والخدمات الحكومية الرقمية. إعداد مجموعة من الدراسات والتقارير املهمة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. إعــداد مســودة اإلرشــادات الخاصــة باألجهــزة قصــرة املــدى ،لغايــات إصــدار شــهادة املوافقــة النوعيــة الخاصــةباســتخدام هــذه األجهــزة مــن ناحيــة الــرددات.
 إجــراء مراجعــة ودراســة لجميــع اتفاقيــات الرخــص للحصــول عــى رخــص ذات نطــاق عمــل محــدد ،وملزمــة قانونيـاً وعوائــدرخــص مالمئــة.
 ترخيــص ( 60رشكــة  Wi-Fi، 39رشكــة بريــد دويل رسيــع 39 ،رشكــة اســترياد أجهــزة اتصــاالت) ،وإصــدار ( )378إذن إدخــالبضاعــة وموافقــات نوعيــة.
 إعــداد منــوذج احتســاب التكلفــة للخدمــات املقدمــة عــى الهاتــف الثابــت والنقــال ،لتقديــم تصــور عــن تكلفــة خدمــاتاالتصــاالت ،واملســاعدة يف وضــع األســعار ومراقبتهــا.
 .2يف مجال تكنولوجيا املعلومات تم:
 ترسية عطاء منظومة الدفع اإللكرتوين عىل رشكة (ميبس) لخدمات الدفع لتنفيذ مرشوع الدفع اإللكرتوين. ربط ( )46مؤسسة وهيئة حكومية عىل ناقل البيانات الوطني اآلمن. تطويــر نظــام تســجيل الدخــول املوحــد ،وتطويــر تطبيــق الهاتــف املحمــول املوحــد تحــت اســم "حكومتــي" عــى نظــامأندرويــد لجميــع املؤسســات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكرتونيـاً ،وتــم اإلعــداد لتقديــم ( )10خدمــات حكوميــة
إلكرتونيـاً حتــى اآلن.
 استضافة نظام جيومولج عىل خوادم الحاسوب الحكومي ،وتوفري األمن والحامية للنظام. بنــاء وبرمجــة وتصميــم مواقــع إلكرتونيــة ملحافظــة ســلفيت ،وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ومؤسســة قامــاتلتوثيــق النضال الفلســطيني.
 إطــاق نظــام التقاريــر اإلداريــة لتســهيل عمليــة إدارة التقاريــر الــواردة مــن رشكات االتصــاالت واإلنرتنــت للــوزارة ،وإطــاقنظــام املوافقــات النوعيــة الخــاص بأجهــزة االتصــاالت التــي يتــم توريدهــا إىل الوطــن ،وإطــاق نظــام لصنــدوق التكافــل
االجتامعــي الــذي مــن شــأنه تســهيل عمليــة تقديــم الطلبــات بشــكل إلكــروين.
 -إعداد دراسة عن معايري املحتوى العريب عىل مواقع اإلنرتنت الحكومية تتضمن حجم الخط ونوعه.
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 .3يف مجال دعم وتعزيز ورعاية اإلبداع واإلبتكار وتنمية القدرات ،تم:
 تنفيذ ( )27نشاطاً شارك فيها ما يقارب (ألفي) متسابق لتعزيز اإلبداع واإلبتكار التكنولوجي. إطــاق مبــادرة املليــون مربمــج التــي تســتهدف الشــباب الفلســطيني واألطفــال مــن داخــل فلســطني والقــدس والشــتات،حيــث تــم تدريــب ( )3200طالــب/ة حتــى اآلن ،وتدريــب ( )120طالــب/ة جامعيــن يف مجــال الباحثــون والتكنولوجيــات الحديثــة
والــذكاء االصطناعــي ،وتنفيــذ مخيــات تكنولوجيــة عــدد ( )2اســتهدفت املــدارس الحكوميــة ومــدارس وكالــة الغــوث
بتدريــب ( )440طالب ـاً وطالبــة عــى لغــات الربمجــة والرتميــز وأدوات الــذكاء الصناعــي.
 تأهيل ( )170معلامً من كوادر وزارة الرتبية والتعليم الستخدام أدوات التعلم اإللكرتوين. إطالق النسخة التجريبية الجديدة من منصة البيانات الحكومية املفتوحة. تنفيــذ واســتضافة نشــاطات تدريبيــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات والربمجــة ،حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين ( 5آالف)مشــارك.
 إطــاق مبــادرة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للحقــوق الرقميــة ،التــي تعنــى مبتابعــة الحقــوق الرقميــةالفلســطينية عــى املســتوى الــدويل مــع الــركات العامليــة.
 توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك الــدويل لتطوير القطــاع التكنولوجي الفلســطيني لتنمية قــدرات الرشكات الفلســطينيةوعددهــا ( )200رشكــة ،ودعــم التحــول نحــو البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وتعزيــز النظــام البيئــي التكنولوجــي الشــامل يف
فلســطني ،حيــث ســيوفر (ألــف) فرصــة عمــل ( )50%منهــا للنســاء ،وســيوفر ( )750فرصــة تدريــب.
 .4يف مجال الربيد ،تم:
 افتتاح ( )7مكاتب بريد جديدة ،وإعادة تأهيل ( )8مكاتب بريدية ،وربط عدد ( )19مكتب بريد بخدمة اإلنرتنت. تقديم خدمة عدم املحكومية يف ( )13مكتب بريد جديد ليصبح العدد اإلجاميل ملواقع تقديم الخدمة ( )35موقعاً. تطوير خدمة التتبع للبعائث الربيدية عىل تطبيق حكومتي ،وإدخال نظام تبادل البيانات الجمركية اإللكرتوين. توطــن طباعــة طوابــع اإليــرادات والربيــد والطوابــع التذكاريــة وألول مــرة داخــل الوطــن ،واالنفــكاك عــن تصديــر البعائــثالربيديــة عــن طريــق الطــرف اآلخــر ،وتصديرهــا مبــارشة عــن طريــق األردن.
 إصــدار توصيــة مــن اللجنــة العربيــة الدامئــة للربيــد بإعفــاء الربيــد الفلســطيني مــن رســوم النفقــات الختاميــة ونفقــاتالعبــور وحصــص الطــرود وأي نفقــات ماليــة ترتتــب عــى توزيعــه يف الــدول العربيــة .
 اإلنتهــاء مــن مرحلــة الرتميــز الربيــدي والخاصــة بتخصيــص الرمــوز الربيديــة للمناطــق الربيديــة ،وإصــدار منشــورات دوليــةمــن خــال االتحــاد الربيــدي تعــزز مكانــة فلســطني بــن دول العــامل ،وتحديــث دليــل الخدمــات الربيديــة الفلســطيني عــى
املوقــع اإللكــروين لالتحــاد العاملــي للربيــد.
 تجــاوز األزمــات التــي حلــت بالربيــد خــال جائحــة كورونــا ،وفتــح خطــوط عبــور مكشــوف للربيــد مــع تركيــا مــن أجــل اســتمرارتصديــر الربيــد مــن فلســطني إىل الــدول التــي ال تصلهــا امللكيــة األردنيــة.
 .5يف مجال القوانني والسياسات واألنظمة ،تم:
 عــرض القــراءة الثانيــة ملشــاريع القوانــن التاليــة عــى مجلــس الوزراء :مــروع قانــون االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات،مــروع قانــون الخدمــات الربيديــة ،مــروع قانون حاميــة البيانات الشــخصية.
 إنجاز االسرتاتجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 2023 – 2021م. إعــداد السياســة الوطنيــة للتحــول الرقمــي ،وإعــداد نظــام إدارة أمــن املعلومــات ، ISMSوسياســة أمــن املعلومــات،وبانتظــار مصادقــة مجلــس الــوزراء عليهــم.
 إصدار تعرفة بريدية جديدة تواكب التطور يف القطاع ،واالهتامم غري املسبوق بالتجارة اإللكرتونية. إعــداد تعرفــة عوائــد وأجــور الــرددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والربيــد الرسيــع ،وإعــداد تعرفــةعوائــد رخــص خدمــات االتصــاالت.
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 .6اإلجراءات التي قامت بها وزارة االتصاالت للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد :-19
 إلنجــاح التعليــم اإللكــروين يف فلســطني بالتنســيق مــع الــركات العامــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،تــم رفــع رسعــة خــط النفــاذ ومضاعفتهــا لــدى جميــع املشــركني عــى الرسعــات ( )4و( )8ميجــا بشــكل مجــاين طيلــة فــرة
الطــوارىء ،ورفــع الرسعــات لألكادمييــن بشــكل مجــاين.
 نــرات توعويــة مرئيــة مــن خــال التلفزيونــات ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،ونــر رســائل نصيــة وصلــت ألكــر مــن ()12مليــون رســالة نصيــة ،وأكــر مــن ( )450ألــف رســالة مســموعة مــن خــال مشــغيل خدمــة الهاتــف املحمــول والثابــت خاصـ ً
ة
النصائــح بشــأن الوقايــة مــن الفــروس.
 توطيــد العالقــة بــن إدارة فيــس بــوك ودولــة فلســطني ،وكان هــذا يف عهــد الحكومــة الثامنــة عــر ،وألول مــرة تــم:الحصــول عــى اعتــاد وزارة الصحــة الفلســطينية كمصــدر رســمي للمعلومات بشــأن فــروس كورونــا ،والحصــول عىل دعم
مــايل مــن خــال نــر إعالنــات توعويــة بشــأن فــروس كورونــا بشــكل مجــاين ،وتوثيــق الصفحــات الرســمية للمؤسســات
الحكوميــة والــوزارات وخاصـ ً
ة صفحــة الناطــق الرســمي باســم الحكومــة.
 إرسال رسائل عىل الحساب الشخيص للمواطنني الفلسطينيني من وزارة الصحة عىل شكل رسائل مؤقتة "."popup مكافحــة التضليــل اإلعالمــي الصــادر عــن صفحــات معينــة ،ومحاربــة اإلشــاعات حــول الفــروس ،وإعدادالنــرات توعويــةإرشــادية مرئيــة ومســموعة ومصــورة تُعنــى بالتعليــم عــن بعــد.
 إطــاق خدمــة اإلنرتنــت املجــاين ألكــر مــن ( )45موقعـاً خاصـاً باألمــن الفلســطيني واملتواجديــن عــى الحواجــز مــن قبــلرشكــة كــول نــت كمبــادرة للدعــم يف ظــل ظــروف الطــوارئ التــي تعيشــها البــاد.
 إعطــاء التعليــات للــركات بعــدم فصــل الخدمــة ألي مواطــن طيلــة فــرة الجائحــة ،ومراقبــة الــركات املقدمــة للخدماتاملضافــة ،ومنــع االســتغالل ،وتنفيــذ حمــات توعيــة بشــأن الفــروس مــن قبــل رشكات الخدمــات املضافــة مجاناً.
 تشديد الرقابة عىل أداء الرشكات وجودة خدماتها ،حيث تم تفعيل الربامج الخاصة مبراقبة جودة الخدمة وأدائها. نقــل رقــم وحــدة الشــكاوى ،بحيــث يتــم الــرد عليــه مــن قبــل طاقــم الــوزارة بشــكل مبــارش ،وتخصيــص الرقــم ( )105لصالــحاملحافظــات ،والرقــم ( )1800000888لصالــح وزارة الصحــة ،الســتخدامهام بشــكل مجــاين خــال فــرة الطــوارئ.
 التعامــل مــع الربيــد القــادم مــن الخــارج طيلــة فــرة الجائحــة واســتالمه حســب األصــول والقيــام عــى تعقيمــه ،باإلضافــةإىل عــدة إجــراءات مــن حيــث تعقيــم جميــع مكاتــب الربيــد ،وتزويــد عــدد مــن املكاتــب باالحتياجــات الوقائيــة.
 -تسهيل وتوفري حركة حرة للرشكات لتوصيل طلبات املواطنني من املشرتيات عرب املواقع اإللكرتونية.
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وزارة النقل واملواصالت

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة النقل واملواصالت
 تطويــر البوابــة اإللكرتونيــة بحيــث ميكــن للمواطــن االســتعالم عــن نتائــج االمتحــان النظــري وتقديــم امتحــاننظــري تجريبــي.
 ربــط مراكــز الدينمومــرات ومراكــز الفحــص الهنــديس بالحاســوب املركــزي بالــوزارة ملنــع التزويــر واختصــارالوقــت والجهــد.
 األرشفة اإللكرتونية مللفات املواطنني يف جميع املديريات ،وامللفات الخاصة بالسائقني واملركبات. استبدال رخص القيادة من ورقية إىل ممغنطة. تطويــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة الــذي يعــرض خدمــات االســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــن والرخصواملخالفــات املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة والعملية.
 لجنــة عليــا للطــوارئ يف الــوزارة ملتابعــة وتقييــم الوضــع بشــكل يومــي ،وتوزيــع مركبــات الخطــوط املترضرةإىل خطــوط أخــرى فعالــة بتصاريــح مؤقتة.
 مرســوم مــن فخامــة الرئيــس بخصــم مــا نســبته  25%مــن رســوم الرتخيــص ،ورخــص التشــغيل لبعــض مهــنوخدمــات املواصــات ورشكات النقــل العــام.

قامت وزارة النقل واملواصالت مبا ييل:
 .1تطويــر البوابــة اإللكرتونيــة بحيــث ميكــن للمواطــن االســتعالم عــن نتائــج االمتحــان النظــري وتقديــم امتحــان نظــري
تجريبــي بنســبة إنجــاز(. )90%
 .2ربــط مراكــز الدينمومــرات ومراكــز الفحــص الهنــديس بالحاســوب املركــزي بالــوزارة ملنــع التزويــر واختصــار الوقــت
والجهــد .
 .3األرشــفة اإللكرتونيــة لجميــع امللفــات الخاصــة باملواطنــن يف جميــع املديريــات ،وتــم أرشــفة حــوايل ( )250ألــف ملــف
مــن املعامــات القدميــة بنســبة إنجــاز(.)60%
 .4دفع املخالفة يف البنك املتواجد يف مديريات النقل واملواصالت.
 .5استبدال رخص القيادة من ورقية إىل ممغنطة.
 .6الرسائل التذكريية لتنبيه املواطنني املشرتكني بقرب انتهاء الرخصة الشخصية أو رخصة املركبة.
 .7السامح بتقديم االمتحان النظري ألكرث من مرة باليوم للطالب.
 .8إطــاق خدمــة الرقــم ( )150التــي تــم إطالقهــا الستفســارات املواطنــن عــن الخدمــات املقدمــة مــن الــوزارة ،وتقديــم
الشــكاوى ،والــذي يعمــل ( )24ســاعة عــى مــدار األســبوع ،حيــث تــم معالجــة ( )273شــكوى خــال العــام2020م.
 .9افتتــاح مبنــى مديريــة أريحــا الجديــد ،وافتتــاح مكتــب تابــع ملديريــة نابلــس يف املنطقــة الغربيــة ،وافتتــاح مكتــب ترخيــص
يف الكاســا مــول ضاحيــة الريحــان يف شــهر نوفمــر املــايض ،وســيعمل ألول مــرة يف الفــرات املســائية وخــال أيــام
األعيــاد والعطــل الرســمية.
 .10األرشفة اإللكرتونية لجميع امللفات الخاصة بالسائقني واملركبات بنسبة (.)40%
 .11قوانــن ولوائــح تغطــي قطاعــات النقــل متوامئــة مــع الترشيعــات الدوليــة ،ومنهــا :قانــون املــرور املعــدل ،ونظــام
األرقــام املميــزة ،ونظــام املركبــات الكالســية.
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 .12استقبال كافة الشكاوى الواردة والعمل عىل متابعتها للوصول إىل الحلول املناسبة بنسبة (.)90%
 .13توفري لوازم البيئة املرورية اآلمنة للمدارس (غري اآلمنة مرورياً) بدعم من البنك العريب.
 .14رصف رخــص تشــغيل عموميــة وتســجيل مركبــات عموميــة مهيئــة لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة عــدد ( ،)4باإلضافــة
إىل ( )8مركبــات تحــت اإلجــراء.
 .15إنشاء خطوط خدمة جديدة للمناطق املهمشة (سوسية/مسافر يطا واألغوار) بنسبة (.)70%
 .16تقليــل أعــار الشــاحنات والحافــات املحولــة مــن الجانــب اآلخــر لتصبــح ( )8ســنوات بــدل ( )12ســنة ،والحافــات مــن ()13
ســنة لـــ ( )9ســنوات ،وذلــك للتخفيــف مــن االعتــاد عــى الســوق اإلرسائيليــة ،وتحديــث أســطول النقــل.
 .17تسهيل إجراءات استرياد املركبات الكهربائية واملركبات الهجينة بنسبة (.)80%
 .18تطويــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة يعــرض خدمــات االســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــن والرخــص واملخالفــات
املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة والعمليــة بنســبة إنجــاز (.)90%
 .19تابعت وزارة النقل واملواصالت تنفيذ املشاريع الحكومية طويلة املدى خالل العام 2020م.
اإلجراءات التي قامت بها وزارة النقل واملواصالت للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد :19
 .1تشكيل لجنة عليا للطوارئ يف الوزارة قامت مبتابعة وتقييم الوضع بشكل يومي ،وما زالت تعمل إىل اآلن.
 .2تعقيــم كافــة املديريــات بشــكل دوري ،وإصــدار تعليــات لكافــة وســائل النقــل بــرورة االلتــزام بالربوتوكــول الصحــي
وتعقيــم املركبــات.
 .3توزيع مركبات الخطوط املترضرة إىل خطوط أخرى فعالة بتصاريح مؤقتة.
 .4متديد رسيان رخص املركبات والرخص الشخصية بشكل تلقايئ خالل فرتة إعالن الطوارئ.
 .5إسناد الخدمات الطبية العسكرية بسائقي سيارات إسعاف من دوريات السالمة عىل الطرق.
 .6تفعيل تجديد الرخص من خالل الوسائل اإللكرتونية (واتس اب ،اإلمييل) وتسليمها من خالل البنوك.
 .7متديد عمل بعض املديريات للساعة السادسة مسا ًء للتخفيف من التجمهر وخدمة أكرب عدد من املواطنني.

 .8إصــدار مرســوم مــن فخامــة الرئيــس بخصــم مــا نســبته ( )25%مــن رســوم الرتخيــص ،ورخــص التشــغيل لبعــض مهــن
وخدمــات املواصــات ورشكات النقــل العــام.
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إضاءات حول أبرز انجازات سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
 تشــغيل محطــات التحويــل الثــاث (نابلــس ،رام اللــه وجنــوب الخليــل) ،وتأهيــل وصيانــة وتشــغيل محطــةترقوميــا – الخليــل.
 تنفيــذ األعــال املدنيــة الالزمــة لتطويــر النظــام الكهربــايئ يف شــال وجنــوب الضفــة ،بتكلفــة  994ألــفيــورو.
 تزويــد ( )3عيــادات يف املحافظــات الجنوبيــة بأنظمــة خاليــا شمســية ،لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،بتكلفــة 334ألــف دوالر.
 توقيــع اتفاقيــة ( )ASPIREلتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــةالغربيــة وغــزة بتمويــل  63مليــون دوالر.
 تزويد رشكات توزيع الكهرباء يف املحافظات الشاملية والجنوبية بعدادات كهربائية ذكية. تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية عــى أســطح  82مدرســية حكوميــة يف محافظــات الضفــة بتكلفــة مليــونو 160ألــف دوالر.
 تزويــد مستشــفى عــزون ،مستشــفى قشــدة  ،تفــوح ،مستشــفى دورا باملــواد واملحــوالت الكهربائيــةالالزمــة ملواجهــة تفــي جائحــة كورونــا بتكلفــة  28ألــف دوالر.
 تزويــد بلديــة طولكــرم بـــ ( )10محــوالت بقيمــة  172ألــف دوالر ،وتزويــد الهيئــات املحليــة (:حبلــة ،كفــر ثلــث،عاطــوف) مبــواد كهربائيــة مبــا يتــاءم مــع خطــة التنميــة بالعناقيــد الزراعيــة للعــام 2020م.
 توفــر الكهربــاء للتجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي الســكاين بتكلفــة مليــونو 572ألــف دوالر.
 تزويــد  1592عــداد مســبق الدفــع للهيئــات املحليــة غــر امللتزمــة بدفــع الفاتــورة الشــهرية يف (مــرج نعجــة،بردلــة ،مــرج غــزال الريحيــة ،بيــت عــوا ،الزبيــدات).

قامت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية مبا ييل:
 .1تشــغيل محطــات التحويــل الثــاث (نابلــس ،رام اللــه وجنــوب الخليــل) ،وتأهيــل وصيانــة وتشــغيل محطــة ترقوميــا –
الخليــل ،املمــول مــن البنــك الــدويل بتكلفــة ( 786ألــف) دوالر.
 .2تنفيــذ األعــال املدنيــة الالزمــة لتطويــر النظــام الكهربــايئ يف شــال وجنــوب الضفــة ،وتأمــن قــدرة أكــر لتلبيــة
احتياجــات الطاقــة ،بتكلفــة ( 994ألــف) يــورو.
 .3تزويــد ( )3عيــادات يف املحافظــات الجنوبيــة بأنظمــة خاليــا شمســية ،لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،بتكلفــة املــروع
( 334ألــف) دوالر.
 .4توقيــع اتفاقيــة ( )ASPIREلتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــة الغربيــة
وغــزة واملخصــص لهــا بتمويــل ( 63مليــون) دوالر.
 .5الحصــول عــى املوافقــة عــى متويــل مــروع الطاقــة الشمســية املركــزة  CSHيف مجمــع رام اللــه الطبــي بقــدرة
( )30ميغــا واط مــن الحكومــة الصينيــة بتكلفــة ( 50مليــون) دوالر.
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 .6تزويد رشكات توزيع الكهرباء يف املحافظات الشاملية والجنوبية بعدادات كهربائية ذكية من خالل برنامج.RPP
 .7تزويــد رشكات الكهربــاء يف املحافظــات الشــالية بنظــام إدارة معلومــات متكامــل يشــمل كل مــنERP CMS, BI and :
 ،IRMSبقيمــة ( 4مليــون و 200ألــف) دوالر.
 .8توريــد قواطــع آليــة وأجهــزة موديــم لنظــام  SCADAلصالــح رشكــة توزيــع كهربــاء غــزة ،وذلــك للمســاعدة يف تجميــع
البيانــات املتعلقــة بــأداء الشــبكة الكهربائيــة ،وتطويــر خطــط األمتتــة الســتعادة الطاقــة والقــدرة عــى التحكــم بعمليــات
الفصــل والوصــول للكهربــاء عــن بعــد بتكلفــة (مليــون و 477ألــف) دوالر.
 .9تزويــد بــر مــاء الفارعــة بنظــام طاقــة شمســية بقــدرة ( )160كيلــو واط ،وتزويــد خــزان ميــاه عصــرة الشــالية بنظــام
شــميس مســتقل  Off-grid PV systemمــع بطاريــات للتخزيــن ،بقــدرة ( )3كيلــو واط إلنــارة موقــع الخــزان وتلبيــة أغــراض
الحراســة ،حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز (.)95%
 .10تركيــب وتشــغيل واســتالم أنظمــة طاقــة شمســية عــى أســطح املــدارس ،وينتفــع مــن هــذا املــروع ( )82مدرســة
موزعــة جغرافيـاً عــى محافظــات الضفــة ،بتمويــل مــن وزارة املاليــة بتكلفــة إجامليــة (مليــون و 160ألــف) دوالر ،وبقــدرات
مختلفــة تصــل مبجملهــا اىل ( )720كيلــو واط .
 .11منــح ( )8رخــص تجاريــة للقطــاع الخــاص إلنشــاء محطــات للخاليــا الشمســية بقــدرات متفاوتــة مــن ( )1إىل ( )5ميجــا واط يف
مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة .
 .12البــدء بإنشــاء مــروع املنطقــة الزراعيــة الصناعيــة بأريحــا بقــدرة ( )2ميجــا واط (تــم إنجــاز  1.5ميجــا واط والعمــل جــاري
الســتكامل إنشــاء املــروع) وإنشــاء رشكــة طاقــة جديــدة لصيانــة وتشــغيل وإدارة مــروع الطاقــة الشمســية يف مدينــة
أريحــا الصناعيــة بتمويــل مــن وكالــة اليابــان للتعــاون الــدويل ( )JICAبتكلفــة إجامليــة ( )2مليــون دوالر وقــد بلغــت نســبة
اإلنجــاز (.)80%
 .13تدريــب ( )10مهندســات حديثــات التخــرج مــن كافــة محافظــات الوطــن عــى كفــاءة الطاقــة مــن خــال إجــراء دراســة
التدقيــق الطاقــي للمؤسســات املختلفــة ضمــن مــروع  GROWلتعزيــز فــرص النســاء الرياديــات.
 .14تزويــد (مستشــفى عــزون ،وقشــدة ،وتفــوح ،ودورا) باملــواد واملحــوالت الكهربائيــة الالزمــة ملواجــه تفــي جائحــك
كورونــا بتكلفــة ماليــة بلغــت ( 98ألــف) دوالر.
 .15تزويــد بلديــة طولكــرم بـــ ( )10محــوالت بقــدرة ( )630ك.ف.أ ،وبتكلفــة ( )171ألــف دوالر تحضــرا ً لرفــع القــدرة الكهربائيــة
للمدينــة.
 .16تزويــد ( )1592عــداد مســبق الدفــع للهيئــات املحليــة غــر امللتزمــة بدفــع الفاتــورة الشــهرية (مــرج نعجــة ،بردلــة ،مــرج
غــزال الريحيــة ،بيــت عــوا ،الزبيــدات).
 .17تزويــد الهيئــات املحليــة التاليــة :حبلــة ،كفــر ثلــث ،عاطــوف ،مبــواد كهربائيــة مبــا يتــاءم مــع خطــة التنميــة بالعناقيــد
الزراعيــة للعــام 2020م بتكلفــة ( 46ألــف) دوالر ،وكهربــة التجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي
الســكاين بتكلفــة (مليــون و 57ألــف) دوالر.
 .18االنتهــاء مــن تصميــم برنامــج التوأمــة مــع االتحــاد األورويب لتزويــد الجانــب الفلســطيني بخــرات فنيــة يف مجــال قطــاع
الطاقــة بقيمــة (مليــون و 500ألــف) يــورو مــن خــال املســاعدات الفنيــة وتدريــب الكــوادر الفنيــة الفلســطينية.
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سلطة املياه

إضاءات حول أبرز انجازات سلطة املياه
 إنجــاز عــدة مشــاريع للميــاه  :محطــة معالجــة طوبــاس – تياســر وعقابــا ،ونظــام إعــادة اســتخدام امليــاهاملعالجــة ،ومــروع رصف صحــي باقــة الرشقيــة والنــزالت وزيتــا ،وتنفيــذ برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
بقيمــة  6.7مليــون دوالر.
 إنشــاء شــبكات رصف صحــي لخدمــة  20ألــف نســمة يف باقــة الرشقيــة ونزلــة عيــى والنــزالت الغربيــةوالرشقيــة والوســطى.
 تشغيل محطة معالجة شامل غزة بقدرة إنتاجية  35000مرت مكعب يومياً. توفــر متويــل مــن جهــات مانحــة متعــددة بقيــادة البنــك الــدويل لتنفيــذ مشــاريع يف غــزة بقيمــة تزيــد عــن 110مليــون دوالر لتحســن خدمــات الــرف الصحــي ،وحاميــة الصحــة العامــة.
 الحــد مــن تلــوث الخــزان الجــويف الســاحيل يف غــزة بتمويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــر إلعــادة شــحنامليــاه املعالجــة لتأهيــل الحــوض الجــويف الســاحيل.

قامت سلطة املياه مبا ييل:
 .1إنجاز مرشوع محطة معالجة طوباس – تياسري وعقابا ،ونظام إعادة استخدام املياه املعالجة.
 .2إنجــاز مــروع رصف صحــي باقــة الرشقيــة والنــزالت وزيتــا ،وتنفيــذ برنامــج األمــم املتحــدة االمنــايئ بقيمــة (6.7
مليــون) دوالر.
 .3إنشــاء شــبكات رصف صحــي لخدمــة ( 20ألــف) نســمة يف باقــة الرشقيــة ونزلــة عيــى والنــزالت الغربيــة والرشقيــة
والوســطى ،لحاميــة امليــاه الجوفيــة مــن التلــوث بامليــاه العادمــة وحاميــة األرايض الزراعيــة الخصبــة ،وتحســن
خدمــات الــرف الصحــي يف املنطقــة.
 .4إنجــاز مــروع تشــغيل محطــة معالجــة شــال غــزة بقــدرة إنتاجيــة ( 35ألــف) م 3يوميـاً ،والحصــول عــى متويــل مــن
جهــات مانحــة متعــددة بقيــادة البنــك الــدويل لتنفيــذ مشــاريع بقيمــة تزيــد عــن ( 110مليــون) دوالر لتحســن خدمــات
الــرف الصحــي ،وحاميــة الصحــة العامــة.
 .5الحــد مــن تلــوث الخــزان الجــويف الســاحيل بتمويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــر بهــدف إعــادة شــحن امليــاه
املعالجــة لتأهيــل الحــوض الجــويف الســاحيل.
 .6للتعامــل مــع أزمــة الوبــاء العاملــي كوفيــد  19تــم إعــداد خطــة طــوارئ خــال الفــرة مــن (آذار-آب 2020م) لضــان
املتابعــة الدوريــة (اليوميــة واألســبوعية) ،وذلــك للتأكــد مــن:
 اســتمرارية عمــل مصــادر امليــاه مثــل اآلبــار ووصــات امليــاه املشــراه مــن الجانــب اإلرسائيــي ،وتحديــد مصــادرميــاه بديلــة وصالحــة لالســتخدام مــن خــال :توفــر نقــاط تعبئــة يف املناطــق التــي تحتــاج للميــاه مــع الرتكيــز عــى
املناطــق املهمشــة والبعيــدة عــن شــبكات التوزيــع الرئيســية ،وتعقيــم مصــادر امليــاه الرئيســية والبديلــة ومرفقــات
التوزيــع ،وإجــراء الفحوصــات للميــاه املســتخدمة يف الــري.
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 متابعــة تعبئــة الصهاريــج مــن نقــاط التزويــد املعتمــدة مــن قبــل ســلطة امليــاه واتبــاع اإلرشــادات الخاصــة بالصهاريــجوتعقيمهــا ،واســتمرارية عمــل مرافــق الــرف الصحــي (شــبكات ،محطــات ضــخ ،محطــات معالجــة) ،ونضــح ونقــل وتفريــغ
الحفــر االمتصاصيــة والصــاء بالصهاريج.
 تعزيــز الحاميــة الشــخصية لجميــع العاملــن يف قطــاع الــرف الصحــي تجــاه اإلصابــة باألمــراض واألوبئــة التــي قــدتنتــج عــن التعامــل اليومــي مــع ميــاه الــرف الصحــي امللوثــة.
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سلطة جودة البيئة

إضاءات حول أبرز انجازات سلطة جودة البيئة
 إصدار كتاب يحوي قانون البيئة ومجموعة األنظمة والتعليامت البيئية. الحصــول عــى متويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــر بقيمــة ( 24مليــون) يــورو ،ملــروع وفــرة امليــاه وتكيــفالزراعــة مــع تغــر املنــاخ شــال قطــاع غــزة.
 تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة ( 200ألــف) مواطــن يف غــزة ،بتكلفــة إجامليــة تقديريــة بلغــت (45مليــون) يــورو.
 إعــداد قامئــة بأهــم النباتــات الربيــة والطيــور الواجــب حاميتهــا يف فلســطني ،وإعــداد الدليــل الســياحيفلســطني بعيــون الطبيعــة ،والــذي يهــدف إىل تعزيــز وتشــجيع الســياحة البيئيــة يف فلســطني.

قامت سلطة جودة البيئة مبا ييل:
 .1تكثيــف الرقابــة والزيــارات امليدانيــة ملكبــات النفايــات الصلبــة (مكــب املنيــا ومكــب زهــرة الفنجــان ومحطــات الرتحيل)،
لضــان التــزام مشــغيل املكبــات بالتعليــات الفنيــة ،والقيــام بـــ ( )450جولــة رقابــة وتفتيــش ،والتعامــل مــع حــوايل
( )150شــكوى بيئيــة ،وتحويــل عــدد مــن الشــكاوى إىل القضــاء.
 .2التعــاون مــع الضابطــة الجمركيــة يف محافظــات الوطــن ملراقبــة مداخــل املحافظــات للحــد ومنــع عمليــات التهريــب
ألي نفايــات أو مخلفــات مــن داخــل الخــط األخــر أو املســتوطنات إىل املناطــق الفلســطينية.
 .3دراسة وإصدار ما يزيد عىل ( )60موافقة بيئية لعدد من املشاريع التطويرية واألبراج الخلوية.
 .4القيــام بفحــص ينابيــع امليــاه مــن حيــث (امللوحــة ،الحــرارة ،التدفــق ،االســتخدام الحــايل والســابق ،مصــادر التلــوث
املحتملــة ،مســتوى امليــاه) يف محافظــات الوطــن ،وإجــراء قياســات للخصائــص الفيزيائيــة لتلــك الينابيــع ،وتقييــم
مصــادر التلــوث التــي تهــدد الينابيــع.
 .5تعزيز التوعية البيئية وتنفيذ العديد من األنشطة ،تم:
 إصدار كتاب يحوي قانون البيئة ومجموعة األنظمة والتعليامت البيئية. إعداد تقرير االنتهاكات اإلرسائيلية يف مجال املياه منذ االحتالل 1967م ،حتى عام 2019م. تصميــم واعتــاد شــعار للنفايــات اإللكرتونيــة – واقــع وحلــول واعتــاده مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة وتعميمــهعــى الــدول العربيــة لالحتفــال بيــوم البيئــة العــريب تحــت هــذا الشــعار.
 إقامــة معــرض التنــوع الحيــوي الوطنــي برعايــة دولــة رئيــس الــوزراء يف مدينــة بيــت لحــم ويف مدينــة رام اللــه،والــذي ضــم أكــر مــن ( )200لوحــة توعويــة ،وإطــاق فعاليــات املخيــم الكشــفي العــريب البيئــي االفــرايض األول
يف القاهــرة.
 تنفيــذ أنشــطة توعويــة يف مجــال حاميــة البيئــة اســتهدفت  5آالف مواطــن مــن كافــة محافظــات الوطــن ،منهــا 3564طالبــاً وطالبــة يف املــدارس والجامعــات )901( ،مــن قطــاع املوظفــن واملدرســن ،و( )297مــن النســاء ،مــن
خــال :لقــاءات توعويــة متنوعــة بواقــع ( )27لقــاء )11( ،مناســبة بيئيــة )12( ،ورشــة عــر الــزووم )25( ،لقــاء تفاعــي،
إحيــاء املناســبات الدوليــة البيئيــة وتنفيــذ زيــارات ومســارات ســياحية بيئيــة ،وإصــدار البيانــات الصحفيــة الخاصــة بــكل
مناســبة بيئيــة.
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 .6توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن ســلطة جــودة البيئــة وجامعــة بيــت لحــم لتعزيــز أوجــه التعــاون فيــا بينهــم ،يف مجــال
صــون وحاميــة الــراث الطبيعــي ،والتنــوع الحيــوي يف عــدة مجــاالت خاصــة يف مجــال الدراســات العلميــة والقانونيــة.
 .7توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن ســلطة جــودة البيئــة وبرنامــج األمــم املتحــدة االمنــايئ ، UNDPلرتكيــب وتشــغيل وصيانة
محرقــة نفايــات طبيــة يف كليــة العــروب الزراعية.
 .8إصــدار تصاريــح للمــواد الكيامويــة واملســتخدمة يف تصنيــع املــواد الطبيــة املعقمــة وغريهــا مــن املــواد
ملحافظــات الوطــن.
 .9الحصــول عــى متويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــر بقيمــة ( 24مليــون) يــورو ،ملــروع وفــرة امليــاه وتكيــف الزراعــة
مــع تغــر املنــاخ شــال قطــاع غــزة ،ويشــمل املــروع إعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة ،باإلضافــة إىل
تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة ( 200ألــف) مواطــن يف غــزة ،بتكلفــة إجامليــة تقديريــة بلغــت ( 45مليــون) يــورو.
 .10إصــدار مجموعــة مــن التعليــات والقــرارات مــن رئيــس ســلطة جــودة البيئــة إلدارة النفايــات املعديــة يف حــاالت
الطــوارئ ،وتعليــات فنيــة متعلقــة بإجــراءات عمليــة جمــع ونقــل النفايــات املعديــة داخــل مراكــز الحجــر والعــزل
الصحــي ،وقــرار مبنــع اســترياد واســتخدام منتــج ( )Air Doctorأو أي منتجــات مامثلــة.
 .11إعــداد خطــة عمــل تفصيليــة لقطــاع الزراعــة والطاقــة فيــا يخــص تقريــر املســاهامت املحــددة وطني ـاً يف إطــار
تغــر املنــاخ ،وإعــداد برنامــج عمــل وطنــي خــاص بتغــر املنــاخ ،وإعــداد دراســة تقييميــة لتكنولوجيــا املنــاخ وتشــمل
عــدة قطاعــات ،منهــا :الزراعــة ،الطاقــة ،امليــاه ،املواصــات ،الصناعــة ،النفايــات الصلبــة ،وتطويــر نظــام املعلومــات
البيئــي الفلســطيني مــن خــال اتفاقيــة  ،SSFA SEISوإعــداد عــدة تقاريــر عــن امليــاه والتنميــة املســتدامة وجــودة
امليــاه ،وتلوثهــا وعــن عيــون املــاء ومصــادر امليــاه يف فلســطني.
 .12إعــداد قامئــة بأهــم النباتــات الربيــة والطيــور الواجــب حاميتهــا يف فلســطني ،وإعــداد الدليل الســياحي :فلســطني
بعيــون الطبيعــة ،والــذي يهــدف إىل تعزيــز وتشــجيع الســياحة البيئية يف فلســطني.
 .13إصــدار تعليــات ســلطة جــودة البيئــة لعــام 2020م ،بخصــوص االســتخدام اآلمــن ملــادة الزيبــار يف املجــال الزراعي
وتوزيعهــا عــى أصحــاب معــارص الزيتون.
 .14جمــع البــذور الربيــة لقامئــة مــن النباتــات الربيــة التــي تعتــر أصــول للخــروات يف فلســطني بالتعــاون مــع اتحــاد
لجــان العمــل الزراعــي ورشكــة ريجيــك زوان الهولنديــة ،وتزويــد االتحــاد بقامئــة أنــواع األشــجار النــادرة واملهــددة
إلكثارهــا.
 .15إعــداد ملــف املحميــات الطبيعيــة التــي عليهــا اعرتاضــات مــن املخططــات الهيكليــة وهــي :محميــة شــوباش،
محميــة وادي الدلــف ،ومحميــة ســوبا بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة.
 .16تدريب ( )130شخصاً من املؤسسات الرشيكة يف مجال إدارة النفايات الخطرة.
 .17إعــداد الدراســة الخاصــة بالتقييــم البيئــي االســراتيجي ملــروع تطويــر عــدد مــن املناطــق الحرضية يف فلســطني
مــن خــال صنــدوق إقــراض وتطويــر البلديات.
وملواجهة جائحة كورونا قامت سلطة جودة البيئة باآليت:
 .1تزويــد بعــض مجالــس الخدمــات املشــركة مبعــدات وأدوات الوقايــة والحاميــة الشــخصية مــن النفايــات املعديــة
الناتجــة عــن جائحــة كورونــا ،وتزويدهــم بدليــل إرشــادات أعدتــه ســلطة جــودة البيئــة.
 .2إعــداد بروتوكــول خــاص مبراكــز الحجــر الصحــي وتعميمــه عــى كافــة أعضــاء لجــان الطــوارئ يف املحافظــات ،والتأكد
مــن االلتــزام بتعليامتــه ،اســتنادا ً إلجــراءات منظمــة الصحــة العاملية.
 .3إعــداد الدليــل اإلرشــادي إلجــراءات الحفــاظ عــى الصحــة والبيئــة وإدارة النفايــات الصلبــة للحــد مــن تفــي فــروس
كورونــا املســتجد.
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وزارة األشغال العامة واإلسكان
إضاءات حول أبرز انجازات وزارة األشغال العامة واإلسكان
 اإلرشاف عــى تنفيــذ  31مــروع طــرق حيــث بلغــت أطــوال هــذه الطــرق  103كــم ،أنجــز منهــا  24مــروعبتكلفــة  44.6مليــون دوالر ،و 7مشــاريع قيــد التنفيــذ بتكلفــة  13مليــون و 66ألــف دوالر  ،وخدمــات هندســية
بتكلفــة  192ألــف دوالر.
 تنفيــذ  23مــروع أبنيــة تشــمل بنــاء مقــرات وتقديــم خدمــات هندســية للمؤسســات الحكوميــة واألهليــةيف املحافظــات الشــالية ،وإنجــاز  10مشــاريع بتكلفــة  9.4مليــون دوالر ،ومشــاريع قيــد التنفيــذ بتكلفــة 29.6
مليــون دوالر و  1.1مليــون يــورو ،وتقديــم مشــاريع هندســية بتكلفــة  129ألــف دوالر.
 دعــم عنقــود قلقيلــة الزراعــي وذلــك شــق  37كــم طــرق زراعيــة يف املحافظــة ،وطــرح مجموعــة مــنالعطــاءات بأطــوال 17.2كــم يف محافظتــي رام اللــه والخليــل لخدمــة  120ألــف مواطــن.
 ويف املحافظــات الجنوبيــة تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء وتأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية ومنشــأت صناعيــة بتكلفــة 96.8مليــون دوالر و  8.24مليــون يــورو ،وهنــاك مشــاريع قيــد اإلنجــاز يف قطاعــات متعــددة بلغــت تكلفتهــا
 109.4مليــون دوالر و  6.6مليــون يــورو .
قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان مبا ييل:
 .1تنفيــذ ( )63مــروع موزعــة عــى قطاعــات الطــرق واملبــاين العامــة والخدمــات الهندســية ومشــاريع مواجهــة حالة
الطــوارئ الناجمــة عــن األحــوال الجويــة عــى النحــو اآليت:
 لدعــم التنميــة املســتدامة واالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــال وتحقيــق االســتقالل االقتصــادي ،تــم العمــل عــى توفــرشــبكة طــرق آمنــة وفعالــة لتلبــي احتياجــات املواطنــن مــن خــال متابعــة اإلرشاف عــى تنفيــذ ( )31مــروع طــرق ،حيــث
بلغــت أطــوال هــذه الطــرق ( )103كــم ،أُنجــز منهــا ( )24مــروع بطــول ( )57كــم بتكلفــة (( )44مليــون و 558ألــف) دوالر،
وخدمــات هندســية بتكلفــة ( 192ألــف) دوالر ،وجــاري تنفيــذ ( )7مشــاريع بطــول ( )28كــم بتكلفــة ( 13مليــون و 66ألــف) دوالر،
باإلضافــة لطــرح عطائــن ملشــاريع طــرق يف نهايــة العــام بطــول ( )18كــم.
 تــم توقيــع ( )7اتفاقيــات ملواجهــة حالــة الطــوارىء الجويــة إلنجــاز مشــاريع أعــال موجهــة األحــوال الجويــة يف ()7محافظــات بقيمــة بلغــت ( 216ألــف) دوالر بتمويــل مــن الخزينــة العامــة .
 يف مجــال الخدمــات الهندســية تــم طــرح ( )4عطــاءات جديــدة بقيمــة تجــاوزت ( 286ألــف) دوالر ملشــاريع حيويــة وهامــةمــن ضمنهــا مرشوعــي “ إنشــاء طريــق بديــل لشــارع وادي النــار” ومــروع “ســطح مرحبــا – كفــر عقــب – الــرام “ بطــول
( )11,5كــم لهذيــن املرشوعــن.
 .2مجتمع قادر عىل الصمود والتنمية من خالل:
 توفــر وتطويــر املقــرات الحكوميــة واملرافــق العامــة ،حيــث تــم تنفيــذ ( )23مــروع أبنيــة تشــمل بنــاء مقــراتوتقديــم خدمــات هندســية للمؤسســات الحكوميــة واألهليــة يف املحافظــات الشــالية ،وقــد تــم إنجــاز ( )10مشــاريع
خــال العــام ،بتكلفــة ( 9مليــون و  384ألــف) دوالر.
 عمل دراسة اقتصادية واجتامعية لثالث مواقع مقرتحة ملشاريع إسكان ميرسة يف محافظة الخليل. مســح ( )96حالــة ملســتفيدي إســكاين قلقيليــة ونابلــس ،وذلــك لدراســة وضعهــم االقتصــادي لتأجيــل الدفعــاتاملاليــة إن أمكــن.
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 العمل عىل تسجيل وفرز ( )22شقة يف “املرشوع النمساوي” للطابو. متابعة التحصيالت املالية للمستفيدين من إسكانات الوزارة وحل اإلشكاليات حال حدوثها. تحديد الجمعيات التي بحاجة لعمل بنية تحتية لها مع تحديد التكلفة التقديرية. .3إعادة إعامر املحافظات الجنوبية ،حيث تم إنجاز اآليت:
 بناء ( )2,253وحدة سكنية لـ ( )2,253مستفيد بتكلفة ( 75مليون) دوالر بتمويل من الحكومة الكويتية. إعــار ( )364منشــأة صناعيــة مختصــة بالصناعــات الخشــبية واإلنشــائية بتكلفــة بلغــت ( 8مليــون و  600ألــف) دوالر بتمويــلمــن الحكومــة الكويتيــة.
 إنشاء ( )20عامرة سكنية لـ( )320مستفيد بتكلفة بلغت ( 13مليون و 200ألف) دوالر بتمويل من تركيا /تيكا. إنشــاء وإعــادة تأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية وبنايــات مدمــرة و( )377وحــدة ســكنية بتكلفــة ماليــة (  7مليــون و  40ألــف)يــورو بتمويــل مــن الحكومــة اإليطاليــة.
 -مشاريع بنية تحتية بتكلفة (مليون و 200ألف) يورو بتمويل من الحكومة اإليطالية.
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إنجازات الحكومة يف جانب الحكم
يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات يف جانــب الحكــم التــي قامــت بهــا املؤسســات الحكوميــة التاليــة:
وزارة املاليــة ،وديــوان املوظفــن العــام ،وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــن ،وزارة الداخليــة ،وزارة الحكــم املحــي،
وزارة العــدل ،وســلطة األرايض ،الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وزارة اإلعــام ،وزارة شــؤون القــدس ،هيئــة
مقاومــة الجــدار واالســتيطان ،والشــؤون املدنيــة.

وزارة املالية

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة األشغال العامة واإلسكان
 ضــان رصف مخصصــات أرس الشــهداء واألرسى خــال العــام 2020م ،ورفــع إجــايل اإلنفــاق عــى قطــاع غــزةيف عــام 2020م ليصبــح حــوايل  4.4مليــار شــيكل أي مــا نســبته  10%عــن العــام الســابق.
 العديــد مــن التســهيالت املاليــة ،ومنهــا :كفالــة الحكومــة لقــرض قيمتــه  670مليــون شــيكل للصالــح رشكــةكهربــاء القــدس ،وســداد  4مليــون شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمخيــات ،و 4مليــون شــيكل مســتحقات
ســابقة ،و 2مليــون شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمؤسســات الحكوميــة.
 زيــادة الــركات املحليــة املشــاركة يف املناقصــات ،حيــث تــم طــرح ( )173مناقصــة و( )17مــزاد و( )9عمليــاترشاء مبــارش ،وبلــغ عــدد اإلحــاالت القطعيــة ( ،)125ومتــت املصادقــة عــى  2,309طلبيــة رشاء عــى املناقصــات
املركزيــة مــع االلتــزام بإعطــاء املنتــج الوطنــي أفضليــة اإلحالــة للعطــاءات.
 تعزيــز صمــود القطــاع الخــاص يف ظــل التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا ،وتقديــم العديــد مــن التســهيالت،ومنهــا دفــع مســتحقات القطــاع الخــاص يف العــام 2020م ،حيــث تــم رصف مــا يقــارب  285مليــون و 714ألــف
دوالر ،وتســديد كامــل اإلرجاعــات النقديــة للقطاعــن الســياحي (الفنــادق) والزراعــي.
 املســاهمة بدعــم األرس الفقــرة بالرشاكــة مــع اإلتحــاد األورويب مبــا يقــارب  38مليــون  970ألــف دوالر،ودعــم العــال املترضريــن مــن الجائحــة مبــا يقــارب  3مليــون  600ألــف دوالر مــن خــال الخزينــة العامــة والبنــك
الــدويل.
 توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع دول  3دول مانحــة ،وهــي :اليابــان  ،وإيطاليــا ،وفرنســا ،وذلــك لتنفيــذ عدة مشــاريعتنمويــة وخدماتية.
بالرغــم مــن عــدم انتظــام التدفــق النقــدي ألمــوال املقاصــة وانخفــاض اإليــرادات املتأثــرة بالركــود االقتصــادي خــال عــام
2020م ،وانخفــاض الدعــم الخارجــي ،إال أن الحكومــة اســتطاعت مــن خــال الخطــة النقديــة أن تقــوم بأقــى جهــد الحتــواء
األزمــة واالســتمرار يف االيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه كل مــن املواطنــن واملوظفــن واملورديــن ،وذلــك حســب الســيولة
املتوفــرة ،حيــث قامــت وزارة املاليــة بــاآليت:
 .1ضــان رصف مخصصــات أرس الشــهداء واألرسى خــال العــام 2020م ،حيــث قامــت بــرف ثــاث رواتــب مقدم ـاً يف شــهر
كانــون أول مــن أجــل التمهيــد لــرف املخصصــات مــن خــال الربيــد.
 .2ضامن رصف مخصصات السفارات الفلسطينية يف الخارج والبالغة ( 244مليون) شيكل خالل العام 2020م.
 .3رفــع إجــايل اإلنفــاق عــى قطــاع غــزة يف عــام 2020م ليصبــح حــوايل ( 4.4مليــار) شــيكل ،أي مــا نســبته ()10%عــن
العــام الســابق.
 .4تسديد حوايل ( 1.6مليار) شيكل من املتأخرات املرتاكمة السابقة حتى نهاية عام 2020م.
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 .5تقديــم تســهيالت وسياســات ماليــة ،وأهمهــا قامــت الحكومــة بكفالــة قــرض قيمتــه ( 670مليــون) شــيكل للصالــح رشكــة
كهربــاء القــدس ،والتعهــد بتحويــل مبلــغ ( 10مليــون) شــيكل كدفعــة شــهرية لرشكــة الكهربــاء ،لحــل مشــكلة مديونيــة
رشكــة كهربــاء القــدس والرشكــة املــزودة ،وتــم ســداد ( 4مليــون) شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمخيــات ،و( 4مليــون)
شــيكل مســتحقات ســابقة ،و( 2مليــون) شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمؤسســات الحكوميــة.
 .6املســاهمة يف دعــم وتطويــر االقتصــاد الفلســطيني وتشــجيع االســتثامر مــن خــال تشــجيع الــركات عــى تقديــم
املنتــج الوطنــي بإعطائــه األولويــة يف املناقصــات الحكوميــة ،وزيــادة الــركات املحليــة املشــاركة يف املناقصــات،
حيــث تــم طــرح ( )173مناقصــة و( )17مــزاد و( )9عمليــات رشاء مبــارش ،وبلــغ عــدد اإلحــاالت القطعيــة ( ،)125ومتــت املصادقــة
عــى ( )2,309طلبيــة رشاء عــى املناقصــات املركزيــة مــع االلتــزام بإعطــاء املنتــج الوطنــي أفضليــة اإلحالــة للعطــاءات
بنســبة( ،)15%ومتــت زيــادة عــدد الــركات املحليــة املشــاركة يف املناقصــات إىل حــوايل ( )150رشكــة ،وخاصــة مــن
القطــاع الطبــي.
 .7تعزيــز صمــود القطــاع الخــاص مــن خــال مراعــاة الظــروف غــر العادية الناشــئة عــن تداعيــات الجائحــة املاليــة واالقتصادية
والصحيــة ،وتقديــم العديــد مــن التســهيالت ،ومنهــا متديــد صالحيــة تاريــخ شــهادات الخصــم باملصــدر ،وشــهادات بــراءة
الذمــة ،وتقليــل التشــديد يف رضورة توفــر معايــر االلتــزام الرضيبــي املحــددة مــن قبــل رضيبــة الدخــل ،والتســاهل يف
مســألة الشــيكات املرتجعــة والصــادرة مــن املكلــف للــوزارة ،وإعــادة جدولــة الشــيكات املرتجعــة ،وعــدم القيــام بإجــراءات
التحصيــل الجــري املتبعــة يف الظــروف العاديــة مــا قبــل الجائحــة ،باإلضافــة إىل دفــع مســتحقات القطــاع الخــاص يف
العــام 2020م ،حيــث تــم رصف مــا يقــارب ( 285مليــون و 714ألــف) دوالر ،وتســديد كامــل اإلرجاعــات النقديــة للقطاعــن
الســياحي (الفنــادق) والزراعــي.
 .8تنفيــذ بعــض الربامــج كالربنامــج الخــاص بدعــم األرس الفقــرة مــن خــال تنفيــذ دفعــات ربعيــة لهــذا الربنامــج ،وقــد بلغــت
مســاهمة وزارة املاليــة بالرشاكــة مــع االتحــاد األورويب مــا يقــارب ( 38مليــون  970ألــف) دوالر ،ودعــم العــال املترضريــن
مــن الجائحــة مبــا يقــارب ( 3مليــون  600ألــف) دوالر مــن خــال وزارة املاليــة والبنــك الــدويل.
 .9العمــل عــى تحســن نوعيــة الخدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــن مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا والحوســبة
املتوفــرة لــدى دوائــر الرضيبــة عــر برنامــج إدارة اإليــرادات املحوســب حيــث ميكــن للمكلــف اســتخدام البوابــة اإللكرتونيــة
( )portalللحصــول عــى معظــم الخدمــات املتعلقــة بالتكليــف الرضيبــي لألفــراد والــركات.
 .10إنجاز مشاريع من قبل الهيئة العامة للبرتول بنسبة إنجاز تعادل (.)60%
 .11بلــغ إجــايل اإليــرادات املحليــة (الرضيبيــة ،وغــر الرضيبيــة) ( 1مليــار و 205مليــون  714ألــف) دوالر ،باإلضافــة إىل
اإليــرادات املقاصــة البالغــة ( 2مليــار  285مليــون  714ألــف) دوالر ،ليصبــح إجــايل صــايف اإليــرادات للدولــة لعــام 2020م
مــا يقــارب ( 3مليــار  428مليــون و 572ألــف) دوالر.
 .12تنفيــذ عــدة مشــاريع حكوميــة ممتــدة ألكــر مــن ســنة ،هــي :مــروع نظــام اإليــرادات الرضيبيــة ( )RMSبنســبة إنجــاز
( ،)80%وبتكلفــة ماليــة ( 7مليــون و 68ألــف) دوالر ،ومــروع تحســن إدارة املــال العــام مبوازنــة ( 3مليــون و 500ألــف)
دوالر ممــول مــن البنــك الــدويل واالتحــاد األورويب ،والحكومــة الدمناركيــة ،ومــروع تكامــل بتمويــل مــن  DFIDمبوازنــة
كليــة تبلــغ ( 7مليــون  900ألــف) جنيــه إســرليني ،ممتــد مــن آذار2019م حتــى أيلــول 2022م ،ومــروع الحفــاظ عــى مصــادر
امليــاه وتوافــر امليــاه ،يف شــال قطــاع غــزة بلغــت قيمــة االتفاقيــات اإلجامليــة لتمويــل املــروع مــا قيمتــه ( 44مليــون
و 710ألــف) يــورو موزعــة بــن عــدة مانحــن بــإدارة فرنســية ،وتوقيــع عــدة اتفاقيــات مــع دول ( )3دول مانحــة هــي اليابــان
وإيطاليــا وفرنســا لتنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع التطويريــة والتنمويــة.
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ديوان الرقابة املالية واإلدارية

إضاءات حول أبرز انجازات ديوان الرقابة املالية واإلدارية
 إصدار  114تقريرا ً رقابياً ،موزعة عىل القطاعات املختلفة. متابعــة الشــكاوى الــواردة للديــوان والبالــغ عددهــا  174شــكوى ،حيــث أنجــز منهــا  117شــكوى ،و  77شــكوىمــدورة لعــام 2021م.
 تفعيــل االتفاقيــات مــع املنظــات الدوليــة واألجهــزة النظــرة ،حيــث وقــع الديــوان اتفاقيــة تعــاون بينــه وبــنالديــوان العــام للمحاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،لدعــم الديــوان ليتمكــن مــن توفــر حلــول تقنيــة
املعلومــات واالتصــاالت والتدريــب لضــان اســتمرارية عملــه.
 ويف ظــل جائحــة كورونــا ،تــم التدقيــق عــى األمــوال املرصوفــة عــى فعاليــة لجــان الطــوارئ للحــد مــنانتشــار فــروس كورونــا ،وبرامــج دعــم ومســاندة العــال املترضريــن ،واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي
تــم اســتعاملها كمراكــز حجــر.

قام ديوان الرقابة املالية واإلدارية باآليت:
 .1إصدار ( )114تقريرا ً رقابياً يف مختلف القطاعات.
 .2نرش ديوان الرقابة املالية واإلدارية التقرير السنوي للديوان للعام 2019م ،وتسليمه لرئيس الوزراء.
 .3متابعــة الشــكاوى الــواردة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،والبالــغ عددهــا ( )174شــكوى خــال العــام 2020م ،وأنجــز
منهــا ( )97شــكوى ،يف حــن تــم تدويــر( )77شــكوى للعــام 2021م.
 .4لتعزيــز العالقــات الثنائيــة لدولــة فلســطني ،ارتبــط ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعالقــات وثيقــة مــع املجتمــع
الــدويل ،واألجهــزة النظــرة املهنيــة ،ومثــل فلســطني يف العديــد مــن املنظــات اإلقليميــة.
 .5الحصــول عــى منحــة الصنــدوق الســعودي لتحســن أداء األجهــزة العليــا للرقابــة ،وتوقيــع االتفاقيــة مــع الديــوان العــام
للمحاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ليتمكــن الديــوان مــن توفــر تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت والتدريــب لضــان
اســتمرارية عملــه.
 .6اجتــاع ملناقشــة التعــاون مــع الجهــاز الرقــايب البولنــدي فيــا يتعلــق مبــروع التوأمــة بــن املؤسســتني ،بتمويــل مــن
االتحاد األورويب.
 .7يف ظل أزمة جائحة كورونا قام ديوان الرقابة املالية واإلدارية باآليت:
 ركــز الديــوان يف تدقيقــه عــى ضــان توجيــه األمــوال العامــة نحــو تحســن الوضــع ،والتخفيــف مــن تأثــر الوبــاء عــىاملجتمــع مــن خــال الرقابــة عــى فعاليــة لجــان الطــوارئ املشــكلة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا ،وبرنامــج دعــم
ومســاندة العــال املترضريــن مــن إعــان حالــة الطــوارئ ،واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي تــم اســتعاملها كمراكــز
حجــر وغريهــا.
 وضــع خطــة طــوارئ عاجلــة ،تتكــون هــذه الخطــة مــن أربــع ركائــز اســراتيجية ،هــي :ســامة موظفــي الديــوان ،اســتمرارعمليــات التدقيــق الحاليــة املخطــط لهــا و»عمليــات التدقيــق الناشــئة» املســتقبلية ،واالســتفادة مــن التقنيــات يف العمــل
عــن بعــد ،واســتخدام التقنيــات يف إجــراء عمليــات التدقيــق.
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 اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة لتنفيــذ املهــام الرقابيــة وفــق الخطــط وبرامــج العمــل املتعــددة ،هــي :التنســيق مــع الجهــاتالخاضعــة للرقابــة فيــا يتعلــق بآليــة التدقيــق وتوفــر البيانــات الالزمــة ،والتنســيق مــع الجهــات األخــرى بالدولــة لضــان
اســتمرار أنشــطة املراجعــة بالقــدر الــذي يناســب الظــروف الحاليــة ،وتأجيــل تنفيــذ األعــال واألنشــطة غــر الرضوريــة التــي
قــد تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالعــدوى ،والتكيــف مــع الوضــع الحــايل مبرونــة وســهولة ،يك تتــاىش الخطــط مــع أفضــل
املامرســات الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل مجتمــع اإلنتوســاي ،وتكــون واقعيــة وقابلــة للتحقيــق .وشــارك الديــوان كعضــو
مراقــب يف لجــان الــراء املبــارش بــوزارة الصحــة واملتعلقــة بجميــع املشــريات الخاصــة مبجابهــة الوبــاء ومســاعدة
املستشــفيات ومراكــز الحجــر عــى القيــام بأعاملهــا.

ديوان املوظفني العام

أبرز انجازات ديوان املوظفني العام:
 تطوير الخطة االسرتاتيجية للخدمة املدنية لتشمل األعوام ()2021-2023م. إعــداد مــروع نظــام العقــود ،وإعــداد نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية وفــق أحــكام قانــون الخدمــةاملدنيــة ،وإجــراء تعديــات عــى مدونــة الســلوك الوظيفــي.
 دراســة واعتــاد مــا ال يقــل عــن  30هيــكالً تنظيميــاً جديــدا ً للدوائــر الحكوميــة مــن اللجنــة الفنيــة للهيــاكلالتنظيميــة.
 إنجــاز جــدول تشــكيالت الوظائــف لـــ  76دائــرة حكوميــة والــذي تــم اعتــاد مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم( )73بتاريــخ  ،2020/09/07وإنجــاز  400بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة باإلضافــة إىل
 5647بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة اإلرشافيــة.
 تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة ( 3منــاذج للفئــة العليــا ،ومنــوذج للفئــة األوىل)،باإلضافــة إىل تطويــر 7منــاذج تقييــم أداء لعــدد مــن املســميات الوظيفيــة التخصصيــة ضمــن الفئــة الثانيــة.
 تطويــر آليــة االختيــار والتعيــن ،حيــث أصبحــت آليــة اســتقبال طلبــات التوظيــف الكرتونيــة فقــط مــن خــالاملوقــع اإللكــروين للديــوان ،وتــم تحديــث لجــان االختيــار والتنافــس يف الدوائــر الحكوميــة وعددهــا .166
 االنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتدريب يف القطاع العام لألعوام 2018-2020م. تطويــر نظــم املعلومــات املتكاملــة ،وأمتتــة الخدمــات الخاصــة بــإدارة املــوارد البرشيــة لقطــاع الخدمــةاملدنيــة مــن خــال نظــام التوظيــف اإللكــروين.
 تشــكيل لجنــة تحكيــم علميــة إلعــداد مجلــة روافــد تطويريــة لألبحــاث اإلداريــة واملقرتحــات العلميــة يف مجــالالخدمــة املدنيــة واإلدارة العامــة.
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ملأسســة التــزام املؤسســات الحكوميــة مبدونــة الســلوك الوظيفــي ،ومكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله ،وتنميــة املــوارد
البرشيــة يف قطــاع الخدمــة املدنيــة وإدارتهــا بفعاليــة ،قــام ديــوان املوظفــن العــام بــاآليت:
 .1مراجعــة الخطــة االســراتيجية للخدمــة املدنيــة لألعــوام ()2020-2017م ،وتطويــر اإلطــار الزمنــي لهــا ليشــمل األعــوام
()2023-2021م ،ومواءمــة األهــداف واألولويــات والتدخــات مبــا يحقــق نتائــج مؤثــرة ،وتــم اعتامدهــا مــن مجلــس الــوزراء
بتاريــخ 28/9/2020م.
 .2إجــراء العديــد مــن التعديــات عــى مســودة قانــون الخدمــة املدنيــة نســخة 2020م ،وعرضهــا عــى الدوائــر الحكوميــة
ألخــذ املالحظــات.
 .3إعــداد مــروع نظــام العقــود ،وإعــداد نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية وفــق أحــكام قانــون الخدمــة املدنيــة،
وتنظيــم آليــة منــح الحوافــز واملكافــآت ملوظفــي الخدمــة املدنيــة وفــق معايــر ممنهجــة ومدروســة مرتبطــة بنظــام
تقييــم األداء.
 .4إجــراء تعديــات عــى مدونــة الســلوك الوظيفــي ،وتقديــم مــروع معــدل لالئحــة رقــم( )4لســنة 2009م لالئحــة
التنفيذيــة لقانــون الخدمــة رقــم ( )4ســنة 1998م املعــدل بالقانــون رقــم ( )4لســنة 2005م ،وهــي مــروع ينظــم جوانــب
عرضــت بالقــراءة الثانيــة
االعتقــال للموظــف لــدى النيابــة العامــة ،وضبــط العمليــة لتكــون وفــق إطــار قانــوين ســليم ،و ُ
عــى مجلــس الــوزراء ،وتــم توزيعهــا عــى الدوائــر الحكوميــة ألخــذ التغذيــة الراجعــة قبــل مراجعتــه بالصيغــة النهائيــة
ورفعــه ملجلــس الــوزراء.
 .5تعزيــز الرقابــة عــى تطبيــق قانــون الخدمــة املدنيــة عــن طريــق املراقــب اإلداري متهيــدا ً لالنتقــال التدريجــي مــن
املركزيــة إىل الالمركزيــة املدروســة للســعي نحــو تعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد ،وتســهيل العمــل اإلداري يف الدوائــر
الحكوميــة ،وتقليــل املعامــات غــر املســتوفية للــروط ،حيــث متــت متابعــة غــر امللتزمــن بالــدوام واتخــاذ اإلجــراء
القانــوين ،مــا أدى إىل رفــع نســبة االلتــزام بالــدوام مــن نســبة ( )66%إىل نســبة ( ،)99%وإلــزام املوظفــن بــرورة
إثبــات الــدوام بالختــم اإللكــروين.
 .6دراسة واعتامد ما ال يقل عن ( )30هيكالً تنظيمياً جديدا ً للدوائر الحكومية من اللجنة الفنية للهياكل التنظيمية.
 .7إنجــاز دراســتني متخصصتــن يف الهيــاكل التنظيميــة ،قدمــت األوىل دراســة وتحليــل لواقــع الهيــاكل التنظيميــة يف
الخدمــة املدنيــة ،يف حــن تخصصــت الدراســة الثانيــة مبوضــوع الهيــكل التنظيمــي املعيــاري يف الخدمــة املدنيــة يف
فلســطني.
 .8إنجــاز جــدول تشــكيالت الوظائــف لـــ( )76دائــرة حكوميــة والــذي تــم اعتــاد مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )73بتاريــخ
 ،2020/09/07وإنجــاز( )400بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة ،باإلضافــة إىل ( )5647بطاقــة وصــف
وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة اإلرشافيــة.
 .9مراجعــة وتدقيــق وحــر ( )60%مــن وظائــف الخدمــة املدنيــة بالتشــاور مــع فــرق الدوائــر الحكوميــة بواقــع ( )30دائــرة
حكوميــة تــم االنتهــاء مــن حــر مســمياتها الوظيفيــة.
 .10تشــكيل لجنــة تحكيــم علميــة إلعــداد مجلــة روافــد تطويريــة لألبحــاث اإلداريــة واملقرتحــات العلميــة يف مجــال الخدمــة
املدنيــة واإلدارة العامــة ،مبشــاركة أســاتذة الجامعــات الفلســطينية كجــزء مــن هيئــة التحريــر (اللجنــة العلميــة للمجلــة)،
وعقــد لقــاء أويل لهيئــة التحريــر لوضــع األســس العلميــة إلطــاق العمــل إلعــداد مجلــة روافــد التطويريــة العلميــة.
 .11إصــدار وطباعــة نــرة الخدمــة املدنيــة يف أرقــام للعــام 2018م ،مبــا يعــزز اســتخدام اإلحصائيــات يف تطويــر اإلدارة
العامــة.
 .12إعــداد اإلطــار العــريب لكفايــات الكــوادر العليــا يف اإلدارة العامــة للــدول العربيــة بقيــادة دولــة فلســطني ،وتطويــر
ثــاث بطاقــات وصــف وظيفــي للفئــة العليــا (الوكيــل ،الوكيــل املســاعد ،املديــر العــام) ،واعتامدهــا مــن مجلــس الــوزراء.

69

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم
 .13تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة ( 3منــاذج للفئــة العليــا ،ومنــوذج للفئــة األوىل) ،باإلضافــة إىل
تطويــر( )7منــاذج تقييــم أداء لعــدد مــن املســميات الوظيفيــة التخصصيــة ضمــن الفئــة الثانيــة ،وتــم إعــداد واعتــاد ونــر
أدلــة توجيهيــة لتقييــم األداء للمســميات ،وتدريــب الدوائــر الحكوميــة عــى اســتخدام النــاذج املطــورة.
 .14تطويــر آليــة االختيــار والتعيــن ،حيــث أصبحــت آليــة اســتقبال طلبــات التوظيــف إلكرتونيــة فقــط مــن خــال املوقــع
اإللكــروين للديــوان ،وتــم تحديــث لجــان االختيــار والتنافــس يف الدوائــر الحكوميــة وعددهــا ( ،)166حيــث عمــل الديــوان
عــى متكينهــا وتدريبهــا مــن خــال ( )4ورش عمــل تقييميــة اســتهدفت ( )50متدربـاً مــن الدوائــر الحكوميــة ،و( )70موظفـاً
مــن كادر ديــوان املوظفــن العــام .كــا تــم تطويــر وتحديــث بنــك األســئلة المتحانــات التوظيــف بـــ ( 60ألــف) ســؤال مــن قبــل
اللجــان املتخصصــة املشــكلة مــن الدوائــر الحكوميــة ،باإلضافــة إىل تحديــث الربنامــج املحوســب للعقــود وتحديــث بيانــات
العقــود مــن خــال مطابقــة بيانــات العقــود لـــ ( )20دائــرة حكوميــة وســيتم مطابقتهــا مــع وزارة املاليــة.
 .15االنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة للتدريــب يف القطاع العــام لألعوام 2018-2020م ،التي ستســاهم يف االســتخدام
األمثــل للمــوارد البرشيــة املتاحة.
 .16تطويــر نظــم املعلومــات املتكاملــة ،وأمتتــة الخدمــات الخاصــة بــإدارة املــوارد البرشيــة لقطــاع الخدمــة املدنيــة
مــن خــال نظــام التوظيــف اإللكــروين ،واإلعــان عــن كافــة الوظائــف والتقــدم لهــا يتــم إلكرتوني ـاً ،وتــم إنجــاز األرشــفة
اإللكرتونيــة مللفــات املــوارد البرشيــة العاملــة يف الخدمــة املدنيــة ،مــا مكــن الــوزارات مــن الوصــول إىل تلــك امللفــات
عــى مــدار الســاعة عــر خدمــة األرشــيف اإللكــروين ،وتــم تطويــر وتطبيــق النظــام املوحــد املحوســب إلدارة املــوارد
البرشيــة "مــوارد" ،والــذي يتــم مــن خاللــه ربــط الدوائــر الحكوميــة بديــوان املوظفــن العــام ،وحالي ـاً يطبــق النظــام يف
( )90%مــن الدوائــر واملؤسســات الحكوميــة.
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وزارة الخارجية واملغرتبني

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الخارجية واملغرتبني:
 العديــد مــن الجهــود الدبلوماســية ملواجهــة مــا تســمى بـــ “صفقــة القــرن” ،ولحــث دول العــامل لالعــرافبالدولــة الفلســطينية.
 املشــاركة باالحتفــال الرســمي لتســليم شــعار مجموعــة الـــ  77والصــن بعــد اختتــام دولــة فلســطني لفــرةرئاســتها للمجموعــة.
 توقيــع اتفاقيــة تعــاون ثنــايئ مــع رصبيــا يف مجــاالت الشــباب ،التدريــب والرياضــة ،واتفاقيــة إلعفــاء الجــوازالفلســطيني الدبلومــايس مــن تأشــرة الدخــول إىل األرايض الرصبيــة.
 إبــرام عــددا ً مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع غــزةوالضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،وذلــك مــع كل مــن :رصبيــا ،بلغاريــا ،فرنســا ،ســويرسا،
أســبانيا ،املانيــا ،ايرلنــدا ،الرنويــج ،تركيــا ،مالطــا ،الدمنــارك ،الســويد ،قــرص ،وعــددا ً آخــر مــن اتفاقيــات الدعــم
الفنــي واملــايل مــع االتحــاد األورويب.
 انتخــاب دولــة فلســطني عضــوا ً يف لجنــة التفويــض ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،رغــم اعــراض الواليــاتاملتحــدة االمريكية.
 اعتــاد أربعــة قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني ،واملشــاركة يف مداخــاتاملراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان لـــ  32دولــة ،وجــرى إصــدار بيانــات مــن أكــر مــن  47مقــررا ً خاص ـاً لحقــوق
اإلنســان ضــد خطــط الضــم واســتمرار االحتــال اإلرسائيــي لــأرض الفلســطينية.
 تنفيــذ حملــة “عــودة األحبــاب” ،حيــث تــم إجــاء  29,165مواطــن ومواطنة مــن جميــع دول العامل منهــم 13,800تــم إجالئهــم إىل قطــاع غــزة  ،و  15,365إىل الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة ،وذلــك عــر
 92رحلــة جويــة و  47دفعــة عــر املعابــر الربيــة ،ســواء مــن خــال معــر رفــح أو معــر الكرامــة ،وتســهيل ســفر
 45,700مواطــن وطالــب موزعــن عــى  382دفعــة عــر األرايض األردنيــة.

قامت وزارة الخارجية بجهود كبرية إلفشال صفقة القرن وخطط الضم اإلرسائيلية ،حيث تم:
 .1االتصــاالت التــي أجريــت مــع املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،التــي أمثــرت عــن إقــدام املدعيــة العامــة عــى
تحويــل طلــب دولــة فلســطني اىل الدائــرة التمهيديــة األوىل يف املحكمــة للنظــر فيهــا.
 .2إجــراء املشــاورات مــع عــدة دول عربيــة ملجابهــة مــا يســمى بـــ "صفقــة القــرن" ،واملشــاركة يف االجتــاع الطــارىء
لــوزراء الخارجيــة العــرب يف القاهــرة ،الــذي متخــض عنــه إجامع ـاً عربي ـاً عــى رفــض (خطــة ترامــب) ملخالفتهــا مرجعيــات
عمليــة الســام املســتندة إىل القانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ،واملشــاركة يف االجتــاع الطــارىء ملنظمــة
التعــاون اإلســامي عــى مســتوى وزراء الخارجيــة.
 .3العديد من الجهود الدبلوماسية لحث دول االتحاد األورويب عىل االعرتاف بالدولة الفلسطينية املستقلة.
 .4ناقــش وزيــر الخارجيــة مــع األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة مجموعــة مــن األفــكار واآلليــات الراميــة إىل مواجهــة
مخطــط الضــم االرسائيــي ،وســبل تعزيــز الدعــم العــريب للجهــد الفلســطيني يف تلــك املواجهــة ،مبــا فيهــا ترجمــة
الوعــود العربيــة بتوفــر شــبكة أمــان ماليــة.
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 .5املشاركة يف جلسة ملجلس األمن لبحث خطط إرسائيل لضم أراض فلسطينية إىل سيادتها.
 .6شــارك وزيــر الخارجيــة باالحتفــال الرســمي بالنيابــة عــن الســيد الرئيــس محمــود عبــاس لتســليم شــعار مجموعــة الـــ()77
والصــن بعــد اختتــام دولــة فلســطني لفــرة رئاســتها للمجموعــة.
 .7عمــل زيــارة رســمية إىل جمهوريــة رصبيــا تخللهــا توقيــع اتفاقيــة تعــاون ثنــايئ يف مجــاالت الشــباب ،التدريــب والرياضة،
باإلضافــة إىل اتفاقيــة إلعفــاء الجــواز الفلســطيني الدبلومــايس من تأشــرة الدخــول إىل األرايض الرصبية.
 .8التواصــل مــع األردن ومــر ملواجهــة التداعيــات الخطــرة لتفــي جائحــة كورونــا ،ولتســهيل عمليــة إجــاء املواطنــن
ومتابعــة أوضــاع الطلبــة العالقــن والعمــل عــى إعادتهــم إىل أرض الوطــن ،وتــم الحصــول عــى مســاعدات ومســحات
فحــص لفــروس كورونــا والعديــد مــن األجهــزة الطبيــة.
 .9اســتمرار ســفارات دولــة فلســطني والدوائــر القنصليــة بتقديــم الخدمــات للمواطنــن مع األخذ بعــن االعتبــار الربوتوكوالت
الصحيــة املعمــول بهــا مــن جانــب تلــك الــدول ،وضــان تجديــد جــوازات ســفر املواطنــن بــدون اســتيفاء أي رســوم وملــدة
عــام كامل.
 .10يف إطــار الجهــد املبــذول لتشــجيع املجتمــع الــدويل عــى مواصلــة دعــم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن وقطــع
الطريــق عــى املحــاوالت اإلرسائيليــة واألمريكيــة ملحارصتهــا وتقويــض دورهــا ،التقــى وزيــر الخارجيــة يف رام اللــه مــع
املفــوض العــام الجديــد للوكالــة “فيليــب الزارينــي” ،وشــارك عــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس يف املؤمتــر الــوزاري لدعــم
األونــروا تحــت عنــوان “أونــروا قويــة يف عــامل مــيء بالتحديــات – حشــد عمــل جامعــي”.
عقــد اجتــاع لــوزراء الخارجيــة العــرب برئاســة دولــة فلســطني تــم فيــه منــع صــدور أي قــرار عــريب بدعــم التوجــه
ُ .11
اإلمــارايت اتجــاه التطبيــع ،وتنازلــت فيــه دولــة فلســطني عــن رئاســة املجلــس الــوزاري العــريب بدورتــه الحاليــة.
 .12إبــرام عــدد مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة السياســية ،الصحيــة ،املاليــة ،التعليميــة،
الثقافيــة ،الشــبابية ،األمنيــة ،التنمويــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس
الرشقيــة ،وذلــك مــع كل مــن :رصبيــا ،بلغاريــا ،فرنســا ،ســويرسا ،أســبانيا ،املانيــا ،ايرلنــدا ،الرنويــج ،تركيــا ،مالطــا ،الدمنــارك،
الســويد ،قــرص ،وعــدد آخــر مــن اتفاقيــات الدعــم الفنــي واملــايل مــع االتحــاد األورويب ،وتــم تقديــم مبالــغ ماليــة
لدولــة فلســطني يف مجــاالت متعــددة .ونجحــت دولــة فلســطني عــر بعثتهــا يف بروكســل بالحصــول عــى قــرار مــن لجنــة
العالقــات الخارجيــة يف الربملــان الفــدرايل البلجيــي لالعــراف بدولــة فلســطني عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967م،
وأيضـاً الحصــول عــى قــرار مــن الربملــان الفــدرايل البلجيــي برفــض الضــم متامـاً ،وفــرض عقوبــات بلجيكيــة عــى إرسائيــل
يف حــال قامــت باملــي يف مــروع الضــم.
 .13اإلرشاف عىل عملية إنشاء شبكة املدن املتوأمة بني مدن فلسطينية وبلجيكية ،ووصل عددها إىل( )11اتفاقية.
 .14اســتصدار قــرار مــن الســلطات املختصــة يف كردســتان العــراق بشــأن وقــف طلــب التعهــد للفلســطينيني مــن حملــة
الوثائــق ،ومتكينهــم مــن القيــام بأعاملهــم واســتثامراتهم.
.15حــث املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان عــى نــر قاعــدة البيانــات الخاصــة بالــركات التجاريــة العاملــة يف
املســتوطنات الجامثــة عــى األرض الفلســطينية ،حيــث تــم نــر قاعــدة بيانــات تضمنــت أســاء ( )112رشكــة تعمــل يف
املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة وهضبــة الجــوالن.
 .16انتخــاب دولــة فلســطني عضــوا ً يف لجنــة التفويــض ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،رغــم اعــراض الواليــات املتحــدة
األمريكيــة .كــا جــرى انتخــاب دولــة فلســطني عضــوا ً يف املكتــب التنفيــذي لجمعيــة الــدول األطــراف للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،واعتــاد قــرارات فلســطني يف منظمــة التعــاون اإلســامي وداخــل حركــة دول عــدم االنحيــاز.
 .17اعتــاد أربعــة قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني ،وشــاركت البعثــة الفلســطينية يف مداخــات
املراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان لـــ ( )32دولــة ،وجــرى إصــدار بيانــات مــن أكــر مــن ( )47مقــررا ً خاصـاً لحقــوق اإلنســان ضــد
خطــط الضــم واســتمرار االحتــال اإلرسائيــي لــأرض الفلســطينية.
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 .18متابعــة الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا دولــة فلســطني يف محكمــة العــدل الدوليــة ضــد الواليــات املتحــدة األمريكية
بســبب نقلهــا لســفارتها إىل مدينــة القــدس ،والتــي تأخــر البــت فيهــا بســبب جائحــة كورونــا وبســبب انتخابــات القضــاة،
وجــرى عقــد ( )56اجتامعـاً مــع البعثــات املعتمــدة يف جنيــف ،باإلضافــة للمشــاركة يف اجتامعــات منظمــة الصحــة العاملية
املتعلقــة بجائحــة كورونــا وكيفيــة مواجهتهــا ،وشــاركت بعثــة فلســطني يف جنيــف بأكــر مــن ( )120اجتامع ـاً مــع وكاالت
األمــم املتحــدة املتخصصــة وغريهــا ،وذلــك عــر وســائل التواصــل االلكــروين.
 .19منــذ بدايــة جائحــة كورونــا تــم إطــاق حملــة دوليــة واســعة لحشــد أوســع تربعــات ممكنــة لســد حاجــة القطــاع الصحــي
يف دولــة فلســطني ،حيــث تــم تأمــن أجهــزة الفحــص واملــواد املســتخدمة يف الكشــف عــن الفــروس ،باإلضافــة إىل
مالبــس ومعــدات الوقايــة وأجهــزة التنفــس والفرشــات الطبيــة وغريهــا مــن املــواد الطبيــة الالزمــة ،حيــث جــاءت جمهوريــة
الصــن الشــعبية يف صــدارة الــدول التــي بــادرت إىل تقديــم املســاعدات والخــرات الطبيــة مــن خــال إيفــاد كــوادر طبيــة
رفيعــة املســتوى إىل دولــة فلســطني ،كــا أرســلت دفعــات متتاليــة مــن املســاعدات الطبيــة تــم تســليمهام لــوزارة
الصحــة.
 .20بــادرت دولــة فلســطني بإعــان تضامنهــا مــع شــعوب العــامل يف مواجهــة جائحــة كورونــا ،ونفــذت الدبلوماســية
الرقميــة العديــد مــن رســائل التضامــن املصــورة التــي لقــت رواجــاً كبــرا ً يف الفضــاء اإللكــروين.
 .21فــور إعــان منظمــة الصحــة العامليــة عــن تفــي فــروس كورونــا يف الصــن ،وضعــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــن
خطــة طــوارىء ملتابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية للجاليــات الفلســطينية يف دول العــامل املختلفــة ،وتــم تشــكيل
خاليــا أزمــة ولجــان طــوارىء يف الســفارات بالرشاكــة مــع رؤســاء ومجالــس وفعاليــات ومؤسســات الجاليــات وفــروع االتحاد
العــام لطلبــة فلســطني ومؤسســات منظمــة التحريــر ملتابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية ألبنــاء الجاليــات والطلبــة ،حيــث
تــم توفــر االحتيــاج الصحــي واملعيــي للطــاب واألرس املحتاجــة ،والتكفــل بتغطيــة تكاليــف العــاج واملســاعدة يف
توفــر أجــور الســكن خاصــة للطلبــة املحتاجــن الذيــن أخرجــوا مــن ســكناتهم يف بعــض الــدول.
 .22متابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية للجاليــة الفلســطينية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة رغــم إغــاق مكتــب
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف واشــنطن ،حيــث تــم بنــاء أوســع شــبكة عالقــات واتصــال وتواصــل مــع رؤســاء الجاليــة
ومراكــز الخدمــات ومــع الشــخصيات االعتباريــة والفعاليــات واملؤسســات يف كل واليــة ،وتــم تنســيق حمــات واســعة
النطــاق ملســاعدة أبنــاء الجاليــة مــن الناحيتــن الصحيــة واملعيشــية والغذائيــة.
 .23تنســيق وصــول املســاعدات الطبيــة واملاليــة التــي قدمتهــا الجاليــة يف أمريــكا للبلــدات والقــرى واملخيــات واملــدن
واملؤسســات الفلســطينية يف الوطن.
 .24إعــداد ترتيبــات لوجســتية معقــدة إلجــاء جميــع املواطنــن والطلبــة ورجــال األعــال العالقــن يف أمريــكا ،وتأمــن
وصولهــم إىل أرض الوطــن مــن خــال ( )15رحلــة جويــة.
 .25الحصــول عــى املوافقــة األردنيــة واملرصيــة لتســهيل إجــاء العالقــن الفلســطينيني ،واإلعــان عــن انطــاق حملــة
“عــودة األحبــاب” بوصــول أول طائــرة تابعــة للملكيــة األردنيــة قادمــة مــن كنــدا تقــل أول دفعــة مــن العالقــن ،وذلــك بتاريــخ
 19حزيــران 2020م ،وبتاريــخ  31آب 2020م ،أعلنــت الــوزارة انتهــاء حملــة “عــودة األحبــاب” ،حيــث تــم إجــاء ( )29,165مواطنـاً
ومواطنــة مــن جميــع دول العــامل منهــم ( )13,800تــم إجالؤهــم إىل قطــاع غــزة ،و( )15,365إىل الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا
القــدس الرشقيــة املحتلــة ،وذلــك عــر( )92رحلــة جويــة و( )47دفعــة عــر املعابــر الربيــة ،ســواء مــن خــال معــر رفــح أو
معــر الكرامــة ،وتســهيل ســفر ( )45,700مواطــن وطالــب موزعــن عــى ( )382دفعــة عــر األرايض األردنيــة ،حيــث تطلــب
ذلــك جهــدا ً كبــرا ً مــن قبــل فريــق العمــل الــذي عمــل مبــا يقــارب ( )5,940ســاعة عمــل ،وأجــاب عــا يزيــد عــى ( 450ألــف)
اتصــال هاتفــي ،باإلضافــة إىل رســائل االستفســار عــر الواتــس أب و الربيــد اإللكــروين.

73

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم
 .26فيــا يخــص الخدمــات القنصليــة بلــغ عــدد املعامــات املنجــزة خــال العــام 2020م يف دائــرة التصديقــات مــا يقــارب
( )142,472معاملــة ،وبلــغ عــدد املعامــات املنجــزة يف دائــرة الرعايــة القنصليــة حــوال( )2,090معاملــة.
 .27تنفيذ عدد من الربامج التطويرية الهادفة إىل تعزيز قدرات موظفي وزارة الخارجية:
 إنجــاز برنامــج ماجســتري بالدبلوماســية خُصــص ألبنــاء الجاليــات ،وعقــد يف املدرســة الدبلوماســية مبدريــد ،وبرنامــجماجســتري مامثــل عقــد يف مالطــا ،وبرنامــج التدريــب الدبلومــايس بالتعــاون مــع الــدول الصديقــة ،برنامــج التدريــب يف
هولنــدا ،الســويد ،الهنــد ،مالطــا ،باكســتان ونيوزيلنــدا.
 إبــرام العديــد مــن االتفافيــات مــن بينهــا اتفاقيــة مــع معهــد كونفوشــيوس بجامعــة القــدس مــن أجــل تنظيــم أنشــطةتعليميــة يف مقدمتهــا تعليــم اللغــة الصينيــة ،وافتتــاح دورة لتعليــم اللغــة الصينيــة تســتهدف الــكادر الدبلومــايس،
والتوقيــع عــى اتفاقيــة لتنفيــذ تدريبــات تطويريــة حــول الشــأن اإلرسائيــي بالتعــاون مــع املركــز الفلســطيني للدراســات
اإلرسائيليــة “مــدار”.
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وزارة الداخلية

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الداخلية:
يف الشق األمني قامت وزارة الداخلية مبا ييل:
 وضع  899خطة طوارئ لجائحة كورونا ،وإعادة هيكلة الرشطة مبا يحقق االستجابة الالزمة. تشــكيل فــرق فنيــة رشطيــة مؤهلــة للتعامــل مــع األوبئــة واملصابــن ،والقيــام بتعقيــم  980مبنــى ،والقيــامب  1,950مهمــة ونشــاط ملســاندة قــوى األمــن ولجــان الطــوارئ يف أثنــاء فــرض الحظــر.
 تكثيــف النشــاطات األمنيــة وعمــل الدوريــات ليصــل إىل  13,870دوريــة ،ووضــع خطــة أمنيــة بنســبة إنجــاز ،85%ومكافحــة التهريــب والحــد مــن آثارهــا حيــث تــم ضبــط  2,726قضيــة تهريــب ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة
متطــورة ،ووضــع خطــة للمتابعــة الدامئــة ألصحــاب الســوابق وتوجيهاتهــم الجنائيــة.
 خفــض الخروقــات األمنيــة عاليــة املســتوى مــن خــال ضبــط ومصــادرة  251قطعــة ســاح ،ومتابعــة  85قضيــةغســيل أمــوال وتزويــر العمــات والحــواالت املاليــة التــي لهــا عالقــة باألمــن االقتصــادي ومعالجــة  1,712قضيــة
فلتــان أمنــي ،والتعامــل مــع  4,707قضيــة تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث ،والتعامــل مــع  9980جرميــة تتعلــق
بالنفــس ،والتعامــل مــع  3591جرميــة تتعلــق برسقــات األمــوال ،والتعامــل مــع  1,879قضيــة حيــازة وتعاطــي
وزراعــة مخــدرات.
 إنجــاز  1246قضيــة تتعلــق بالجرائــم اإللكرتونيــة ،وتســهيل مهمــة ســفر  416,077مواطــن عــر معــر الكرامــةذهابـاً وإيابـاً ،وقامــت هندســة املتفجــرات بفحــص ســيارات وأجســام مشــبوهة عــدد  ،125والتعامــل مــع ألغــام
وقذائــف عســكرية وإنــارة وقنابــل يدويــة وصوتيــة عــدد  ،344وإتــاف أجســام خطــرة عــدد .418
يف الشق املدين قامت وزارة الداخلية مبا ييل:
 دعم تفعيل خدمة الرسائل النصية ( ،)SMSواستكامل تسجيل املواليد والوفيات مع وزارة الصحة. إقــرار دســتور معــارص ومنســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن خــال اآلليــةالوطنيــة ملناهضــة التعذيــب.
 إنجــاز 66,100معاملــة خدمــات اعتياديــة للمواطنــن ،وإصــدار  278ألــف جــواز ســفر فلســطيني  ،وإصــدار 16,164معاملــة حســن ســرة وســلوك ،وإنجــاز  1,600معاملــة تقديــم خدمــات اإلقامــات وشــؤون األجانــب االعتياديــة،
وإنجــاز  5,640معاملــة خدمــات للجمعيــات ،وتوفــر كل مــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات كوثائــق األحــوال املدنيــة
ذات معايــر وجــودة عاليــة ( منــاذج أحــوال مدنيــة) ،وتوفــر مخــزون أحبــار طباعــة الجــواز الفلســطيني ،وخدمات
األحــوال املدنيــة ودفعــات دفاتــر الجــوازات مــن الفرنســية بقيمــة مليــون و 693ألــف دوالر.
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قامت وزارة الداخلية مبا ييل يف الشق األمني:
 .1تكثيف النشاطات األمنية عىل النحو اآليت:
 وعمــل الدوريــات ليصــل إىل ( )13,870دوريــة ،ووضــع خطــة أمنيــة بنســبة إنجــاز ( ،)85%ومكافحــة التهريــب والحــد مــنآثارهــا ،حيــث تــم ضبــط ( )2,726قضيــة تهريــب ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة متطــورة ،ووضــع خطــة للمتابعــة الدامئــة
ألصحــاب الســوابق وتوجيهاتهــم الجنائيــة.
 خفــض الخروقــات األمنيــة عاليــة املســتوى مــن خــال ضبــط ومصــادرة ( )251قطعــة ســاح ،ومتابعــة ( )85قضيــة غســيلأمــوال وتزويــر العمــات والحــواالت املاليــة التــي لهــا عالقــة باألمــن االقتصــادي ،ومعالجــة( )1,712قضيــة فلتــان أمنــي،
والتعامــل مــع ( )4,707قضيــة تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث ،والتعامــل مــع ( )9980جرميــة تتعلــق بالنفــس ،والتعامــل
مــع ( )3591جرميــة تتعلــق برسقــات األمــوال ،والتعامــل مــع ( )1,879قضيــة حيــازة وتعاطــي وزراعــة مخــدرات.
 إنجــاز ( )1246قضيــة تتعلــق بالجرائــم اإللكرتونيــة ،وتســهيل مهمــة ســفر ( )416,077مواطنــاً عــر معــر الكرامــة ذهابــاًوإيابـاً ،وقامــت هندســة املتفجــرات بفحــص ســيارات وأجســام مشــبوهة عــدد( ،)125والتعامــل مــع ألغــام وقذائف عســكرية
وإنــارة وقنابــل يدويــة وصوتيــة عــدد( ،)344وإتــاف أجســام خطــرة عــدد(.)418
 .2تجهيــز مبنــى للدفــاع املــدين يف مدينــة أريحــا بنســبة إنجــاز( ،)97%وعقــد ( )107دورات لــكادر جهــاز الدفــاع املــدين،
ودورات عــدد ( )445دورة اســتفاد منهــا (  250ألــف) شــخص مــن املجتمــع املحــي فيــا يتعلــق باإلجــراءات الرسيعــة للدفــاع
املــدين ،وتخريــج فرقــة مــن املتطوعــن ،واالســتجابة الرسيعــة والعاجلــة لـــ( )1,851حــادث إنقــاذ ،و( )5,779حالــة اســتجابة
لحــوادث حرائــق ،وفحــص( )3,733مصعــدا ً.
 .3حوكمــة املؤسســة األمنيــة مــن خــال ترشــيد النفقــات ،ومتابعــة تحديث أنظمــة وبرامــج الرواتب لقــوى األمن ،واســتكامل
إنجــاز الوصــف الوظيفــي لألقســام الداخليــة بنســبة إنجــاز( ،)35%واعتــاد مســودة قانــون االســتخبارات بنســبة (،)60%
وتنفيــذ عــدد مــن األنظمــة كنظــام الرتقيــات املحــدث ،وهيــكل تنظيمــي موحــد ونظــام تأمــن صحــي.
 .4تعزيــز مســتوى االنضبــاط واملســاءلة والشــفافية مــن خــال تطويــر الرقابــة واملســاءلة وتطويــر أقســام الشــكاوى
بنســبة إنجــاز ( ،)30%ورفــع ( )1,478قضيــة للنيابــة العســكرية ،واعتــاد نظــام فعــال للرقابــة والتفتيــش ،ومعالجــة ()298
شــكوى بحــق األمــن العــام ،وتطويــر دليــل إجــراءات موحــد لعمــل الجهــاز بنســبة إنجــاز (.)70%
 .5وحــول البنيــة التحتيــة املتعلقــة باملبــاين والتجهيــزات تــم العمــل عــى اســتكامل بنــاء مقــرات لالســتخبارات يف كل مــن
أريحــا بنســبة ( ،)100%والخليــل بنســبة ( ،)50%وجنــن بنســبة ( ،)45%واســتكامل تجهيــز مركــز صيانــة املركبــات يف محافظــة
رام اللــه ،ورشاء وتجهيــز مركبتــن بثالجــات لنقــل اللحــوم واأللبــان واألجبــان واملفــرزات بنســبة إنجــاز ( ،)20%ورشاء مركبــة
(ونــش) لســحب املركبــات املعطلــة ملركــز الصيانــة.
 .6قــام الجهــاز األمنــي بوضــع ( )899خطــة طــوارئ ملواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا ،وإعــادة هيكلــة الرشطــة وتأهيلهــم
مبــا يحقــق االســتجابة الالزمــة ،وتشــكيل فــرق فنيــة رشطيــة مؤهلــة للتعامــل مــع األوبئــة واملصابــن ،والقيــام بتعقيــم
( )980مبنــى ،وتنفيــذ ( )1,950مهمــة ونشــاطاً ملســاندة قــوى األمــن ولجــان الطــوارئ يف أثنــاء فــرض الحظــر.
وقامت وزارة الداخلية يف الشق املدين باآليت:
 .1فيــا يخــص الخدمــات اإللكرتونيــة قامــت وزارة الداخليــة بتفعيــل خدمــة الرســائل النصيــة ( )SMSبنســبة إنجــاز(،)60%
واســتكامل تســجيل املواليــد والوفيــات بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ،وتوقيــع اتفاقيــة تبــادل بيانــات مــع وزارة العمــل
وديــوان قــايض القضــاة ،واســتكامل بنــاء وتطويــر نظــام الهجــرة عــى املعابــر ،وعمــل ويــب ســرفر عــر رابــط الحكومــة
اإللكرتونيــة الســتخدامها مــن قبــل البنــوك ،وعمــل خدمــات ويــب ســرفر جديــد عــر الناقــل البينــي الحكومــي ،وإعــداد
شاشــة لتســجيل كتبــة العرائــض عــى منظومــة الشــؤون العامــة ،وربــط نظــام الجبايــة مــع خدمــة الرســائل النصيــة (.)SMS
 .2تطويــر برنامــج األرشــفة اإللكرتونيــة مبــا يتالئــم مــع مســتجدات العمــل ،والعمــل عــى أرشــفة معامــات األحــوال املدنيــة
اليوميــة بنســبة ( )65%شــهرياً ،وأرشــفة معامــات جــوازات الســفر اليوميــة بنســبة ( )85%شــهرياً ،وأرشــفة معامــات
األحــوال املدنيــة القدميــة بنســبة (.)80%
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 .3إعــداد مبــانٍ لخدمــة املواطنــن ،حيــث تــم افتتــاح مكتــب فرعــي يف بريزيــت ،وبتكلفــة ( 14ألــف) دوالر ،واســتبدال مبنــى
مديريــة حلحــول ،وتأهيــل مدخــل وزارة الداخليــة وتأهيــل مــكان لــإدارة العامــة للجــوازات يف مقــر الــوزارة يف عــن منجــد
بنســبة إنجــاز ( )40%وبتكلفــة ( 42ألــف) دوالر.
 .4عــى املســتوى الخارجــي تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون يف مجــال مكافحــة الجرميــة مــع رصبيــا ،رومانيــا ،بلغاريــا ،فيتنام،
املغــرب ،مالطــا ،واســتقطاب دعــم لـــ( )4مشــاريع من دولــة ماليزيا بنســبة إنجــاز(.)40%
 .5االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار دســتور معــارص منســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن خــال
اآلليــة الوطنيــة ملناهضــة التعذيــب ،حيــث تــم عقــد اجتامعــن وإنشــاء مســودة قــرار بقانــون إلنشــاء اآلليــة ومتابعــة
املصادقــة عــى املســودة مــن مجلــس الــوزراء ،باإلضافــة إىل توفــر جــزء خــاص بالبنيــة التحتيــة لتنفيــذ اآلليــة الوطنيــة
ملناهضــة التعذيــب بنســبة إنجــاز ( ،)20%ومواءمــة الترشيعــات والقوانــن املحليــة مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة
التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني بنســبة إنجــاز ( .)20%
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وزارة الحكم املحيل

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الحكم املحيل
 إصــدار وتعديــل  11ترشيعـاً شــملت قــرار بقانــون تعديــل قانــون االنتخابــات املحليــة (الــذي يعــرض للقــراءةاملــرة الثالثــة) بهــدف توســيع نســب املشــاركة خاصــة للنســاء والشــباب ،وتعديــل قوانــن وأنظمــة البنــاء.
 إطــاق بوابــة املوازنــات واملصادقــة عــى غالبيــة موازنــات الهيئــات املحليــة وتعديالتهــا ،وتقييــم ديــونالكهربــاء وامليــاه ،وحــر  115هيئــة بغــرض جدولــة ديــون الكهربــاء وامليــاه.
 ترفيــع  4مجالــس مبناطــق( ج) يف القــدس ،واســتحداث هيئتــن محليتــن ،هــا :الفراســن يف محافظــةجنــن ،زنوتــة يف محافظــة الخليــل ،واســتحداث أربــع هيئــات نتجــت عــن فــك ودمــج ،وإعــادة تشــكيل 21
مجلس ـاً.
 تركيــب  2,950عــداد مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفــة مليــون و 312ألــف دوالر ،واعتــاد تنفيــذ 1,180عــداداتمســبقة للكهربــاء ،واعتــاد تركيــب  110خاليــا شمســية بقيمــة  286ألــف دوالر.
 اســتخدام تكنولوجيــات مبتكــرة إلدخــال املعامــات التنظيميــة واملشــاريع التعديليــة واملعامــات الخاصــةباإلســتئنافات وغريهــا مــن معامــات بنظــام مجلــس التنظيــم األعــى واللجــان اإلقليميــة ضمــن أنظمــة
إلكرتونيــة متعــددة منهــا نظــام ( )e-hpcللنظــر يف املعامــات.
 تنفيــذ ( )35مــروع بقيمــة  5مليــون و 940ألــف دوالر مــن خــال متويــل رســوم النقــل عــى الطــرق والبنكاإلســامي العريب.
 الحصــول عــى  40.5مليــون يــورو من خــال الصنــدوق للعامــن( )2021-2022م للمــروع الطــارئ للتعايفمــن جائحــة كورونــا ولتحســن الوضــع املــايل الصعــب للهيئــات املحلية.
 إنشــاء ثــاث وحــدات تخطيــط يف الضفــة (شامل-وســط -جنــوب) ،و تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة وزيــادةعــدد الخــوادم اإللكرتونيــة ،وإطــاق البوابــات اإللكرتونيــة.

قامت وزارة الحكم املحيل مبا ييل:
 .1املصادقــة عــى قوانــن منهــا تعديــل قانــون االنتخابــات املحليــة ،وقوانــن وأنظمــة البنــاء ،وإصــدار أنظمــة خاصــة ملنــع
املــكاره ورســوم جمــع النفايــات يف بلديــات بتــر والخليــل وطولكــرم والــرام وقلقيليــة وروايب ،واملصادقــة عــى نظــام
النفايــات الصلبــة ملحافظتــي غــزة والشــال ،ونظــام مجلــس غــرب رام اللــه ،باإلضافــة لنــر تعليــات موظفــي الهيئــات
املحليــة.
 .2لتعزيز استجابة الهيئات املحلية للمواطنني تم:
 ترفيــع ( )4مجالــس مبناطــق (ج) يف القــدس ،واســتحداث هيئتــن محليتــن ،هــا :الفراســن يف محافظــة جنــن ،وزنوتــةيف محافظــة الخليــل ،واســتحداث أربــع هيئــات نتجــت عــن فــك ودمــج ،وإعــادة تشــكيل(  )21مجلسـاً.
 املصادقــة عــى غالبيــة موازنــات الهيئــات املحليــة وتعديالتهــا ،لتتمكــن مــن مواجهــة الظــروف الحاليــة ،وتقييــم ديــونالكهربــاء وامليــاه ،وحــر ( )115هيئــة بغــرض جدولــة ديــون الكهربــاء وامليــاه ،وإطــاق بوابــة املوازنــات.
 تركيــب ( )2,950عــدادات مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفة(مليــون و 232ألــف) دوالر ،واعتــاد تنفيــذ ( )1,180عــدادات مســبقةللكهربــاء ،واعتــاد تركيــب ( )110خاليــا شمســية بتكلفــة ( 286ألــف) دوالر.
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 .3مجتمع قادر عىل الصمود والتنمية واالرتقاء مبستوى الخدمات من خالل:
 القيــام مببــادرات توطــن اســتدامة املــدن عــى مســتوى الهيئــات املحليــة مــن خــال مــروع األماكــن العامــة الشــاملةوالـــآمنة ،والتغــر املناخــي ،والتخطيــط والتوطني.
 تسخري قوة البيانات ألغراض التنمية املستدامة من خالل برنامج وحدة املعلومات الجيومكانية. اســتخدام تكنولوجيــات مبتكــرة إلدخــال املعامــات التنظيميــة واملشــاريع التعديليــة واملعامــات الخاصــة باالســتئنافاتوغريهــا مــن معامــات بنظــام مجلــس التنظيــم األعــى واللجــان اإلقليميــة ضمــن أنظمــة إلكرتونيــة متعــددة منهــا نظــام
( e-hpcللنظــر يف املعامــات).
 إنجــاز ونــر خطــط تنمويــة مكانيــة ملحافظــات رام اللــه القــدس “إطــار التنميــة املكانيــة االســراتيجية “  ،”2030وبذلــكتكــون اســتكملت كافــة خطــط املحافظــات يف الضفــة الغربيــة.
 تفعيــل النظــام اإللكــروين للخطــط التنمويــة االســراتيجية عــى مســتوى الهيئــات املحليــة مــن خــال مــروع إدخــالبيانــات( )153خطــة لبلديــات الضفــة وغــزة ()2018-2022م ،وثــق منهــا( )96خطــة ،ويجــري العمــل عــى حــل اإلشــكاالت الفنية
يف الخطــط املتبقيــة ،وحــل بعــض إشــكاالت الربنامــج اإللكــروين ،عل ـاً بــأن العمــل يــأيت اســتكامالً لتحميــل( )204خطــة
اســراتيجة بشــكل كامــل للمجالــس القرويــة عــام 2019م.
 إعداد أربعة مخططات هيكلية ضمن منطقة تخطيط مشرتك لقرى يتام والساوية واللنب الرشقية وعمورية. تدقيق تصوير جوي لـ( )7بلدات متهيدا ً لتخطيطها. .4التخطيــط وتنفيــذ مشــاريع يف املناطــق املهمشــة والقــدس مــن خــال إطالق اإلطــار السياســايت واســراتيجية وأدوات
التنفيــذ مــن أجــل “تعزيــز حيــازة املســكن واملنعــة للتجمعــات البدويــة يف املنطقــة (ج) مــن الضفــة الغربيــة” بالتعــاون
مــع املمــول والشــبكة الدوليــة ألداوت األرايض .GLTN
 .5لتوفري بيئة استثامرية مالمئة بهدف االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن تم اآليت:
 تحديــث ( )36مــن املخططــات الهيكليــة التفصيليــة والقطاعيــة ،وقاعــدة بيانــات خاصــة باملخططــات الهيكليــة لعــدد مــنالتجمعــات املختــارة يف املناطــق املســاة (ج).
 إطــاق مجموعــة مــن األدلــة واملالحــق منهــا دليــل “تصميــم وتنفيــذ األماكــن املالمئــة للنــاس” ،ودليــل “آليــة تقييــمأثــر حقــوق اإلنســان واملخططــات الهيكليــة املحليــة يف املنطقــة (ج)” ،وملحــق دليــل التخطيــط التنمــوي “ملحــق
توطــن أهــداف التنميــة املســتدامة للهيئــات املحليــة” ،ودليــل التخطيــط التفصيــي ،ودليــل إعــداد املخططــات القطاعيــة
التكميليــة ،ودليــل معايــر اســتخدامات األرايض (املرحلــة األوىل).
 تنفيــذ ( )35مــروع بقيمــة ( 5مليــون و 940ألــف) دوالر مــن خــال متويــل رســوم النقــل عــى الطــرق والبنــك اإلســاميالعــريب.
 إعــداد دراســة شــمولية للنقــل العــام ملنطقــة رام اللــه البرية بيتونيا ،ودراســة ســبل مأسســة التعــاون للحوكمــة واإلدارةللشــؤون املشــركة يف املناطــق الحرضيــة ،ودراســة تقييــم األثــر البيئــي واالجتامعــي للمناطــق الحرضيــة ،وإعــداد خطــة
تطويــر الســياحة املســتدامة ملنطقــة بيــت لحــم الحرضية.
 إقرار ( )8مشاريع تأهيل بنى تحتية يف األماكن العامة لجعلها شاملة وآمنة خاصة للنساء. إمتــام مبــادرة مدينتــي بعيــون األطفــال ،التــي اســتهدفت أكــر مــن( )165طالب ـاً وطالبــة تحــت ســن ( )15ســنة بالتنســيقمــع وزارة الرتبيــة والتعليــم.
 نــر كتيــب بعنــوان “آليــة تقييــم حقــوق اإلنســان يف مناطــق (ج) نيســان 2020م” ،واملشــاركة بإعــداد أطلــس فلســطنيللتنميــة 2020م.
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 .6هيئات محلية تلعب دورا ً محفزا ً ومساندا ً يف تحفيز التنمية االقتصادية املحلية من خالل:
 إنجاز اإلطار السياسايت لرشاكة القطاع الخاص والهيئات املحلية ،ورفعه ملجلس الوزراء لنقاشه.املســاهمة يف إعــداد واعتــاد البنــود املرجعيــة لالســتثامر يف الطاقــة النظيفــة ،وصياغــة العطــاء الــدويل لالســتثامريف مكــب زهــرة الفنجــان ومتابعــة طرحــه.
 املبارشة بتطبيق قرار مأسسة وحدات التنمية يف الهيئات املحلية (أ) و (ب). تنظيم اتفاقيات رشاكة بني بلديات ومستثمرين لبيت ساحور وحلحول وبيت جاال ودير الغصون وطولكرم وجنني. القيام مبسح أثر جائحة كورونا عىل الهيئات املحلية ،ووضع خطة الطوارئ للتعامل مع الوباء للعام 2021م. توقيع ( )10مذكرات تفاهم واتفاقية تم الرتكيز فيهاعىل املناطق املهمشة واألكرث تأثرا ً بالجائحة. الحصــول عــى ( 40مليــون و 500ألــف) يــورو مــن خــال الصنــدوق للعامــن ()2021-2022م للمــروع الطــارئ للتعــايفمــن جائحــة كورونــا ولتحســن الوضــع املــايل الصعــب للهيئــات املحليــة.
 التوافــق مــع الــركاء الداعمــن للقطــاع عــى إمكانيــة اســتخدام الهيئــات املحليــة لـــ( )25%مــن مخصصاتهــم للعــام2020م ،ألغــراض ومســتجدات فرضتهــا الجائحــة مثــل التعقيــم وحــل أزمــات تقديــم الخدمــات األساســية وترحيــل النفايــات
ضمــن برنامجــي تطويــر البلديــات  MDPوتحســن خدمــات املجالــس القرويــة .LGSIP
 تخصيص بعض املنح للمناطق املهمشة ،وتحويل رسوم النقل عىل الطرق. إنشــاء ثــاث وحــدات تخطيــط يف الضفــة (شامل-وســط -جنــوب) ،وتطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة ،وزيــادة عــدد الخــوادماإللكرتونيــة ،وإطــاق البوابــات اإللكرتونيــة.
 تحديــث البنيــة التحتيــة لــوزارة الحكــم املحــي مــن خــال :نظــام الجيومونــج وتركيــب الربنامــج عــى خــادم الحاســوبالحكومــي ،حيــث عــاد النظــام للعمــل عــى مســتوى الــوزارة واملديريــات.
 .7مشاريع البنى التحتية ومنها:
 تنفيــذ مشــاريع خاصــة باملجالــس املحليــة منهــا ( )6قاعــات عامــة ،و( )7مقــرات للهيئــات املحليــة ،وترميــم ( )115منــزالًبقيمــة إجامليــة ( 914ألــف) دوالر.
 دعــم الهيئــات املحليــة بتنفيــذ ( )878مرشوع ـاً مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة ،ورصف قرابــة (40مليــون) دوالر يف الضفــة وغــزة ،وتوفــر ( 3آالف) فرصــة عمــل مبــارشة ،و ( 480ألــف) يــوم عمــل غــر مبــارشة.
 مشاريع مركزية من خالل الصندوق مثل كراجات ومسلخ بلدي أريحا ،وانتهاء مرشوع النفايات الصلبة بغزة. اســتفادت ( )381هيئــة محليــة مــن املشــاريع التــي تنفذهــا وزارة الحكــم املحــي (خدمــات عامــة ورصف صحــي وطــرقوغريهــا) ،حيــث شــكل قطــاع الطــرق مــا نســبته ( )62%يف متكــن وتعزيــز قــدرات الهيئــات املحليــة وتطويــر خدماتهــا
املقدمــة للمواطنــن.
 -تطبيق ( )10مشاريع يف ( )7تجمعات كجزء من استكامل تخطيط األماكن املهمشة.
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وزارة العدل

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة وزارة العدل
 إصــدار الدليــل االسرتشــادي لحقــوق اإلنســان يف ظــل جائحــة كورونــا بالتعــاون مــع الهيئــة املســتقلةلحقــوق اإلنســان ومكتــب املفــوض الســامي.
 املشــاركة يف إعــداد حــوايل أكــر مــن  30قــرار بقانــون منهــا :قــرار بقانــون للتحكيــم ،قــرار بقانــون بشــأناملختــر الجنــايئ ،قــرار بقانــون مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،قــرار بقانــون حاميــة البيانــات
الشــخصية ،قــرار بقانــون بشــأن اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية....،وغريها.
 تقديم أكرث من  32رأي قانوين ،وطلبات تفسري أمام املحكمة الدستورية وأبحاث قانونية أخرى. املســاهمة يف إعــداد تقريــر املتابعــة املقــدم مــن دولــة فلســطني بشــأن املالحظــات الختاميــة للجنــةاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ســيداو” ،و تقريــر التكلفــة االقتصاديــة لقانــون
ذوي اإلعاقــة.
 تطويــر عمليــة الربــط اإللكــروين بــن وزارة العــدل ومجلــس القضــاء األعــى ،والربــط اإللكرتوين مــع وزارةاالقتصــاد للتحقــق مــن قانونيــة الــركات أوتوماتيكيـاً لتحقيــق االســتجابة الرسيعــة لخدمــات الجمهور .
 إطــاق خدمــات التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتونيـاً ،و تلقــي ألــفطلــب ومعالجتهــا إلكرتونيـاً.
 قــام املعهــد القضــايئ بتطويــر وتفعيــل وســائل تدريبيــة حديثــة وتطويــر بوابــة املعهــد االلكرتونيــةومــواد تدريبيــة الكرتونيــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا.
 توقيــع اتفاقيــة دعــم بــن مــروع سواســية واملعهــد القضــايئ لدعــم ديــوان قــايض القضــاة ،ولدعــمبرامــج تدريــب لكافــة العاملــن يف القضــاء الرشعــي مــن قضــاة إداريــن ،حيــث بلغــت قيمــة الدعــم 160
ألــف دوالر.

قامت وزارة العدل باآليت:
 .1ضامن فاعلية النظام القضايئ وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية:
 العمــل مــن خــال لجنــة اســرداد جثامــن الشــهداءعىل حــل إشــكاليات حصــول أهــايل الشــهداء املحتجــزة جثامينهــملــدى االحتــال اإلرسائيــي عــى اســتصدار شــهادة وفــاة ألبنائهــم لتســهيل معامالتهــم أمــام الجهــات الحكوميــة،
واإلعــداد لتشــكيل لجنــة قانونيــة للتصــدي للترشيعــات العنرصيــة اإلرسائيليــة برئاســة وزيــر العــدل.
 مراجعة ودراسة وتقديم مالحظات قانونية لحوايل ( )7قوانني عربية ،واالنتهاء من إعداد نظام للطب الرشعي. تشكيل لجنة ملرشوع مراجعة قانون العقوبات والعمل عىل مواءمته مع كافة االتفاقيات الدولية. .2ضــان نزاهــة النظــام القضــايئ واســتقالليته مــن خــال املشــاركة يف إعــداد مجموعــة مــن القوانــن بعــد إنشــاء
مجلــس القضــاء االنتقــايل ،وهــي :مــروع تعديــات قانــون الســلطة القضائيــة ،قانــون اإلجــراءات الجزائيــة واملدنيــة،
قانــون االخطــار والتنفيــذ وقانــون البينــات ،قانــون تشــكيل املحاكــم العاديــة واســتحداث قانــون املحاكــم اإلداريــة.
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 .3تعزيز الترشيعات الناظمة لحقوق اإلنسان وإنفاذها حيث تم:
 إنجــاز العــرض الثــاين مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني املعــدل ،واالنتهــاء مــن العــرض الثالــث لقانــون الخــراء ،واالنتهــاءمــن العــرض الثالــث ملــروع قــرار بقانــون بشــأن تنظيــم مزاولــة أعــال الخــراء يف دولــة فلســطني أمــام جهــات القضــاء
أو النيابــة العامــة أو هيئــات التحكيــم ،وســيتم مــن خــال القانــون توفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة تخــدم كافــة مؤسســات
الدولــة التــي تشــتمل عــى بيانــات الخــراء.
 إحيــاء اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان يف  10كانــون أول 2020م مــن خــال إنتــاج مجموعــة مــواد حقوقيــة توعويــةألبنــاء طلبــة املــدارس ،وبثهــا عــر املنصــة اإللكرتونيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم.
 إصــدار الدليــل االسرتشــادي لحقــوق اإلنســان يف ظــل جائحــة كورونــا بالتعــاون مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســانومكتــب املفــوض الســامي.
 املشــاركة يف إعــداد حــوايل أكــر مــن ( )30قــرار بقانــون ،منهــا :قــرار بقانــون للتحكيــم ،قــرار بقانــون بشــأن املختــرالجنــايئ ،قــرار بقانــون مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،قــرار بقانــون حاميــة البيانــات الشــخصية ،قــرار بقانــون
بشــأن اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية....،وغريها.
 تقديم أكرث من ( )32رأي قانوين ،وطلبات تفسري أمام املحكمة الدستورية وأبحاث قانونية أخرى. إعــداد وإبــداء الــرأي حــول ( )14اتفاقيــة بــن الدوائــر الحكوميــة ،ومؤسســات دوليــة أخــرى ،إضافــة ملذكــرات تفاهــم بــنتلــك الجهــات منهــا.
 املســاهمة يف إعــداد ومناقشــة تقريــر املتابعــة املقــدم مــن دولــة فلســطني بشــأن املالحظــات الختاميــة للجنــةاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ســيداو” يف شــهر متوز/يوليــو 2020م ،واملســاهمة يف
مناقشــة التقريــر املــوازي لتقريــر دولــة فلســطني حــول ســيداو.
 إعــداد قانــون حــول التــزام الحكومــة بإنشــاء آليــة وطنيــة وقائيــة مســتقلة وفقـاً للربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــماملتحــدة ملناهضــة التعذيــب.
 .4الوصول العادل إىل خدمات العدالة وتعزيز التكاملية يف تقدميها ال سيام للنساء واألحداث من خالل:
 مصادقــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء عــى إنشــاء عيــادة قانونيــة متنقلــة ،والعمــل عــى نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان،وتنفيــذ أعــال االتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني.
 تعيني سبعة أطباء جدد لرفد كادر الطب الرشعي ،وتجهيز مخترب السموم واألنسجة يف مقر الوزارة. املصادقة عىل مصفوفة العدالة اإللكرتونية ،ووضع ترشيعات إلكرتونية تنظم العمل. .5تعزيز البناء املؤسيس والتنظيمي لقطاع العدل من خالل:
 تطوير خدمة إصدار شهادة عدم املحكومية اإللكرتونية وترسيعها. تزويد وزارة العدل بنامذج شهادات مزودة بعالمات أمنية ملنع التزوير ،وذلك لطباعة شهادة عدم محكومية. إصــدار وطباعــة برشــور توعــوي للمحكمــن ،وربــط خدمــة إصــدار عــدم املحكوميــة وخدمــة التصديقــات إلكرتونيـاً بأمنــاءالصناديــق ،وتطويــر عمليــة الربــط اإللكــروين مــع وزارة الداخليــة عــن طريــق تقنيــة الخــط اآلمــن عــر اإلنرتنــت.
 تطوير عملية الربط اإللكرتوين مع مجلس القضاء األعىل من خالل الويب سريفس لترسيع تقديم الخدمات. إعــادة تدقيــق بيانــات األحــكام الجزائيــة يف نظــام ميــزان التابــع ملجلــس القضــاء األعــى عــن طريق توفــر مدخلــن بياناتمختصــن بدعــم مــن سواســية ،حيــث تــم تدقيــق أكــر مــن ( 50ألــف) ســجل.
 الربط اإللكرتوين مع وزارة االقتصاد الوطني للتحقق من قانونية الرشكات أوتوماتيكياً لترسيع خدمات الجمهور. تطبيــق سياســات أمنيــة عاليــة املســتوى عــى الشــبكة اإللكرتونيــة ،والتحكــم يف كل البيانــات واملواقــع يف الــوزارةوفروعهــا ،وبــن الــوزارة واملؤسســات الخارجيــة ،وإنشــاء خطــوط نفــاذ آمنة للعمــل يف املنــزل خاصة ملوظفي الحاســوب
لالســتخدام عنــد الــرورة ،كــا تــم رفــع مســتوى األمــان عــن طريــق ترخيــص نظــام نســخ احتياطــي لــكل البيئــة االفرتاضيــة.
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 إطــاق خدمــات التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتوني ـاً ،حيــث تــم التعامــل مــع ألــفطلــب خــال هــذا العــام.
 إنشــاء النســخة األوىل مــن املوســوعة الدوليــة االلكرتونيــة املتعلقــة بدولــة فلســطني ونرشهــا للجمهــور ،وإدخــال( )300قــرارا ً مــن قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة بدولــة فلســطني وخطابــات رؤســاء فلســطني يف األمــم املتحــدة.
 إنشاء قاعدة بيانات جديدة لخدمة التصديقات ،ونقل ( 400ألف) سجل من بيانات ووثائق قاعدة البيانات الجديدة. اعتامد مصفوفة الخدمات العدلية املوحدة لقطاع العدالة من قبل جميع املؤسسات املشاركة. توســيع النطــاق الجغــرايف لتقديــم خدمــة إصــدار شــهادة عــدم املحكوميــة إلكرتونيـاً ،وذلــك مــن خــال ( )15مكتبـاً بريديـاًإضافياً.
 .6ملواجهة أزمة كورونا قامت وزارة العدل باآليت:
 اســتمرار العمــل وتقديــم الخدمــات يف جميــع الفــروع واملديريــات التابعــة لــوزارة العــدل ،رغــم ترتيــب العمــل وتنفيــذقــرارات الحكومــة بــدوام ( )30%مــن املوظفــن ،إىل أن صــدر قــرار بإغــاق عــدد مــن املحافظــات.
 تشكيل لجنة طوارئ تعمل يف مقر الوزارة منذ بداية األزمة. اســتمرت الــوزارة يف فــرع رام اللــه بتقديــم خدمــة تصديــق الــوكاالت وإصــدار شــهادة عــدم محكوميــة للفلســطينينيبالخــارج ،والتنســيق مــع الســفارات ووزارة الخارجيــة واملغرتبــن للحــاالت املســتعجلة يف اســتخدام شــهادة عــدم
محكوميــة خــارج فلســطني ،عــى أن يكــون تقديــم الخدمــة يف مقــر الــوزارة الرئيــي أيــام األحــد والثالثــاء والخميــس.
وحول دور املعهد القضايئ يف تعزيز البناء املؤسيس والتنظيمي لقطاع العدالة ،فقد قام املعهد باآليت:
 .1هيكلية تنظيمية مستجيبة ملهام املعهد مصادقاً عليها من قبل مجلس الوزراء.
 .2خمسة قواعد بيانات تخصصية مطورة ومعمول بها يف نهاية العام 2021م ،ومنها برنامج الشؤون اإلدارية.
 .3زيادة الوعي اإلعالمي حول املعهد القضايئ ودوره يف تطوير ورفد القضاء بالكفاءات.
 .4إطــاق االســراتيجية اإلعالميــة للعــام 2021–2020م ،باالســتعانة بخبــر إعالمــي ،وخلــق آليــات رشاكــة مــع مؤسســات
ومعاهــد التدريــب العربيــة واألجنبيــة ،حيــث شــارك املعهــد القضــايئ باالجتــاع الــذي تعقــده الشــبكة األوروبيــة العربيــة
للتدريــب القضــايئ عــر الــزووم ومبشــاركة كافــة الــدول األعضــاء األوروبيــة والعربيــة ،حيــث تــم إقــرار التقاريــر املاليــة
الســنوية للشــبكة ،وأنظمــة عملهــا ،وقواعــد اإلجــراءات الخاصــة بهــا.
 .5مشاركة املعهد القضايئ كام يف كل عام يف اجتامعات نظرائه من معاهد الدول العربية.
 .6توقيــع اتفاقيــة دعــم بــن مــروع سواســية واملعهــد القضــايئ لدعــم برامــج تدريــب لكافــة العاملــن يف القضــاء
الشــعي مــن قضــاة وإداريــن ،حيــث بلغــت قيمــة الدعــم املخصــص لذلــك ( 160ألــف) دوالر.
 .7ملواجهــة أزمــة كورونــا قــام املعهــد القضــايئ بتطويــر وتفعيــل وســائل تدريبيــة حديثــة ،وتطويــر بوابــة املعهــد
اإللكرتونيــة واملــواد التدريبيــة اإللكرتونيــة ،وتنفيــذ العديــد مــن التدريبــات ،كــا وواصــل املعهــد تعاونــه مــع املعاهــد
القضائيــة املامثلــة يف الــدول العربيــة واألجنبيــة رغــم تأثــره بشــكل كبــر.
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ديوان الفتوى والترشيع

إضاءات حول أبرز انجازات ديوان الفتوى والترشيع
 قــام ديــوان الفتــوى والترشيــع بإعــداد الدليــل اإلسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــةملواءمــة الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة ،تحقيقــاً لرؤيــة الديــوان املتمثلــة بالوصــول إىل مجتمــع
فلســطيني ذو هويــة ترشيعيــة موحــدة ،كــا عمــل الديــوان عــى تجميــع كافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي
وقعــت عليهــا دولــة فلســطني وتــم رفعهــا عــى أيقونــة متخصصــة عــى املوقــع الرســمي للديــوان.
 أصــدر ديــوان الفتــوى والترشيــع عــددا ً مــن األدلــة اإلجرائيــة التــي تنســجم مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــةاملعتمــدة مــع مراعــاة خصوصيــة عملــه مبــا يخــدم العمليــة الترشيعيــة بشــكل عــام والديــوان بشــكل
خــاص ،وصياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إليــه مــن جهــات االختصــاص وفق ـاً لألصــول حيــث بلــغ
عــدد الترشيعــات الــواردة لديــوان الفتــوى والترشيــع للصياغــة  34مــروع ترشيــع ،وتــم إبــداء الــرأي
القانــوين يف  145مــروع ترشيــع ،و 287ترشيــع وارد للنــر يف الجريــدة الرســمية.

قام ديوان الفتوى والترشيع باآليت:
 .1ملواءمــة الترشيعــات الفلســطينية مــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان تــم إعــداد الدليــل
االسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــة ملواءمــة الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة ،تحقيق ـاً لرؤيــة الديــوان
املتمثلــة بالوصــول إىل مجتمــع فلســطيني ذو هويــة ترشيعيــة موحــدة ،كــا عمــل الديــوان عىل تجميــع كافــة االتفاقيات
الدوليــة التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني وتــم رفعهــا عــى أيقونــة متخصصــة عــى املوقــع الرســمي للديــوان.
 .2لتعزيــز الصياغــة الترشيعيــة تــم إصــدار عــدد مــن األدلــة اإلجرائيــة منســجمة مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــة املعتمــدة
مــع مراعــاة خصوصيــة عمــل الديــوان مبــا يخــدم العمليــة الترشيعيــة بشــكل عــام والديــوان بشــكل خــاص ،وشــملت إعــداد
الدليــل اإلجــرايئ الداخــي لصياغــة الترشيعــات الرئيســية ،وإعــداد الدليــل االجــرايئ الداخــي لصياغــة الترشيعــات الثانويــة.
 .3االســتمرار يف صياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إىل الديــوان مــن جهــات االختصــاص وفقـاً لألصــول ،حيــث بلــغ
عــدد الترشيعــات الــواردة للديــوان للصياغــة ( )34مــروع ترشيــع ،وتــم إبــداء الــرأي القانــوين يف ( )145مــروع ترشيــع،
و( )287ترشيــع وارد للنــر يف الجريــدة الرســمية ،ومراســلة جهــات االختصــاص بالخصــوص ،ومراجعــة األرقــام وتحديثهــا
لتشــمل كافــة الترشيعــات للعــام 2020م.
 .4تــم إنجــاز عــدد مــن الدراســات واألبحــاث القانونيــة ،وتقدميهــا لصنــاع القــرار ،وهــي :املستشــار القانــوين للحكومــة،
وحوكمــة الجهــاز اإلداري للدولــة يف املؤسســات الحكوميــة املســتقلة ،وآليــة ربــط املستشــارين القانونيــن يف الدولــة،
واالســترشاف القانــوين يف الترشيــع ،ودور الترشيــع يف تحقيــق التنميــة ،والقضــاء املتخصــص ودوره يف تشــجيع
االســتثامر ،وأثــر الفســاد اإلداري عــى التنميــة املســتدامة ،والرقابــة عــى جــودة الترشيعــات.
 .5تحســن كفــاءة إعــداد وإصــدار الجريــدة الرســمية الوقائــع الفلســطينية ،حيــث تــم إصــدار( )12عــددا ً عادي ـاً ،وعــدد واحــد
ممتــاز ،باإلضافــة إىل تحســن إجــراءات العمــل ،وإعــداد دليــل إجــرايئ إلعــداد وإصــدار الجريــدة الرســمية.
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 .6لتعزيز قدرات ديوان الفتوى والترشيع ،ومتكينه ،ودعم مأسسته تم:
 تطويــر املوقــع اإللكــروين للديــوان ليصبــح بحلتــه الجديــدة وفــق املعايــر التكنولوجيــة الحديثــة ،وذلــك تلبيــة الحتيــاجالجمهــور لالطــاع عــى الترشيعــات الســارية يف فلســطني ،واالتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني والترشيعات
الصــادرة يف فــرة الطــوارئ.
 للتعاون والتشبيك مع املؤسسات األخرى ،وقع الديوان مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة. .7تحديــث قاعــدة بيانــات الترشيعــات املنشــورة يف الجريــدة الرســمية ،حيــث تــم تطويــر وتحديــث املرجــع اإللكــروين
للجريــدة الرســمية بإضافــة خيــارات جديــدة للبحــث يف املرجــع اإللكــروين إىل جانــب البحــث يف الترشيعــات واألحــكام
القضائيــة ،أال وهــو اإلعالنــات الخاصــة بــاألرايض ،واإلعالنــات املتعلقــة بالحكــم املحــي ،باإلضافــة إىل الجمعيــات ومجلــس
تدقيــق الحســابات.
 .8ملواجهــة أزمــة كورونــا عمــل الديــوان خــال فــرة الطــوارئ عــى تطويــر أدائــه وخدماتــه ،ال ســيام تلــك املقدمــة
للجمهــور مــن خــال التحديــث املســتمر لصفحــة الديــوان الرســمية ،وجعلهــا أكــر فاعليــة وكفــاءة ،حيــث تــم اعتــاد آليــة
توزيــع الجريــدة الرســمية "الوقائــع" إلكرتوني ـاً عــى املوقــع الرســمي للديــوان مبــارشة حــال صدورهــا ،لتســهيل وصــول
كافــة املواطنــن إىل املعلومــة القانونيــة ورفــع الوعــي لــدى املواطــن الفلســطيني بالترشيعــات الصــادرة ،كــا عمــل
الديــوان عــى تجميــع كافــة الترشيعــات املتعلقــة بحالــة الطــوارئ ،وإعــداد أيقونــة عــى املوقــع الرســمي للديــوان
تتضمــن تلــك الترشيعــات.
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سلطة األرايض

إضاءات حول أبرز انجازات سلطة األرايض
 فتــح  31,803معاملــة لتســجيل أرايض وشــقق ،واســتالم  3,382مخطط ـاً للتصديــق والرتخيــص العمــراين،أرشــفة  1,593مــن الســجالت ،تصديــق  4,462مــن املعامــات املســاحية ،ودراســة  11طلبـاً لتخصيــص األرايض
الحكوميــة ،القيــام  563كشــفاً ميدانيـاً لألمــاك حكوميــة ،وتصويــر معامــات  719مســحاً ضوئيـاً ،وإصــدار 277
رخصــة للمســاحني ،وإصــدار 49,533إخــراج قيــد ،إصــدار  37,510مــن ســندات تســجيل األرايض ،وأرشــفة 2,293
معاملــة  ،حيــث بلغــت االيــرادات  26مليــون دينــار.
 افتتاح مكتب قباطية يف محافظة جنني والتحضري لتشغيل مكتب آخر يف الخليل وبريزيت. ربط نظام أذونات الرشاء بنظام تسجيل األرايض. ترحيل كافة ملفات جنني ونابلس إىل نظام األرشفة اإللكرتونية بنظام .DMS إنشاء شاشات خاصة بالجمهور “املواطنني” عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي لسلطة األرايض. إنشــاء بريــد الكــروين باســم  e-supportليتســنى للموظــف متابعــة املشــاكل املتعلقــة باملواطنــنوأي استفســارات أخــرى.
 -تفعيل خدمة املسجات (الرسائل النصية) املرسلة إىل املواطنني.

قامت سلطة األرايض مبا ييل:
 .1استكامل نظام الحوسبة لتسجيل األرايض الفلسطينية من خالل :نظام أمن كفؤ وفعال من خالل اآليت:
 فتــح ( )31,803معاملــة لتســجيل أرايض وشــقق ،واســتالم مخططــات تصديــق للرتخيــص العمــراين لـــ ( )3,382مــن األرايض،وأرشــفة ( )1,593مــن الســجالت ،وتصديــق ( )4,462مــن املعامــات املســاحية ،ودراســة( )11طلبــاً لتخصيــص األرايض
الحكوميــة ،القيــام بـــ ( )563كشــفاً ميداني ـاً لألمــاك حكوميــة ،وتصويــر( )719معاملــة /مســحاً ضوئي ـاً ،وإصــدار ( )277رخصــة
للمســاحني ،وإصــدار ( ) 49,533إخــراج قيــد ،وإصــدار ( )37,510مــن ســندات تســجيل األرايض ،وأرشــفة ( )2,293معاملــة ،حيــث
بلغــت اإليــرادات ( 26مليــون) دينــار.
 افتتاح مكتب قباطية يف محافظة جنني. تحويــل النظــام املحوســب إىل نظــام مركــزي ،وإتاحــة الخدمــات االلكرتونيــة للمواطنــن مــن بيوتهــم وللمحامــن مــنمكاتبهــم حتــى ال يتوقــف العمــل أثنــاء فــرة الكورونــا.
 ربط نظام أذونات الرشاء بنظام تسجيل األرايض ،وتطوير نظام طباعة الصحائف. ترحيــل كافــة ملفــات جنــن ونابلــس إىل نظــام األرشــفة اإللكرتونيــة بنظــام  ،DMSوتجميــع البيانــات لكافــة املكاتــب يفاملحافظــات قبــل التحــول إىل النظــام املركــزي.
 إنشــاء شاشــات خاصــة بالجمهــور "املواطنــن" عــى املوقــع اإللكــروين الرســمي لســلطة األرايض ،وهــي شاشــةحجــز املواعيــد ،وتســجيل مســتخدم جديــد ،والبــدء يف عمليــة ربــط برنامــج تســجيل األرايض املحوســب مــع برنامــج الرصــد
والتقييــم مــن خــال تحليــل بيانــات برنامــج تســجيل األرايض املحوســب لــي تتــم عمليــة نقــل البيانــات.
 -إنشاء شاشة السرتجاع كلمة املرور عىل املوقع اإللكرتوين لسلطة األرايض.
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 إنشــاء بريــد إلكــروين بإســم  e-supportحتــى ليتســنى للموظــف متابعــة املشــاكل املتعلقــة باملواطنــن ،وأياستفســارات أخــرى.
 تفعيل خدمة الرسائل النصية املرسلة إىل املواطنني. إمتام عملية الربط مع وزارة الخارجية ،وإعطائهم نافذة لالطالع عىل السجالت. منح املحافظات صالحية االطالع عىل قطع األرايض التابعة ملنطقتي "أ" و "ب" كل حسب محافظته. إتاحة شاشة عزل الصحائف لوزارة العدل حسب املطلوب. عزل الصحائف وأرشفة ( )1,539سجالً إلكرتونياً ضمن خطة الطوارىء.وقامت هيئة تسوية األرايض واملياه باآليت:
 .1إنشــاء قاعــدة للبيانــات واألرشــفة لــكل مراحــل التســوية ،وإخراجهــا عــى موقــع هيئــة تســوية األرايض وامليــاه وبرنامــج
تسويتي.
 .2مســح وتســوية ( 600ألــف) دونــم يف الضفــة الغربيــة خــال 2020م ،وتعليــق بيانــات ( 155ألــف) دونــم مــن األرايض التــي
تم مســحها.
 .3تشــكيل لجنــة طــوارىء خــال جائحــة كورونــا لضــان اســتمرارية العمــل خــال الجائحــة يف كافــة املحافظــات ،وتعزيــز
التواصــل اإللكــروين لضــان حقــوق املواطنــن يف االعــراض ،وتثبيــت ملكيتهــم يف أرضهــم ،خاصــة أن قانــون التســوية
يحتكــم للمــدد الزمنيــة.

الجهاز املركزي لالحصاء

إضاءات حول أبرز انجازات الجهاز املركزي لالحصاء
 إصــدار  97مخرج ـاً إحصائي ـاً يف املجــاالت االقتصاديــة ،و  30مخرج ـاً إحصائي ـاً يف املجــاالت االجتامعيــة ،و 9مخرجــات إحصائيــة بنســبة  97.1%مــن املخطــط ،وذلــك يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة يف
املجــاالت الجغرافيــة ،و  9تقاريــر تفصيليــة لخصائــص املســاكن مــن واقــع نتائــج التعــداد العــام للســكان
واملســاكن واملنشــآت  ،2017بتكلفــة املاليــة  2مليــون و 608ألــف دوالر.
 مسح أثر أزمة فريوس كورونا املستجد عىل مؤسسات القطاع الخاص  COVID-19لعام 2020م. نــر التقريــر اإلحصــايئ األول حــول رصــد التقــدم عــى واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف فلســطنيمــن واقــع البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن املســوح الدوريــة واملتخصصــة إضافــة إىل مــا تــم اشــتقاقه
مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة للمؤسســات العامــة والخاصــة.
 إطــاق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة مبــا يضمــن ســهولة ومعــرة تبــادلالبيانــات والبيانــات الوصفيــة مــع مختلــف الــركاء وطنيــاً ودوليــاً وذلــك باســتخدام تقنيــة.SDMX
 -مسح أثر كورونا عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية لألرس الفلسطينية.
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قام الجهاز املركزي لإلحصاء مبا ييل:
 .1إصــدار ( )97مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االقتصاديــة ،و( )30مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االجتامعيــة ،و ( )9مخرجــات
إحصائيــة بنســبة ( )97.1%مــن املخطــط ،وذلــك يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة يف املجــاالت الجغرافيــة،
و ( )9تقاريــر تفصيليــة لخصائــص املســاكن مــن واقــع نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017م ،حيــث
بلغــت التكلفــة املاليــة ( 2مليــون و 608ألــف) دوالر.
 .2يف مجــال التعــداد الزراعــي 2020م ،تــم إعــداد تقريــر التعــداد الزراعــي التجريبــي واعتــاده وتعديــل وثائــق التعــداد
بنــا ًء عــى توصياتــه ونتائجــه ،وتــم متديــد العمــل عــى املــروع حتــى العــام 2022م بســبب جائحــة كورونــا ،كــا تــم تأجيــل

تنفيــذ التجربــة الثانيــة للتعــداد الزراعــي للعــام 2021م ،وبلغــت نســبة اإلنجــاز عــى أنشــطة التعــداد الزراعــي خــال العــام
2020م مــا نســبته ( )30%مــن إجــايل أنشــطة املــروع الكليــة ،بتكلفــة ( 704ألــف) دوالر.
 .3يف مجــال تطويــر األنظمــة واإلجــراءات اإلداريــة وتطبيقهــا )28 ( ،من الــركاء يف النظام اإلحصايئ الوطني يســتخدمون
املعايــر والتصنيفــات املعتمــدة بنســبة( )100%مــن املخطــط ،وتنفيــذ ( )4دورات تدريبيــة للــركاء يف النظــام اإلحصــايئ
الوطنــي بإنجــاز أكــر مــن املخطــط ،وإعــداد ( )3تقاريــر حــول جــودة "عمليــات وبيانــات" املســوح اإلحصائيــة يف الجهــاز،
واســتقبل الجهــاز ( )1,850طلــب بيانــات مــن جهــات مختلفــة حــول البيانــات اإلحصائيــة يف مختلــف املجــاالت االقتصاديــة
واالجتامعيــة والســكانية والجغرافيــة ،وتــم الــرد عــى تلــك الطلبــات بنســبة ( )93%مــن املخطــط ،بهــدف تعزيــز الرشاكــة
والتنســيق ،وتــم توقيــع ( )4مذكــرات تفاهــم بــن الجهــاز وعــدد مــن الــركاء يف النظــام اإلحصــايئ الوطنــي ،بلغــت
نســبة الرضــا العــام لــدى املســتخدمني للبيانــات اإلحصائيــة والخدمــات التــي يقدمهــا اإلحصــاء الفلســطيني (  )87%بتكلفــة
(مليــون و 383ألــف) دوالر.
 .4تنفيــذ مســح أثــر أزمــة فــروس كورونــا املســتجد عــى مؤسســات القطــاع الخــاص  COVID-19لعــام 2020م ،واشــتمل
مجتمــع الهــدف جميــع املؤسســات التــي متــارس أنشــطة ضمــن قطاعــات الصناعــة ،واإلنشــاءات ،والتجــارة الداخليــة،
والخدمــات ،والنقــل والتخزيــن ،واملعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني خــال العــام 2020م ،وبلــغ حجــم العينــة ()13,650
مؤسســة.
 .5تنفيــذ مســح أثــر كورونــا عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية ،حيــث تــم تنفيــذ مســح أرسي
خــاص لقيــاس أثــر الفــروس عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
ويهــدف هــذا املســح إىل توفــر منظومــة مــن املــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية خــال الجائحــة،
وبلــغ حجــم العينــة ( )9,926أرسة ،منهــا ( )5,898أرسة يف الضفــة الغربيــة ،و( )4,028أرسة يف قطــاع غــزة.
 .6تنفيــذ املســح الفلســطيني العنقــودي متعــدد املــؤرشات ( )MICS6وهــو عبــارة عــن برنامــج دويل صممــه صنــدوق
األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) إلجــراء مســوح حــول األرسة املعيشــية ،حيــث أتــم املســح العنقــودي يف جولتــه
السادســة حــوايل ( )15%مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ذات العالقــة بــاألرسة املعيشــية وصحــة األم والطفــل،
وتــم إصــدار نتائــج املســح مــن خــال مؤمتــر عقــده الجهــاز بالتعــاون مــع اليونيســيف.
 .7إنجاز أطلس الفقر التفاعيل ،وإصدار نسخة مطبوعة من أطلس الفقر يف شهر كانون ثاين 2020م.
 .8اعتامد مفهوم الفقر متعدد األبعاد من مجلس الوزراء ،وإعداد تقرير الفقر متعدد األبعاد ونرشه.
 .9يف مجال تقدم العمل عىل أجندة التنمية املستدامة SDGs 2030م:
وطنيـاً :تــم بنــاء الــراكات مــن خــال عقــد سلســلة مــن االجتامعــات االفرتاضيــة نتيجــة لجائحــة كورونــا مــع مكونــات النظــاماإلحصــايئ الوطنــي ،وتحديــث مصفوفــة املــؤرشات
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واملتغــرات املتعلقــة بهــا ،ليصبــح مجمــوع مــؤرشات التنميــة ( )247مــؤرشا ً بــدل مــن ( ،)244وتحديــث قاعــدة بيانــات
مــؤرشات التنميــة املســتدامة عــى املوقــع الخــاص للجهــاز ،ونــر التقريــر اإلحصــايئ األول حــول رصــد التقــدم عــى
واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف فلســطني ،وإطــاق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة
مبــا يضمــن ســهولة ومعــرة تبــادل البيانــات والبيانــات الوصفيــة مــع مختلــف الــركاء وطنيــاً ودوليــاً وذلــك باســتخدام
تقنيــة  ،SDMXوتــم تحديــد ( )127مــؤرشا ً ذات عالقــة مبــارشة بأجنــدة السياســات الوطنيــة ،حيــث ميكــن توفــر بيانــات ()81
مــؤرشا ً منهــا يف حــن أن عــدد املــؤرشات الدوليــة التــي تتوفــر حولهــا بيانــات بلــغ ( )134مــؤرشا ً.
 إقليميــاً :متــت املتابعــة مــع إســكوا عــى تنفيــذ الجــزء املتعلــق بفلســطني يف إطــار خطــة العمــل اإلقليميــة بشــأنبيانــات التنميــة املســتدامة ،ومشــاركة الجهــاز يف االجتامعــات وورش العمــل التــي تنظمهــا اســكوا يف إطــار رصــد بيانــات
التنميــة املســتدامة ،واملشــاركة يف أنشــطة جامعــة الــدول العربيــة ،واملشــاركة يف أنشــطة مركــز األبحــاث اإلحصائيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية ( )SESRICاملتعلقــة مبــؤرشات التنميــة املســتدامة.
 دولي ـاً متــت مشــاركة الجهــاز يف اجتامعــات الفريــق عــايل املســتوى للرشاكــة والتعــاون وبنــاء القــدرات حــول التنميــةاملســتدامة 2030م  ،HLG-PCCBواالســتعداد للمشــاركة يف فعاليــات الــدورة األوىل االفرتاضيــة مــن منتــدى األمــم
املتحــدة العاملــي للبيانــات ،واســتيفاء اســتامرات ملنظــات دوليــة حــول واقــع التنميــة املســتدامة ،واحتياجــات الــدول
مــن بيانــات التنميــة املســتدامة ،واملشــاركة بــورش عمــل واجتامعــات ثنائيــة أو جامعيــة حــول تطــورات العمــل يف مجــال
توفــر بيانــات مــؤرشات التنميــة املســتدامة ،ومناقشــة قضايــا تقنيــة هامــة بتنظيم املنظــات األمميــة والدوليــة األخرى.
 .10اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف مجــال جمــع البيانــات مــن خــال اســتخدام األجهــزة الكفيــة ()Hand Held Devices
واألجهــزة اللوحيــة ( )Tabletإضافــة إىل اســتخدام الويــب يف جمــع البيانــات وذلــك بهــدف رفــع جــودة البيانــات ،حيــث بلــغ
عــدد املســوح التــي باتــت تجمــع بياناتهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة ( )102تطبيــق مربــوط بالخرائــط الجغرافيــة ،و ()68
تطبيقـاً يجمــع باســتخدام الويــب ،و( )5تطبيقــات تجمــع البيانــات عــر الهاتــف ،وتطويــر نظــام تقاريــر ومراقبــة إدارة العمــل
امليــداين ،وســحب البيانــات واملتابعــة.
 .11إطــاق املوقــع اإللكــروين "املــؤرشات اإلحصائيــة" والــذي وفــر بيانــات إحصائيــة رســمية وحديثــة وشــاملة حــول
مواضيــع مختلفــة ،وتــم الرتكيــز عــى مــؤرشات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017م حيــث أن املوقــع أتــاح
للمســتخدم عــرض البيانــات باســتخدام التصــورات املرئيــة الـــــ ،Data Visualizationوإمكانيــة البحــث والفلــرة الديناميكيــة
للمــؤرشات حســب املوضــوع واملوضــوع الفرعــي ،املحافظــة ،الســنة ،الفئــات العمريــة وغريهــا ،وكذلــك إتاحــة خاصيــة
تنزيــل أو تصديــر للبيانــات بصيــغ مختلفــة.
 .12فيــا يتعلــق بتقريــر منظمــة البيانــات املفتوحــة " "ODWللعــام 2020م ،حصلــت دولــة فلســطني ممثلــة بالجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــى املرتبــة ( )20عامليـاً (مــن بــن  187دولــة) ،وعــى املرتبــة الثالثــة عــى مســتوى دول
غــرب آســيا ،وذلــك ضمــن تقريــر منظمــة البيانــات املفتوحــة " "ODWللعــام 2020م يف مجــال االنفتــاح والتغطيــة ،الــذي
يشــر إىل تحســن واضــح وملحــوظ يف العالمــة والرتتيــب.
 .13للتعامل مع أزمة جائحة كورونا ،تم:
 تحويــل الخــط املجــاين للجهــاز والخــط األريض بربطــه بالهاتــف الخلــوي ألحــد موظفــات الجهــاز ،بهــدف الــرد عــى اتصاالتواستفســارات الجمهــور ومســاعدتهم بالحصــول عــى البيانــات املطلوبــة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات
بالجهــاز لتتــواءم مــع متطلبــات املرحلة.
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 انضــام الجهــاز ملبــادرة دوليــة أطلقتهــا شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة حــول مشــاركة أهــم خطــوات العمــليف ظــل الجائحــة مــن الناحيــة اإلداريــة والفنيــة ،لتوضــع يف منصــة عامليــة خاصــة باألجهــزة اإلحصائيــة لالطــاع عليهــا،
واالســتفادة منهــا ،وكانــت فلســطني ممثلــة بالجهــاز مــن أوائــل الــدول التــي أمــدت املنصــة باملعلومــات الالزمــة.
 لرصــد أثــر الجائحــة تــم إجــراء تقديــرات حــول الخســائر املتوقعــة بســبب األزمــة الحاليــة ،وتقدميهــا لدولــة رئيــس الــوزراءووزيــر املاليــة ،وملختلــف املؤسســات ذات العالقــة ،للمســاعدة يف إعــداد موازنــة الطــوارئ ،كــا تــم تحديــث التنبــؤات
االقتصاديــة للعــام 2020م ،والســيناريوهات املتوقعــة يف ظــل انتشــار الفــروس.
 إعــداد مــواد وتقاريــر بشــكل رسيــع تتضمــن أهــم املــؤرشات اإلحصائيــة التــي ميكــن تزويــد صانعــي القــرارات واملؤسســاتالدوليــة واإلغاثية.
 تنفيــذ مســحني متخصصــن لقيــاس أثــر األزمــة ،األول لقيــاس األثــر عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرسالفلســطينية ،والثــاين لقيــاس األثــر عــى املنشــآت االقتصاديــة.
 إطــاق منصــة إلكرتونيــة تفاعليــة خاصــة بالجائحــة ،تتضمــن املــؤرشات والخرائــط التفاعليــة والبيانــات ذات العالقــةبالجائحــة وأثرهــا عــى املجتمــع الفلســطيني ،وأبــرز املــؤرشات الخاصــة بالحــاالت النشــطة والحــاالت املســجلة والوفيــات
واملتعافــن ،إضافــة إىل أثــر األزمــة الحاليــة عــى املجتمــع الفلســطيني ،والخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن األزمــة ،وأثــر
الجائحــة عــى ســوق العمــل ،إضافــة إىل مجموعــة مــن األدلــة والنــرات التوعويــة والبيانــات واإلحصــاءات ذات العالقــة.

وزارة اإلعالم

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة اإلعالم
 إعــداد خطــة إعالميــة ملواجهــة قــرار الضــم ،وإطــاق برنامــج اللقــاءات اإلعالميــة اإللكرتونيــة مع مســؤولنيوخــراء وصنــاع سياســات ومنفذيهــا مــن داخــل فلســطني وخارجها.
 إصــدار  502تقريــرا ً حــول أبــرز املســتجدات ،وانتهــاكات االحتــال ضــد الصحافيــن ،واألســرات الفلســطينياتيف ســجون االحتــال ،وحــول صفقــة القــرن ،واملســاهمة يف التقريــر الطوعــي لدولــة فلســطني عــن مــدى
إنفــاذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســام يف فلســطني.
 عــرات املؤمتــرات الصحفيــة وجــوالت يف املحافظــات حــول انتهــاكات اإلحتــال بحــق اإلنســان ،األرض،الســكن ،األرسى ،األطفــال واالعتــداءات عــى الصحافيــن ،وجــوالت إىل البلــدة القدميــة يف الخليــل
واألغــوار ،وتنفيــذ  9نــدوات متخصصــة مــع اإلغاثــة الزراعيــة يف جنــن حــول اإلعــام التنمــوي.
 إطــاق ميثــاق رشف حاميــة األطفــال مــن االنتهــاك اإلعالمــي ،واملشــاركة يف إطــاق الحملــة الوطنيــةملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وحمــات ضغــط ومنــارصة لدعــم جهــود وزارة شــؤون املــرأة يف رفــع ســن
الــزواج إىل  18عام ـاً.
 إنجــاز اســراتيجية اتصــال لتطويــق الجائحــة ،وإصــدار التعميــات لتوجيــه وســائل اإلعــام نحــو تغطيــةالقضايــا ذات العالقــة ،ومتابعــة وإســناد لجنــة الطــوارئ اإلعالميــة ،وإصــدار  600بطاقــة صحافيــة ،حيــث تــم
إصــدار 380بطاقــة خــال إعــان الطــوارئ واإلغالقــات.
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قامت وزارة اإلعالم مبا ييل:
 .1عضويــة اللجنــة العليــا الحتفــاالت بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة 2020م ،ووضــع إطــار عمــل الخطــة اإلعالميــة
لالحتفاليــة (تأجــل التنفيــذ بســبب الجائحــة) ،وعضويــة فريــق الخــراء املعنــي باإلعــام ومكافحــة اإلرهــاب املنبثــق عــن
الجامعــة العربيــة ،واملشــاركة يف االجتــاع الرقمــي ( )23للفريــق ،واملشــاركة يف اجتامع اللجنــة الفلســطينيىة األوروبية
مــن أجــل تعزيــز وتفعيــل التعــاون مــع االتحــاد األورويب ،ومتثيــل الــوزارة يف عــدة لجــان مختلفــة.
 .2العمــل عــى االســراتيجية اإلعالميــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،واملشــاركة يف تحديــث االســراتيجية الوطنيــة لتعليــم
ورعايــة الكبــار ،واملشــاركة يف املشــاورات الوطنيــة حــول الخطــة االســراتيجية لتنفيــذ توصيــات ســيداو.
 .3تنفيــذ عــرات موجــات البــث املوحــد بــن اإلذاعــات واإلذاعــات املتلفــزة والتلفزيونــات املحليــة ،وإنتــاج موجــات توعويــة
يوميــة عــى كافــة اإلذاعــات والتلفزيونــات الرشيكــة ،وتطويــر مقرتحــات منصــة مكافحــة األخبــار الكاذبــة ،ومتابعــة شــكاوى
املواطنــن عــر "واتــس أب" خــال الجائحــة حــول األخبــار الكاذبــة ،وإنجــاز قاعــدة بيانــات لألرشــيف اإلعالمــي الفلســطيني
وبنــاء موقــع إلكــروين لــه ،وتطويــر الربنامــج الخــاص باملطبوعــات والنــر ،وتطويــر تصميــم املوقــع اإللكــروين للــوزارة،
وإنجــاز األرضيــة الخاصــة بـــ نظــام ، Xroadوتنفيــذ اســتطالع رأي مــع جامعــة القــدس حــول اإلعــام الرقمــي ،ومعالجــة مــواد
األرشــيف اإلعالمــي.
 .4إعــداد خطــة إعالميــة ملواجهــة قــرار الضــم ،وإطــاق برنامــج اللقــاءات اإلعالميــة اإللكرتونيــة مــع مســؤولني وخــراء
وصنــاع سياســات ومنفذيهــا مــن داخــل فلســطني وخارجهــا ،وتصويــر فيلــم وثائقــي قصــر حــول اســتهداف االحتــال
لألغــوار ،و( )330نــرة إخباريــة و ( )50رصــدت األحــداث يف القــدس ،وتغطيــات إخباريــة خاصــة حــول األرسى وشــخصيات
وطنيــة تاريخيــة.
 .5إنجــاز ملــف ترخيــص اإلذاعــات عــر املكاتــب الفرعيــة ،وترخيــص ( )15إذاعــة حســب النظــام الجديــد ،ومواكبة دوريــة لإلذاعات
قيــد الرتخيــص ،وترخيــص ( )10مؤسســات إعالمية.
 .6مذكــرات تفاهــم بــن الــوزارة وجامعــة القــدس ونقابــة الصحافيــن ،ومذكــرة تفاهــم قيــد اإلنجــاز بــن الــوزارة ووزارة
التنميــة الرقميــة واالتصــاالت واإلعــام يف روســيا االتحاديــة.
 .7إصدار ( )502تقريرا ً حول املعيقات يف مجال تحقيق الوزارة لدورها ،حول انتهاكات االحتالل.
 .8تنظيــم مؤمتــرات صحافيــة وجــوالت يف املحافظــات حــول انتهــاكات اإلحتــال بحــق اإلنســان واألرض والســكن ،األرسى
واألطفــال واالعتــداءات عــى الصحافيــن ،والعديــد مــن ورش العمــل.
 .9إطــاق ميثــاق رشف حاميــة األطفــال مــن االنتهــاك اإلعالمــي ،واملشــاركة يف إطــاق الحملــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف
مــا ،وتوزيــع
ضــد املــرأة ،وحمــات ضغــط ومنــارصة لدعــم جهــود وزارة شــؤون املــرأة يف رفــع ســن الــزواج إىل ( )18عا ً

ونــر ( )10ومضــات حــول النكبــة والقــرى املدمــرة مــن إنتــاج الــوزارة ،وإنتــاج ومضــات ملناســبة اليــوم العاملــي لإلذاعــة.

 .10إطــاق الخطــة التنفيذيــة للقــرار ( ،)1325وإنجــاز املســودة األوىل لقانــون اإلعــام املوحــد ،ومســودة بنــك األســئلة
اإلعالمــي لديــوان املوظفيـــن.
 .11تنفيــذ مخيــم صحفيــات صغــرات الثامــن يف طوبــاس عــر زووم ،واملشــاركة يف ملتقــى فلســطني للروايــة العربيــة
الثالــث حــول اإلعــام الثقــايف.
 .12جمــع أكــر مــن ( )130صحيفــة ومجلــة فلســطينية صــدرت قبــل عــام 1948م ،وجمــع الصــور القدميــة للمــدن الفلســطينية
واملواقــع األثريــة ،وإعــداد خطــة إلنشــاء موقــع خــاص بالصــور الفلســطينية القدميــة والحديثــة ،وجمــع اإلعالنــات القدميــة
املنشــورة يف الصحــف واملجــات ،وتصنيفهــا حســب موضوعهــا وتاريخهــا ،والوثائــق والســجالت واملخطوطــت القدميــة.
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 .13إنجــاز اســراتيجية اتصــال لتطويــق الجائحــة ،وإصــدار التعميــات لتوجيــه وســائل اإلعــام نحــو تغطيــة قضايــا ذات
عالقــة بتطــور الجائحــة ،وتغطيــة قضايــا ومناســبات وطنيــة مــن خــال عالقتهــا مــع "كورونــا" يوميـاً ،ومتابعــة وإســناد لجنــة
الطــوارئ اإلعالميــة مبواكبــة منتظمــة لعملــه ،وعقــد سلســلة لقــاءات وتدريبــات عــن بعــد مــع مركــز تطويــر اإلعــام يف
جامعــة بريزيــت؛ الســتخالص العــر وتبــادل الخــرات التــي حصــل عليهــا الصحافيــون خــال تغطيتهــم للجائحــة ،وإصــدار ()600
طاقــة صحفيــة ،و( )380بطاقــة تــم إصدارهــا خــال إعــان الطــوارئ واإلغالقــات ،وتوزيــع بــدالت واقيــة ومــواد تعقيــم عــى
الصحفيــن واإلذاعــات يف املحافظــات ،وإعــداد تعقيــب حــول التصــور الخــاص بخطــة التحــرك اإلعالمــي يف الخــارج ،يف
إطــار جامعــة الــدول العربيــة.
 .14إعــداد بروشــور تعريفــي عــن الــوزارة باإلنجليزيــة ،وإعــداد بروشــور خــاص بأعيــاد امليــاد املجيــدة ،لتوزيعــه عــى
الصحافيــن األجانــب.
 .15رصــد توجهــات الصحافــة األجنبيــة والعربيــة حيــال القضيــة الفلســطينية يف اإلعــام الــدويل ،وترجمــة مقــاالت مختــارة
وهامــة مــن الصحــف العامليــة ،ونرشهــا عــى الصفحــة اإللكرتونيــة للــوزارة.
 .16التواصــل مــع القنصليــات والســفارات واملمثليــات األجنبيــة واملنظــات الدوليــة؛ لتزويدهــم بكافــة تقاريــر الــوزارة
ونرشاتهــا.
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وزارة القدس

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة القدس
 رصف  5مليــون و 288ألــف دوالر عــى عــدة برامــج مثــل :العيــادة القانونيــة ،املســاعدات الهــدم ومخالفــاتالبنــاء ،مشــاريع اإلســكان الغــر ربحيــة ،املســاعدات اإلنســانية ،املؤسســات غــر الربحيــة وبرنامــج وقفيــة
القدس.
 االنتهــاء مــن إعــداد خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي واعتامدهــا بشــكل نهــايئ مــن مجلــس الــوزراء،وتــأيت كخطــة تنفيذيــة للخطــة القطاعيــة الصــادرة عــن الرئاســة.
 توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــام لتبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــامالعــريب بالتــوازي مــع اختيــار عاصمــة عربيــة أخــرى ســنوياً.
 ملواجهــة جائحــة كورونــا ،تعاونــت وزارة شــؤون القدس مع باقي املؤسســات املقدســية واملستشــفياتلرصــد حــاالت اإلصابــة والتعــايف مــن فــروس كورونــا داخــل محافظــة القــدس ،والتنســيق الدائــم مــع وزارة
الصحــة الفلســطينية ،باإلضافــة الســتمرارية رصــد االنتهــاكات اإلرسائيليــة داخــل املحافظة.

عملــت وزارة شــؤون القــدس عــى االنتقــال مــن مرحلــة تقديــم الخدمــات املبــارشة للمواطنــن إىل مرحلــة جديــدة وهــي
مرحلــة التطويــر والبنــاء والبعــد التنمــوي ،وذلــك بربــط اســراتيجية الــوزارة مــع الخطــة العنقوديــة التنمويــة للقــدس،
حيــث تــم:
 .1االنتهــاء مــن إعــداد خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي مــن قبــل وزارة شــؤون القــدس يف العــام 2020م ،واعتامدهــا
بشــكل نهــايئ مــن مجلــس الــوزراء ،وتكمــن أهميــة الخطــة كونهــا تــأيت كخطــة تنفيذيــة للخطــة القطاعيــة الصــادرة عــن
الرئاســة ،حيــث تهــدف خطــة العنقــود لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة يف أبــرز القطاعــات الحيويــة يف محافظــة
القــدس مثــل :قطــاع اإلســكان ،قطــاع الصحــة ،قطــاع التعليــم ،قطــاع الســياحة والثقافــة ،وقطــاع املــرأة والشــباب.
 .2تعزيــزا ً لصمــود املقدســيني خــال العــام 2020م ،تــم إنفــاق مــا قيمتــه ( 5مليــون و 288ألــف) دوالر عــى عــدة برامــج،
وهــي :برنامــج العيــادة القانونيــة ،ومســاعدات الهــدم ومخالفــات البنــاء ،ومشــاريع اإلســكان غــر الربحيــة ،واملســاعدات
اإلنســانية ،ودعــم املؤسســات غــر الربحيــة ،وبرنامــج وقفيــة القــدس ،وتــم اعتــاد نظــام األمتتــة والتوثيــق واألرشــفة
اإللكرتونيــة لجميــع آليــات عمــل وزارة شــؤون القــدس الداخليــة .
 .3توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــام يف مطلــع العــام 2020م ،حيــث تؤكــد االتفاقيــة عــى
أهميــة تفعيــل توصيــة املكتــب التنفيــذي ملجلــس اإلعــام العــريب يف دورة انعقــاده السادســة بتاريــخ 23/11/2016م
بخصــوص تبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــام العــريب بالتــوازي مــع اختيــار عاصمــة عربيــة أخــرى ســنوياً ،تتضمــن اتفاقية
التعــاون إنجــاز خطــة إعالميــة وطنيــة حــول القــدس بالرشاكــة مــع املؤسســات املقدســية.
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 .4ملواجهــة جائحــة كورونــا قامــت وزارة شــؤون القــدس منــذ اليــوم األول مــن إعــان حالــة الطــوارئ باإليعــاز للجهــات
املختصــة يف وحــدة التخطيــط والسياســات بإعــداد خطــة طارئــة شــاملة حــول آليــة التعامــل مــع الجائحــة ،حيــث تــم اآليت:
 إنشــاء شــبكة مــن املؤسســات املقدســية للحصــول عــى اإلحصائيــات املتعلقــة باإلصابــات داخــل مدينــة القــدس ،وتزويــدالصحــة بهــا ،يف ظــل التعتيــم اإلعالمــي الكبــر الــذي مارســته ســلطة االحتــال.
 استخدام صفحات الوزارة عىل مواقع التواصل االجتامعي للتوعية بخصوص الفريوس. توحيــد الجهــود واملرجعيــات املحليــة والدوليــة لتقديــم العــون واملســاعدات الطارئــة لســكان محافظــة القــدس ،مــنخــال توزيــع طــرود ومســاعدات غذائيــة وصحيــة للعائــات املتــررة مــن األزمــة يف محافظــة القــدس.
 التنســيق مــع مستشــفيات القــدس لالطــاع عــى مــدى اســتعدادها ملحاربــة ومعالجــة الفــروس مــن خــال عقــداالجتامعــات الدوريــة مــع سلســلة شــبكة مستشــفيات القــدس ووزارة الصحــة الفلســطينية مــن خــال تطبيــق زووم.
 التواصــل مــع األطــراف الدوليــة مــن أجــل التدخــل لوقــف االعتــداءات اإلرسائيليــة ،وتقديــم يــد العــون للمقدســيني،وللمؤسســات الصحيــة مــن خــال مشــاريعهم اإلمنائيــة ،واالجتــاع مــع قناصــل االتحــاد األورويب (أملانيــا ،بريطانيــا ،فرنســا،
إســبانيا ،إيطاليــا ،الســويد) ،واطالعهــم عــى الصعوبــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي يف القــدس.
 االســتمرار برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا دولــة االحتــال مــن أعــال الهــدم واملخالفــات واالســتيطانواالعتقــاالت يف محافظــة القــدس.

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

إضاءات حول أبرز انجازات هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
 بنــاء مدرســة التحــدي  19يف تجمــع راس العوجــا التــي تخــدم  120طالب ـاً يف هــذه املنطقــة املهــددةمــن املــروع االســتيطاين.
 شق طريق زراعي يف قرية سبسطية لألرايض املهددة . تســليم خيــام لــأرس املتــررة بفعــل هــدم جيــش االحتــال ملســاكن املواطنــن يف حمصــة يف محافظةطوبــاس واألغوار.
 إعــادة بنــاء بعــض املنــازل التــي هدمهــا االحتــال يف رأس العوجــة وتشــمل  ٥بركســات ســكنية وحظائــرلألغنــام.
 متكــن محامــو الهيئــة مــن اســرجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة خلــف الجــدار مــنالجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة التــي كانــت قــد اســتولت عليهــا بالنصــب واالحتيــال والتزويــر.
 إبطــال عــدد مــن الصفقــات العقاريــة لعــدد مــن أرايض املواطنــن مثــل أرايض يف قريــة قــراوة بنــيحســان ،كفــر بــرا وقلقيليــة.
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قامت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان مبا ييل:
 .1تكثيــف الفعاليــات ضــد مامرســات االحتــال مثــل :فعاليــة االحتجــاج عــى إنشــاء منطقــة صناعيــة اســتعامرية عــى أرايض
مدينــة طولكــم يف قريــة شــوفة.
 .2بنــاء مدرســة التحــدي  19يف تجمــع راس العوجــا ،التــي تخــدم ( )120طالبــاً يف هــذه املنطقــة املهــددة مــن قبــل
املــروع االســتيطاين.
 .3رغــم أزمــة جائحــة كورونــا واألزمــة املاليــة واصلــت هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان تقديــم مقومــات دعــم الصمــود
للعديــد مــن القــرى والتجمعــات التــي تتعــرض لالعتــداءات مــن قبــل جيــش االحتــال وقطعــان املســتوطنني ،وذلــك مــن أجــل
تعزيــز صمودهــم يف وجــه املخططــات االســتعامرية املتواصلــة ،ومنهــا:
 تنظيــم حملــة لقطــف الزيتــون يف األرايض املهــددة باالســتيطان ،إطــاق فعاليــات حملــة قطــف الزيتــون يف عــدة قــرىومواقــع يف محافظــات الوطن.
 اإلعــداد لحشــد جامهــري متواصــل يف منطقــة بيــت دجــن بعــد أن قــام أحــد املســتعمرين باالســتالء عــى قطعــة أرضتابعــة ألهــايل القريــة.
 شق طريق زراعي يف قرية سبسطية لألرايض املهددة من قبل املرشوع االستيطاين. تقديــم مســتلزمات مــأوى لعديــد مــن التجمعــات والقــرى ،وتســليم خيــام لــأرس املتــررة بفعــل هــدم جيــش االحتــالملســاكن املواطنــن يف حمصــة يف محافظــة طوبــاس واألغــوار ،بالتعــاون مــع مؤسســات حقوقيــة ودوليــة.
 إعادة بناء بعض املنازل التي هدمها االحتالل يف رأس العوجة ،وتشمل ( )5بركسات سكنية وحظائر لألغنام. .4إبطال صفقات عقارية وإخالء ،عىل النحو اآليت:
 إبطــال الصفقــة العقاريــة رقــم ( )9304بخصــوص قطعــة األرض ( )800مــن الحــوض ( )2مــن أرايض قريــة قــراوة بني حســان،التــي تعــود ملكيتهــا ألحــد املواطنــن ،عقــب قيــام مــا تســمى برشكــة "نحــاه" بتســجيلها ،حيــث قــام محامــو الهيئــة بإلغاء
الصفقــة وإيقاف تســجيلها.
 إبطــال الصفقــة العقاريــة رقــم ( )9,281لقطعــة األرض ( )9مــن الحــوض ( )2مــن أرايض كفــر بــرا ،اململوكــة ألحــد املواطنني،بعــد طلــب تســجيلها مــن رشكــة هيملتــون ،وتقديــم اســتئناف ،ومــن ثــم التامسـاً للمحكمــة العليــا حمــل الرقــم( ،)9857حيــث
تــم رفــض االلتــاس وإبطــال الصفقة.
 إبطال ملف اإلخالء رقم ( )1281الذي صدر بخصوص القطعة ( )1من الحوض ( )7572من أرايض قلقيلية. اســرجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة خلــف الجــدار مــن الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة التــيكانــت قــد اســتولت عليهــا بالنصــب واالحتيــال والتزويــر.
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هيئة الشؤون املدنية

إضاءات حول أبرز انجازات هيئة الشؤون املدنية
 التنســيق للعمــل عــى توســعة املخططــات الهيكليــة للمــدن والقــرى الفلســطينية وعددهــا  ،4وتأهيــل 10طــرق زراعيــة ،والتنســيق إلصــاح األعطــال املتعلقــة بانقطــاع التيــار الكهربــايئ عــن مناطــق طولكــرم
وزيــادة الطاقــة الكهربائيــة بالخليــل.
 إلعــادة إعــار غــزة ،تــم التنســيق ملشــاريع ســكنية فــوق  3طوابــق ،ومشــاريع صحيــة وتعليميــة وبنيــةتحتيــة ،وملشــاريع بنــاء املنــازل املهدمــة كلي ـاً ،ومنــازل النمــو الطبيعــي للعمــران.
 اســتصدار التصاريــح للحــاالت اإلنســانية ملــرىض الرسطــان والــكىل ،وعمــل التنســيقات الالزمــة لهــموملرافقيهــم.
 متابعة االعتداءات عىل الحرم اإلبراهيمي الرشيف ،ومقاومة الخروقات اإلرسائيلية. يف جائحــة كورونــا ،تــم التنســيق لتثبيــت حواجــز لجــان الطــوارئ عــى مداخــل القــرى والبلــدات مثــلســنجل وقــرى األغــوار والرشــايدة وحوســان يف بيــت لحــم ومناطــق أخــرى ،والتنســيق لدخــول الطــب
الوقــايئ والصحــة ملناطــق خلــف الجــدار مثــل برطعــة وأم الريحــان ومســافر يطــا وبيــت ســكاريا يف بيــت
لحــم للفحــص ومتابعــة املحجوريــن يف هــذه املناطــق.

 .1لتعزيز صمود املواطنني يف األرايض الفلسطينية املهمشة واملصنفة (ج) ،تم:
 زيــادة نقــاط الكهربــاء ملدينتــن فلســطينيتني ،والعمــل عىل توســعة املخططــات الهيكلية لـــ ( )4مدن وقرى فلســطيني،وتأهيــل ( )10طــرق زراعية.
 الحصول عىل ( )123ترصيح زيارة للمستثمرين ورجال األعامل ،و( 20ألف) ترصيح للتجار ،و( )2,690ترصيح لحمله .BMC إدخال املواد الكياموية مزدوجة االستخدام للمصانع الفلسطينية بنسبة (.)20% توثيق كافة االعتداءات لقطعان املستوطنني ،وقوات االحتالل بكافة أنحاء املحافظات وخاصة البلدة القدمية. القيام بإجراء التنسيق املتعدد األغراض لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنني. متابعة اإلخطارات وقرارات الهدم ،واملصادرة مع الجهات ذات العالقة وخاصة هيئة مقاومة الجدار واالستيطان. العمــل عــى إعــادة عــدد مــن اآلليــات املصــادرة مــن بواجــر وتراكتــورات وعددهــا ( ،)10وجيــب لــوزراة الصحــة يف يطــا،وخالطــات باطــون يف ســلفيت.
 العمل عىل إعادة سيارات النفايات املصادرة يف كل من الخليل وحلحول ودير عامر. .2عــى صعيــد إعــادة إعــار غــزة (املحافظــات الجنوبيــة) ،وبخصــوص التنســيق للمشــاريع كبــرة الحجــم ،التــي تشــمل
مشــاريع ســكنية فــوق ( )3طوابــق ومشــاريع صحيــة وتعليميــة وبنيــة تحتيــة ،فقــد تــم التنســيق إلضافــة رشكات و()13
مقــاول جديــد للربنامــج ،وإضافــة ( )15مرشوعـاً للنظــام ،وإنهــاء التنســيق والتنفيــذ ملــروع بالكامــل ،و( )5مشــاريع فعالــة،
وقيــد املتابعــة مــع اإلرسائيليــن ،ومشــاريع حاصلــة عــى موافقــة مبدئيــة كاملــة عــدد(.)11
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 .3لتحسني ظروف حياة املواطنني الفلسطينيني بشكل عام تم:
 التنســيق ملشــاريع بنــاء املنــازل املهدمــة كلي ـاً ومنــازل النمــو الطبيعــي للعمــران ،فقــد تــم التنســيق ملشــاريع متــتإضافتهــا عــى النظــام ،وعددهــا ( ،)2,138ومشــاريع فعالــة عددهــا ( ،)26ومشــاريع حاصلــة عــى موافقــة وبانتظــار
بــدء العمــل عددهــا ( ، )4ومشــاريع قيــد الدراســة لــدى الجانــب اإلرسائيــي عددهــا ( ،)2ومشــاريع حاصلــة عــى موافقــة
وبانتظــار التمويــل عددهــا ( ،)1,118عل ـاً بوجــود مشــاريع مرفوضــة مــن الجانــب اإلرسائيــي عددهــا ( ، )896ومشــاريع تــم
إيقافهــا مــن املمولــن عددهــا (. )27
 .4ملواجهــة جائحــة كورونــا قامــت الهيئــه العامــة للشــؤون املدنيــة بتجهيــز مراكــز خدمــات جمهــور إلكرتونيــة بكافــة
املديريــات بنســبة إنجــاز ( ،)80%وتطويــر برامــج التصاريــح والتطبيقــات ،وأنظمــة الــرد اآليل عــى معامــات املواطنــن،
وتطويــر أنظمــة الــرد مــن خــال الرســائل النصيــة ،وتطويــر وتحديــث الشــبكات وحاميــة أنظمــة األمــن والحاميــة للملفــات،
واملــوارد وتطويــر أنظمــة الخدمــات اإللكرتونيــة عــى املوقــع اإللكــروين ،واســتصدار التصاريــح للحــاالت اإلنســانية
والرسطــان والــكىل ،وعمــل التنســيقات الالزمــة للمــرىض ومرافقيهــم عــى املعابــر ،مثــل معــر الزيتــون( حيــث يصــدر
الترصيــح إلكرتوني ـاً) ،والقيــام بإجــراء التنســيق املتعــدد األغــراض لتســهيل تقديــم الخدمــات للمواطنــن .وعملــت الهيئــة
عــى املتابعــة لكافــة احتياجــات الحــرم اإلبراهيمــي ،ومتابعــة االعتــداءات والخروقــات اإلرسائيليــة عليــه ،مثــل وضــع
الشــمعدان الــذي تــم إزالتــه بعــد جهــود حثيثــة ،وعملــت الهيئــة مبتابعــة قضايــا دخــول وخــروج العــال الفلســطينيني
للخــط األخــر.

98

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

األمانة العامة ملجلس الوزراء

إضاءات حول أبرز انجازات األمانة العامة ملجلس الوزراء
 النهــوض باألمانــة العامــة كحاضنــة ألعــال الحكومــة ،حيــث متــت املصادقــة عــى نظــام األمانــة العامــة،وإعــداد دليــل إجــراءات ألعاملهــا ،ويجــري العمــل عــى تحديــث الهيــكل التنظيمــي ،وتحديــد االحتياجــات
التدريبيــة لتنميــة قــدرات املوظفــن.
 صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء والبالــغ عددهــا  595قــرارا ً خــال  53جلســة ،ورســائلالتكليفــات البالــغ عددهــا 758رســالة ،وتقديــم الدعــم واملســاندة القانونيــة ملجلــس الــوزراء مــن خــال
تقديــم املذكــرات القانونيــة.
 بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص يف إعــداد  35نظامــاً ،ومــن األنظمــة املهمــة املعــدة :نظــام األمانــةالعامــة ملجلــس الــوزراء ،ونظــام وزارة الريــادة والتمكــن ،ومــروع قــرار بقانــون بنــك االســتقالل للتنميــة
واالســتثامر ،ومــروع نظــام املكافــآت للموظفــن العامــن املشــاركني يف مجالــس إدارة املؤسســات
العامــة والخاصــة .وتــم إنجــاز  17قانون ـاً تــم تنســيبها لفخامــة الرئيــس.
 متابعــة مهــام العديــد مــن اللجــان القانونيــة لدراســة مشــاريع القوانــن واألنظمــة ،مثــل قانــون املــدنالصناعيــة واملناطــق الحــرة ،إعــداد نظــام الــراء العــام.
 متابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة ،حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة  ،61%ويجــري متابعــة تنفيــذباقــي القــرارات.
 تشــكيل  67لجنــة مــن مجلــس الــوزراء ،وتنســيق  402اجتامعـاً للجــان الحكوميــة ،وإدراج محــارض االجتامعــاتالنهائيــة عــى أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل قــرارات.
 رئاســة اللجنــة الفلســطينية ملتابعــة الزيــارات الخارجيــة ،واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي تربمهــاالحكومــة مــع الــدول العربيــة الشــقيقة والــدول األجنبيــة الصديقــة.
 املســاهمة الفاعلــة يف إعــداد معايــر الــركات غــر الربحيــة ،ومعايــر رشاء األرايض ،ومعايــر اعتــادالهيــاكل التنظيميــة مــن خــال اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة ،ومعايــر املنحــة املقدمــة للخريجــن
الراغبــن بالســكن والعمــل يف منطقــة األغــوار”.
 قيــادة أعــال اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء ،وعضويــة مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئةالعامــة للبــرول ،واإلرشاف عــى أعــال لجنــة تثبيــت مديونيــات املحطــات املتعرثة.
 إعــداد دراســة إداريــة وقانونيــة للمؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة يف فلســطني تناولــت توضيحــاًلألطــر القانونيــة واإلداريــة لـــ  60مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة يف فلســطني ســواء أكانــت مؤسســات
عامــة أم مؤسســات مســتقلة ماليــاً وإداريــاً.
 قيــادة اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة وعضويــة فاعلــة يف اللجنــة الوزاريــة ،التــي نتــجعــن أعاملهــا قــرار مجلــس وزراء بحوكمــة أعــال  30مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة.
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 قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة ،وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا قــرار مجلــس الــوزراء بشــأناملحافظــة عــى االســتحقاق اإلداري ملوظفــي الدولــة لألغــراض اإلداريــة ،وقــرار مجلــس وزراء بشــأن
اســتئناف الرتقيــات والتعيينــات بعــد املصادقــة عــى موازنــة العــام 2021م ،واملصادقــة عــى جــدول
تشــكيالت الوظائــف.
 تصميــم الهويــة املؤسســية لألمانــة العامــة وللحكومــة ،وتحديــث املوقــع اإللكــروين ملجلــس الــوزراءوإطالقــه بحلتــه الجديــدة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة.
 إعــداد خطــط حكوميــة وتقاريــر أداء محــددة مبحــاور رئيســية وأنشــطة واضحــة ،وبجــداول زمنيــةللتنفيــذ ،وبتكاليــف ماليــة تقديريــة ،ومبــؤرشات قيــاس واضحــة ،وإعــداد تقريــر املراجعــة النصفــي
ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2019م ،ومراجعــة أجنــدة السياســات الوطنيــة وتحديــث إطــار النتائــج
االســراتيجي لألعــوام 2021-2023م.
 إعداد املسودة األوىل لربنامج التميز الحكومي وملعايري جائزة التميز وآلية إدارتها. اعتــاد وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،واملســاهمة يف اطــاق البوابــة اإللكرتونيــةللخدمــات الحكوميــة “ حكومتــي” ،واملشــاركة الفاعلــة يف إعــداد مــروع منظومــة الدفــع اإللكــروين،
وإعــداد ومراجعــة اإلجــراءات الفنيــة الخاصــة بإطــاق خدمــة تجديــد الرخصــة إلكرتونيــاً.
 إعــداد سياســات أمــن املعلومــات مــن خــال العمــل مــع لجنــة إعــداد سياســات أمــن املعلومــات ،وإعــدادسياســة تصنيــف الوثائــق ورسيتهــا.
 مقــرح لتوســيع تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة ( ،)VATوإعــداد دراســة عــن النشــاط االقتصــادي يفبعــض املــدن الرئيســة (رام اللــه والبــرة وبيتونيــا) لتحديــد اإليــرادات املمكــن تحصيلهــا للخزينــة العامــة
إذا مــا تــم تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــى مبيعــات الســلع.
 إعــداد ورقــة سياســات حــول االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق املثــى مبــا يضمناملحافظــة عــى أرايض الدولــة وتطويرهــا ،وتعظيــم االســتفادة منهــا مــن قبــل لجنــة تأجــر وتفويــض
واســتثامر األرايض.
 دعــم ومســاندة لجنــة النهــوض بالقطــاع الصحــي خصوصـاً يف مجال تطويــر التأمــن الصحــي ،والتحويالتالطبيــة ،واإلجــراءات اإلداريــة لتطويــر منظومة القطــاع الصحي.
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قامت األمانة العامة ملجلس الوزراء بدور رئييس مساند ملجلس الوزراء وللمؤسسات الفلسطينية ،كام ييل:
الدعم واملساندة القانونية والفنية واإلدارية واللوجستية ملجلس الوزراء
وفــرت األمانــة العامــة كل مــا يلــزم لعقــد جلســات مجلــس الــوزراء ،وأهمهــا تحديــد األولويــات الترشيعيــة لعــرض املشــاريع
القانونيــة عــى جلســات مجلــس الــوزراء ،ومتــت خــال العــام 2020م مراجعــة مقرتحــات القوانــن واألنظمــة املعروضــة
عــى مجلــس الــوزراء وتقديــم الــرأي القانــوين بشــأنها ،وإعــداد اللوائــح واألنظمــة الحكوميــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة كافــة ،حيــث متــت املصادقــة عــى ( )35نظامـاً ،وإعــداد ( )17قــرار بقانــون تــم تنســيبها لفخامــة الرئيــس.
وقامــت األمانــة العامــة بإعــداد جــداول أعــال جلســات مجلــس الــوزراء وفــق أولويــات الحكومــة ،وصياغــة املحــارض
والتوصيــات وإصــدار القــرارات الحكوميــة واإلعــان عنهــا ،وحفظهــا وفق ـاً ألحــدث الطــرق واملواصفــات ،حيــث تــم اإلعــداد
لعقــد ( )53جلســة ملجلــس الــوزراء خــال العــام 2020م ،نتــج عنهــا ( )595قــرارا ً ،و( )758رســالة تكليــف ،وقدمــت األمانــة
العامــة ملخص ـاً ألعــال الحكومــة مــن خــال عــدة تقاريــر نصفيــة وســنوية منهــا تقاريــر األداء الحكومــي ،وتقاريــر تحليــل
القــرارات وتقاريــر اللجــان الحكوميــة.
الدعــم واملســاندة الفنيــة والقانونيــة واإلداريــة واللوجســتية للجــان الحكوميــة ،حيــث بلــغ عــدد اللجــان املشــكلة مــن قبــل
الحكومــة الثامنــة عــر خــال العــام 2020م ( )67لجنــة ،وتــم تنســيق ( )402اجتامعــاً للجــان الحكوميــة ،وعــرض توصيــات
( )64لجنــة عــى مجلــس الــوزراء ،حيــث تــم إصــدار( )58قــرارا ً بشــأنها ،باإلضافــة إىل ( )6تكليفــات لجهــات االختصــاص ،وتــم
رفــع تقاريــر أعــال اللجــان املشــكّلة يف الحكومــة الثامنــة عــر عــى جــداول أعــال جلســات مجلــس الــوزراء للعــرض
واملناقشــة ،ومنهــا ( )127تقريــرا ً للجنــة املتابعــة امليدانيــة ملكافحــة فــروس كورونــا.
تنفيذ الربنامج الحكومي والقرارات الحكومية
قامــت األمانــة العامــة مبتابعــة تنفيــذ الربنامــج الحكومــي ،وإعــداد تقاريــر متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة،
التــي شــملت متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة يف الجلســات مــن ( ،)38-89وعددهــا ( )595قــرارا ً ،حيــث بلغــت نســبة القرارات
املنفــذة ( ،)61%ونســبة القــرارات قيــد التنفيــذ ( ،)22%ونســبة القــرارات التــي يجــري التحضــر لتنفيذهــا (.)17%
جودة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات االلكرتونية
وللنهــوض بالعنقــود التكنولوجــي واإلداري ،تــرأس األمــن العــام عمــل اللجنــة الوزاريــة إلعــداد خطــة تنميــة العنقــود
التكنولوجــي واإلدارة العامــة ملحافظــة رام اللــه والبــرة ،وتــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة للعنقــود التكنولوجــي مكونــة مــن
ممثلــن عــن الــوزارات األعضــاء يف اللجنــة الوزاريــة باإلضافــة للــركاء ،حيــث تــم إنجــاز وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة
العامــة بعــد عــدة مراجعــات إىل أن تــم اعتامدهــا بشــكلها النهــايئ من مجلــس الوزراء ،وقــد انبثق عــن عنقــود التكنولوجيا
واإلدارة العامــة عــدة محــاور أبرزهــا اآليت :منظومــة الدفــع اإللكــروين ،ودليــل الخدمــات اإللكرتونيــة (حكومتــي) ،وتجديــد
الرخصــة إلكرتونيـاً ،وسياســة التحــول الرقمــي ،وسياســات أمــن املعلومــات.
كــا ســاهمت األمانــة العامــة بــدور محــوري يف أعــال اللجنــة الوزاريــة لبنــاء منظومــة الدفــع اإللكــروين ،حيــث تــم
اعتــاد وثيقــة إبــداء االهتــام وطرحهــا مــن خــال الجريــدة الرســمية ،واعتــاد وثيقــة العطــاء اإلداريــة والفنيــة (،)RFP
واســتكامل خطــوات العطــاء وتوقيــع االتفاقيــة.
ولعبــت األمانــة العامــة دورا ً جوهريــاً إىل جــوار وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والــركاء يف إطــاق البوابــة
اإللكرتونيــة املوحــدة "حكومتــي" كبدايــة للعنقــود التكنولوجــي واإلداري ،وذلــك لتقديــم خدمــات تكنولوجيــة حكوميــة
بطريقــة ميــرة للمواطنــن ،وتكريــس ثقافــة املعامــات اإللكرتونيــة.
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وعملــت األمانــة العامــة بالرشاكــة مــع وزارة النقــل واملواصــات عــى إعــداد ومراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة ،والفنيــة الخاصــة
بإطــاق خدمــة تجديــد الرخصــة إلكرتونيـاً لتمكــن املواطنــن مــن اســتعاملها ،باإلضافــة إىل ضــان فحــص أمــن املعلومــات
لهــا وتقديــم التوصيــات بالخصــوص.
وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء الدعــم املتواصــل لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف إعــداد سياســة
ول الرقمــي ،وســاهمت بفاعليــة يف إعــداد وثيقــة االســراتيجية وتصويبهــا ،كذلــك ســاهمت بفعاليــة يف تقييــم
التح ـ ّ

نظــم أمــن املعلومــات الحكوميــة ،ومــا زالــت مســتمرة يف ذلــك ،حيــث تــم االنتهــاء مــن صياغــة سياســات أمــن املعلومــات،
وتقديــم التوصيــات ملواءمتهــا مــع معايــر اآليــزو  ،ISO271001ويف مجــال إدارة أمــن املعلومــات عملــت األمانــة العامــة
ضمــن فريــق أمــن املعلومــات الحكومــي عــى إعــداد خطــة تقييــم املخاطــر وخطــة تنفيــذ نظــام أمــن املعلومــات ISMS
ملنــع الخروقــات ألنظمــة املعلومــات الحكوميــة واآلثــار الســلبية املرتتبــة عليهــا.
ومــن جانــب آخــر ،تــم خــال العــام 2020م إعــداد مســودة أولية مــن برنامــج التميــز الحكومــي وجوائــز التميــز الحكومي ،يف
حــن تــم تأجيــل ورش العمــل للتثقيــف والتوعيــة التــي كان مــن املفــرض عقدهــا يف بدايــة الســنة حــول التميــز الحكومــي
بســبب الجائحــة الصحيــة ،وتــم إعــداد تقريــر حــول حجــم الخدمــات املقدمــة مــن املؤسســات الحكوميــة يشــمل عــدد مــرات
تقديــم الخدمــة والرســوم الحاليــة ونســبة التغيــر عليهــا إن وجــدت ،وتــم قيــاس رضــا املواطنــن عــن الخدمــات املقدمــة
مــن ( )10مؤسســات حكوميــة ،وإعــداد دراســة حولهــا .وتــم تحديــث دليــل الخدمــات اإللكــروين عــى صفحــة األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء مــن خــال املتابعــة مــع الــوزرات واملؤسســات الحكوميــة وتحديــث بياناتهــم ،وإعــداد تقريــر حــول حجــم
الخدمــات املســتوفاة لرســوم الخدمــات والخدمــات غــر مســتوفاة الرســوم شــمل ( )33مؤسســة حكوميــة.
كــا تــم تقديــم الدعــم واملســاندة لعمــل لجنــة النهــوض بالقطــاع الصحــي خصوصــاً يف مجــال تطويــر نظــام التأمــن
الصحــي ،والتحويــات الطبيــة ،واإلجــراءات اإلداريــة ،ومســاعدة الــوزارة يف إعــداد خطــة لالســتثامر يف القطــاع الصحــي
لعــدّة تخصصــات طبيــة ،وقامــت األمانــة العامــة ببنــاء نظــام إلكــروين خــاص بــإدارة احتياجــات وزارة الصحــة خــال أزمــة
الوبــاء العاملــي "فــروس كورونــا" ،وإدارة املنــح ،والعطــاءات املتعلقــة بهــا ،حيــث تــم إدخــال أكــر مــن ( )1,500بنــد متثــل
االحتياجــات يف عـدّة مجموعــات ،تشــمل :األدويــة واملختــرات واملعـدّات واألجهــزة واملســتهلكات الطبيــة ومــواد عامــة.
التواصــل مــع منظــات املجتمــع املــدين واملواطنــن واملؤسســات الحكوميــة ،واملشــاركة الفاعلــة يف أعــال اللجــان
الحكوميــة واألعــال الداعمــة ألداء الحكومــة
تواصلــت األمانــة العامــة مــع املواطنــن ومنظــات املجتمــع املــدين والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بفعاليــة مــن
خــال اللقــاءات الرســمية ،والبيانــات واملقابــات الصحفيــة ،واملشــاركة يف اللجــان الحكوميــة املشــكلة ،وذلــك يف إطــار
ســعي الحكومــة ،لتعزيــز الرشاكــة والتعــاون يف كافــة املجــاالت ،وكســب ثقــة املواطنــن ،وتحســن الخدمــات الحكوميــة،
وملتابعــة األعــال الحكوميــة حــر األمــن العــام العديــد مــن االجتامعــات مــع مكتــب ســيادة الرئيــس ودولــة رئيس الــوزراء،
ورؤســاء املؤسســات الحكوميــة ،ورؤســاء مؤسســة دوليــة وقناصــل وســفراء ،وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء
( )25عرضـاً تقدمييـاً حــول أعــال اللجــان املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات.
قــادت األمانــة العامــة اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء ،وتــم وضــع خطــط عمــل للجــان الفرعيــة املنبثقــة
عنهــا ،والتــي عقــدت ( )18اجتامعـاً قدمــت فيهــا ( )43توصيــة إىل مجلــس الــوزراء الــذي بــدوره أصــدر قــرارات منبثقــة عنهــا،
ـري متابعــة ،ومتــت واملصادقــة عــى التوصيــات مــن
والحقـاً تــم تشــكيل فريــق ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات الــذي أعــد تقريـ ْ

مجلــس الــوزراء.
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كــا شــاركت األمانــة العامــة كعضــو يف مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرول ،وتــم عقــد ( )4اجتامعــات
ملجلــس اإلدارة ،وبحــث املجلــس جميــع القضايــا التــي تهــم قطــاع البــرول وآليــات إدارة الهيئــة العامــة للبــرول ،باإلضافــة
لــإرشاف عــى أعــال لجنــة تثبيــت مديونيــات محطــات املحروقــات املتعــرة ،ومــن خــال عملهــا املســتمر عــى مــدار أكــر
مــن ( )15شــهرا ً ،وأنهــت اللجنــة بحــث مديونيــات ( )10محطــات محروقــات مــن أصــل ( )44محطــة ،وتــم تقديــم التوصيــات
بخصوصهــا ،حيــث اعتمــد مجلــس الــوزراء هــذه التوصيــات ،ويتــم اآلن متابعــة أصحــاب املحطــات لتنفيــذ القــرارات .باإلضافــة
إىل مســاهمة األمانــة العامــة يف أعــال لجنــة إنشــاء مخــازن للمحروقــات التــي عقــدت عــدة اجتامعــات للحصــول املبــديئ
عــى املوافقــة عــى إنشــاء مخــازن للمحروقــات يف عــدة مواقــع باملحافظــات الشــالية ،وتــم تقديــم قيمــة مبدئيــة
لتكاليــف اإلنشــاء.
شــاركت األمانــة العامــة بفاعليــة يف أعــال اللجنــة الوزاريــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ،التــي عقــدت
( )7اجتامعــات ،نتــج عنهــا قــرار بحوكمــة ( )30مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن ( )60مؤسســة
مــن كافــة النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة ،حيــث أن اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة
املنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة أعــدت منهجيــة العمــل ،وقاعــدة بيانــات حــول املؤسســات ،والخطــة التنفيذيــة وتقريــر
أعــال اللجنــة ،والعــرض التقدميــي املعــد للعــرض عــى اللجنــة الوزاريــة ،علـاً بــأن األمانــة العامــة كانــت قــد أعــدت دراســة
قانونيــة وإداريــة حــول املؤسســات الحكوميــة يف فلســطني ،التــي توضــح األطــر القانونيــة واإلداريــة للمؤسســات يف
فلســطني.
وتــرأس األمــن العــام اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة التــي قدمــت مجموعــة مــن التوصيــات صــدر عنهــا قــرارات
مجلــس وزراء منهــا :املصادقــة عــى هيــاكل تنظيميــة جديــدة أو محدثــة للــوزارات والدوائــر الحكوميــة وبطاقــات الوصــف
الوظيفــي ،وإصــدار قــرار مجلــس وزراء يقــي باملصادقــة عــى جــدول تشــكيالت الوظائــف للعــام 2020م.
وتــم مــن خــال لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض الحكوميــة إعداد ورقة سياســات حــول آلية االســتفادة مــن األرايض
الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق املثــى ،حيــث تضمنــت الورقــة ضوابــط ومعايــر اســتثامر األرايض الحكوميــة ،ومنــاذج
مقرتحــة لالســتثامر ،واملعايــر والــروط القانونيــة والتنافســية التــي يتــم تأجــر األرايض وتوقيــع عقــود االســتثامر بنــاء
عليهــا ،وتــم اعتــاد منــاذج عقــود التأجري ،وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل ،BOTوعقــود الرشاكــة التجاريــة ،والتفويض.
وقدمــت األمانــة العامــة املقرتحــات والتوجيهــات إلعــداد قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة األرايض الحكومية ،مرتبطــة بخارطة
جغرافيــة ،لوضــع خطــط االســتثامر يف ع ـدّة قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة املتجــددة .وتــم تقديــم مقــرح إىل مجلــس
الــوزراء لتعزيــز جبايــة رضيبــة القيمــة املضافــة ( ،)VATحيــث تــم إعــداد دراســة أوليــة (ع ّينــة) عــن النشــاط االقتصــادي يف
بعــض املــدن الرئيســة (رام اللــه والبــرة وبيتونيــا) لتحديــد قيمــة اإليــرادات املمكــن تحصيلهــا للخزينــة العامــة إذا مــا تــم
تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــى مبيعــات الســلع.
وقامــت األمانــة العامــة مــن خــال عضويتهــا باللجنــة الوزاريــة لــإرشاف عــى مــروع االســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان
بتســهيل عمــل اللجنــة التــي عملــت بوتــرة متســارعة يف إعــداد وثيقــة العطــاء واالتفاقيــة ،وتقديــم مقرتحــات عديــدة
مثــل النافــذة االســتثامرية املوحــدة للمــروع ،حيــث تــم طــرح العطــاء دوليـاً ،ورشاء العطــاء مــن قبــل عــدة رشكات دوليــة.
وقامــت األمانــة العامــة بــدور بــارز مــن خــال عضويتهــا يف لجنــة تقييــم أداء فلســطني خــال جائحــة كورونــا ،حيــث تــم
إعــداد تقريــر شــامل لعــدة قطاعــات وتقدميــه ملجلــس الــوزراء ،وشــاركت األمانــة العامــة يف عــدة لجــان أخــرى ،مثــل:
اللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور بشــأن النهــوض بالتعليــم التقنــي واملهنــي ،واللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور لعــودة الحيــاة
إىل طبيعتهــا بســبب أزمــة كورونــا ،واللجنــة الوزاريــة الخاصــة لوضــع تصــور وخطــة عمــل لعــودة الطلبــة الفلســطينيني
العالقــن يف الخــارج ،ولجنــة اختيــار مديــر عــام البنــك الحكومــي ،واللجنــة الوزاريــة الخاصــة لدعــم خطــة وزارة الرتبيــة
والتعليــم يف عمليــة العــودة إىل املــدارس ومواكبــة العــام الــدرايس القــادم 2020/2021م .وفريــق حوكمــة إيــرادات
الحكوميــة ،واللجنــة الوزاريــة الختيــار املرشــح لشــغل منصــب رئيــس الجامعــة الحكوميــة للتعليــم والتدريــب املهنــي
والتقنــي ،واللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور إلنشــاء رشكــة وطنيــة لألليــاف الضوئيــة ،وغريهــا مــن اللجــان.
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تفعيل معالجة الشكاوى الحكومية
متــت املصادقــة عــى التقريــر الســنوي الســابع للشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2019م ،وتــم توزيعــة عــى
كافــة الدوائــر الحكوميــة ،وطباعــة ملخصــه التنفيــذي باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،حيــث اســتقبلت األمانــة العامــة ()307
شــكوى ،وقــد بلغــت نســبة معالجــة الشــكاوى ( ،)86.6%كــا تــم تقديــم الدعــم الفنــي للعاملــن بوحــدات الشــكاوى يف
املؤسســات الحكوميــة الســتخدام النظــام املحوســب ومتابعــة الشــكاوى ،وتطويــر بعــض الجوانــب يف النظــام املركــزي
الحكومــي املحوســب للشــكاوى واألنظمــة املرتبطــة بــه ،كــا وتــم تطبيــق بعــض مــن بنــود الخطــة اإلعالميــة ،حيــث تــم
بالتنســيق مــع تلفزيــون فلســطني بــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى أكــر مــن مــرة باليــوم وعــى مــدار عــدة أشــهر،
والعمــل جــا ٍر مــع رشكات االتصــاالت إلرســال رســائل إلكرتونيــة قصــرة (نصيــة وصوتيــة) للتوعيــة بنظــام الشــكاوى.
تنمية الجوانب اإلدارية املمكنة ألعامل مجلس الوزراء
اســتمرت األمانــة العامــة يف تنميــة الجوانــب اإلداريــة التــي تهــدف إىل متكــن الحكومــة مــن حكومــة األعــال عــر
القطاعيــة مــن خــال إنشــاء ومأسســة رشاكات عمــل منظمــة ومســتدامة مالمئــة للتخطيــط التنمــوي الحديث ،وبيئــة ممكنة
للقيــام بأعــال مجلــس الــوزراء ،وقــد تــم إعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات واملؤسســات
الحكوميــة ،والتواصــل الــدوري مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ومأسســة عملهــا أســوة مبجلــس الــوزراء ،فقــد
تــم إعــداد خطــط حكوميــة تنفيذيــة واضحــة تســتند إىل كتــاب التكليــف والخطــة الوطنيــة للتنميــة ،ومتــت متابعــة تنفيــذ
الخطــط وإعــداد تقاريــر اإلنجــاز الرتاكمــي خــال فــرة عمــل الحكومــة الثامنــة عــر ،وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز الحكومــي لعــام
الطــوارئ 2020م ،حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي للخطــط (.)77%
ويف مجــال املتابعــة والتقييــم تــم تحديــث إطــار النتائــج االســراتيجي لألعــوام  ،2021-2023وذلــك اســتنادا ً إىل الخطــط
االســراتيجية القطاعيــة التــي متــت املصادقــة عليهــا مؤخــرا ً مــن قبــل مجلــس الــوزراء ( 26اســراتيجية قطاعيــة وعــر
قطاعيــة) ،كــا متــت مراجعــة خطــة تنميــة العنقــود الســياحي ملحافظــة بيــت لحــم ،ومراجعــة خطــة تنميــة العنقــود
الزراعــي يف محافظــة أريحــا واألغــوار ،وإعــداد الهيــكل واإلطــار العــام لخطــة تنميــة عنقــود التكنولوجيــا والخدمــات
واإلدارة العامــة ،ومراجعــة إطــار النتائــج التفاقيــة الرشاكــة مــع االتحــاد األورويب.
تعزيز دور العالقات العامة واإلعالم
ويف مجــال العالقــات العامــة واإلعــام ،تــم إعــداد دليــل الهويــة املؤسســية ( )Brand Bookلدولــة فلســطني ،وإعــداد
سياســة االتصــال والتواصــل ،وسياســة التواصــل االجتامعــي ،وإطــاق املوقــع اإللكــروين الجديــد ،ووســائل التواصــل
االجتامعــي ،والعمــل عــى إعــداد دليــل سياســة األزمــات اإلعالميــة ،باإلضافــة إىل تدريــب " "47مؤسســة مــن مختلــف
املؤسســات الرســمية والهيئــات الحكوميــة عــى اســتخدام دليــل الهويــة املؤسســية وتوحيــد الصــورة الحكوميــة،
وتحديــث الصفحــة اإللكرتونيــة وتغذيتهــا بالنشــاطات الحكوميــة املختلفــة باســتمرار ،باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة،
وتحديــث وتغذيــة صفحــات مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بوســائل اإلعــام ،وقوائــم بأهــم
الكتــاب واإلعالميــن ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ،واصــدار تقريــر يومــي بأهــم األخبــار املحليــة
واملواقــع اإلخباريــة ومتابعــة كل مــا يتعلــق بعمــل الحكومــة ،وإعــداد فيلــم تعريفــي قصــر عــن عمــل األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء بالتعــاون مــع هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،وإعــداد ملــف أرشــيفي للصــور واألخبــار بواقــع
( )153ملفــاً.
النهوض واالرتقاء باألمانة العامة ملجلس الوزراء
تــم إعــداد مســودة دليــل إجــراءات العمــل لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،واملصادقــة عــى نظــام األمانــة العامــة،
ويجــري العمــل عــى تحديــث الهيــكل التنظيمــي ،وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة بنــا ًء عــى ذلــك.
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كذلــك تــم تطويــر املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وتطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة عــى
املوقــع ،وتوحيــد دليــل الهويــة املؤسســية وإعــداده ونــره وتطبيقــه ،واالنتهــاء مــن عمــل بيئــة تكامليــة خاصــة بنــر
القــرارات بــن موقــع شــؤون مجلــس الــوزراء واملوقــع اإللكــروين ،وأمتتــة نظــام متابعــة القــرارات ،وأمتتــة نظــام اللجــان
الحكوميــة ،وأمتتــة تقاريــر ذكاء األعــال ( )Business Intelligenceلنظــام األرشــيف ،ونظــام الخدمــات الحكوميــة ،وتــم
تحديــث وتطويــر نظــام شــكاوى محوســب ،وإضافــة خاصيــة التقريــر الســنوي لنظــام الشــكاوى يتيــح للجهــات ذات العالقــة
اســتخراج التقريــر الســنوي بــكل ســهولة ويــر ،وتــم اتخــاذ كافــة التدابــر للحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات وتدفقهــا
بشــكل آمــن.
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التحديات

تداعيــات جائحــة كورونــا (كوفيــد .)-19أدت جائحــة كورونــا إىل تفاقــم األوضــاع الصعبــة يف مختلــف مجــاالت الحيــاة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة ،مــا ألحــق رضرا ً كبــرا ً باالقتصــاد الفلســطيني الــذي يعــاين أصــاً قبــل أن تتفاقــم
الجائحــة يف ظــل انخفــاض مســتويات النمــو وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر ،وتســببت جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن
عوامــل صعبــة أخــرى كتوقــف أمــوال املقاصــة لســبعة أشــهر ،وتراجــع الدعــم الخارجــي للموازنــة إىل زيــادة الفجــوة يف
املاليــة العامــة التــي تجــاوزت املليــار دوالر.
نقــص البنيــة التحتيــة والــكادر الصحــي املتخصــص .أدى ظهــور فــروس كورونــا إىل زيــادة األعبــاء عــى النظــام الصحــي
وكشــف أوجــه القصــور فيــه واملرتبطــة يف مــدى قــدرة النظــام الصحــي عــى تقديــم الخدمــات الصحيــة للمواطنــن
ِ
(األسة)
وقدرتــه عــى التعامــل مــع تداعيــات فــروس كورونــا وتوفــر الرعايــة الصحيــة للمصابــن كتوفــر األماكــن
املخصصــة للعــاج وأجهــزة التنفــس الصناعــي ،والضعــف يف مأسســة البحــث العلمــي وعــدم القــدرة التكامليــة عــى
االبتــكار واإلنتــاج بالرسعــة الكافيــة ،إضافــة إىل القــدرة عــى توفــر معــدات الوقايــة املناســبة للموظفــن الصحيــن الذيــن
يواجهــون فــروس كورونــا بشــكل مبــارش.

التعليــم عــن بعــد .مــن اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة ملواجهــة تفــي فــروس كورونــا اعتــاد نظــام
التعليــم اإللكــروين (عــن بعــد) والتعليــم املدمــج كبديــل أنســب لضــان اســتمرار العمليــة التعليميــة ،ولكــن اتضــح التفــاوت
يف إمكانيــات مامرســة التعلــم عــن بُعــد بــن الجامعــات واملــدارس ،فقامــت الجامعــات بتذليــل العديــد مــن الصعوبــات
املرتبطــة بالجوانــب الفنيــة لتطبيــق عمليــة التعلــم ،وطبقتهــا بالرغــم مــن ضعــف الســيطرة عــى بعــض عنارصهــا مثــل

جــودة وســائل االتصــال لــدى الطلبــة ونســبة حضورهــم ،والتنفيــذ املســتقل للواجبــات واالمتحانــات .أمــا يف املــدارس
فكانــت العمليــة ضعيفــة ومل تحقــق قيمــة مضافــة ميكــن االستشــهاد بهــا ســوى عــى نطاق محــدود يف بعــض املدارس
وملناهــج محــددة واجتهــادات شــخصية غــر منظمــة.
ٍ
النظــم اإللكرتونيــة الرضوريــة غــر متاحــة بشــكل فــوري
وكاف .إن قواعــد البيانــات لــدى جهــات االختصــاص غــر مكتملــة
وغــر مرتابطــة وال ميكــن االعتــاد عليهــا بشــكل كامــل ،وتفتقــر اىل أدوات التحليــل ودعــم القــرار والنظــم الذكيــة ،ومــا زال
االعتــاد عــى النظــم التقليديــة والنــاذج الورقيــة هــو الســائد.
عــدم توفــر منظومــة إدارة طــوارئ متكاملــة وجاهــزة للعمــل .إن إصــدار الترشيعــات الناظمــة لحالــة الطــوارئ مــن قوانــن
وقــرارات وتعليــات جــاء بشــكل آين مــن قبــل جهــات االختصــاص وبصــورة متتابعــة وتدريجيــة وفــق مقتــى الحــال ،لتمكــن
األجهــزة الحكوميــة مــن مامرســة املهــام املنوطــة بهــا ،حيــث ال يوجــد منظومــة إدارة طــوارئ متكاملــة وجاهــزة للعمــل.
األزمــة املاليــة خــال العــام  .2020أعلنــت القيــادة الفلســطينية وقــف التنســيق مــع إرسائيــل بكافــة أشــكاله ،مبــا يشــمل
اجتامعــات املقاصــة نتيجــة لقــرار الحكومــة اإلرسائيليــة بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة ونتيجــة لذلــك رفضــت الحكومــة
الفلســطينية تســلم أمــوال عائــدات الرضائــب (املقاصــة) مــن إرسائيــل خــال الفــرة مــن شــهر آيــار وحتــى نهايــة ترشيــن
ثــاين مــن العــام  ،2020ونتيجــة لذلــك ،اتخــذت الحكومــة الفلســطينية عــددًا مــن الخطــوات ملواجهــة هــذا الرتاجــع يف
الســيولة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام كامــل قدرتهــا عــى االقــراض مــن املصــارف املحليــة ودفــع  50%فقــط مــن رواتــب
موظفيهــا ،مــا أدى إىل دخــول االقتصــاد الفلســطيني يف أزمــة فاقمــت بشــكل كبــر األوضــاع املعيشــية.
تراجــع إجــايل الدعــم الخارجــي للموازنــة  ،انخفــض إجــايل الدعــم الخارجــي للموازنــة يف العــام  2020بنســبة 34.5%
مقارنــة يف العــام  ،2019حيــث بلغــت قيمتــه خــال العــام  2020مــا يقــارب  356مليــون دوالر ،يف حــن بلــغ إجــايل الدعــم
الخارجــي للموازنــة يف العــام  2019حــوايل  543مليــون دوالر ،وســاهم اســتمرار تراجــع الدعــم الخارجــي وضعــف التمويــل
يف عــدم تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع التطويريــة املخطــط لهــا يف العديــد مــن القطاعــات.
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الخصومــات الشــهرية التــي تتحملهــا املقاصــة الفلســطينية ،تشــكل الخصومــات التــي تقــوم بهــا الحكومــة اإلرسائيليــة
مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية ،لتســديد الديــون املرتاكمــة الناتجــة عــن أمثــان الكهربــاء املباعــة مــن الرشكــة القطريــة
اإلرسائيليــة للمناطــق الفلســطينية ،وأمثــان امليــاه ،والديــون املرتاكمــة عــى وزارة الصحــة بســبب التحويــات الطبيــة
عبئ ـاً إضافي ـاً عــى الســلطة الوطنيــة ،هــذا باإلضافــة إىل مــا تخصمــه الحكومــة اإلرسائيليــة بــد ل مصاريــف الجبايــة ،وبــدل
مصاريــف معالجــة ميــاه الــرف الصحــي املتدفقــة مــن األرايض الفلســطينية للجانــب اإلرسائيــي ،حيــث بلغــت قيمــة
صــايف اإلقــراض (األســاس النقــدي) خــال العــام  2020حــوايل  340مليــون دوالر.
تراجــع إجــايل صــايف اإليــرادات الســنوية  .وصلــت قيمــة إجــايل صــايف اإليــرادات الســنوية خــال العــام  2020إىل
 3,466مليــون دوالر بنســبة انخفــاض بلغــت  3%عــا كانــت عليــه يف العــام  2019والتــي وصلــت فيــه قيمــة إجــايل صــايف
اإليــرادات الســنوية  3,582مليــون دوالر.
تراجــع النمــو االقتصــادي خــال العــام  .2020أشــارت التقديــرات األوليــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي إلحصــاء الفلســطيني
إىل حــدوث تراجعـاً حــادا ً ســجله االقتصــاد الفلســطيني نســبته  11.5%خــال العــام  2020مقارنــة بالعــام الســابق  ،2019حيــث
تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني إىل  14مليــار دوالر خــال العــام  2020يف حــن بلغــت قيمتــه  15.8مليــار
دوالر خــال العــام  .2019وتراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل خــال العــام  2020ليصــل  2914دوالرا ً منخفضـاً
بنســبة  13.7%مقارنــة بالعــام 2019
ارتفــاع نســب البطالــة ،ارتفعــت نســبة البطالــة يف األرايض الفلســطينية إىل  26%يف العــام  ،2020مقارنــة مــع 25.3%
يف العــام  ،2019إضافــة إىل ذلــك مــا زال هنــاك تفاوت ـاً كبــرا ً يف نســب البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث
بلغــت نســبة البطالــة يف العــام  2020يف قطــاع غــزة  46.6%يف حــن بلغــت  15.7%يف الضفــة الغربيــة .وارتفــع معــدل
البطالــة بــن الشــباب ( 19-29ســنة) مــن حملــة الدبلــوم املتوســط فأعــى مــن  52%يف العــام  2019إىل  54%يف العــام
 ،2020وهــذا بــدوره يســلط الضــوء عــى مــدى فعاليــة الربامــج األكادمييــة واملهنيــة التــي تطرحهــا الجامعــات ومــدى
ارتباطهــا باحتياجــات ســوق العمــل.
توفــر األمــن واألمــان للمواطنــن .رغــم الجهــود املبذولــة مــن األجهــزة األمنيــة املختصــة ذات العالقــة فــإن بعــض
الظواهــر الســلبية مــا زالــت تنتــر ،وخاصــة فيــا يتعلــق بـــــــ )1 :ظاهــرة املركبــات غــر القانونيــة ،حيــث مل يتــم تحقيــق
النجــاح املتوقــع ملكافحــة هــذه اآلفــة ومــا تنتجــه مــن مخاطــر ،كذلــك مل يتــم طــرح البدائــل مــن الجهــات ذات العاللقــة
لتقليــل اســتخدام هــذه املركبــات )2 .انتشــار ظاهــرة إنتــاج بعــض أنــواع املخــدرات واالتجــار والتعاطــي بهــذه اآلفــة )3 .ازدياد
مظاهــر الفلتــان األمنــي خاصــة إطــاق النــار والرصــاص الحــي يف املناســبات واالحتفــاالت.
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رضورة بنــاء القــدرات يف التعليــم عــن بعــد يف الجامعــات واملــدارس .للتغلــب عــى ضيــاع آالف الحصــص املدرســية وتأخــر

طلبــة الجامعــات عــن التخــرج والســتمرار العمليــة التعليميــة لجــأت املؤسســات التعليميــة يف فلســطني إىل التعليــم
اإللكــروين "التعلــم عــن بعــد" ،وكان هــذا التحــول مفاجئــاً ودون تخطيــط مســبق ولكنــه الخيــار املتــاح يف ظــل هــذه
الظــروف .إن هــذه التجربــة ال بــد أن تشــكل عامـاً دافعـاً للحكومــة واملؤسســات التعليميــة لالســتمرار يف تطويــر الجوانــب
التكنولوجيــة يف وســائل التعلــم عــن بعــد وتطويــر مفهومــه وتعزيــزه لــدى الطلبــة واالســتثامر فيــه ليكــون األداء أفضــل
مســتقبالً.
اســتمرار العمــل عــى توطــن الخدمــات الصحيــة يف فلســطني وتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ،ورفــع القــدرة لجــذب
واســتيعاب الكفــاءات والخــرات يف التخصصــات الطبيــة املختلفــة ،وتقويــة نظــام تقديــم الخدمــة الطبيــة يف القطاعــن
الحكومــي وغــر الحكومــي ،ومواكبــة التطــور الطبــي والفنــي ،وتوفــر الخدمــات الصحيــة يف االماكــن النائية واملهمشــة
خاصــة للفئــات األكــر احتياج ـاً ،والعمــل عــى زيــادة االعتــادات املاليــة املخصصــة لــوزارة الصحــة.
بنــاء وتوحيــد الجهــود وتجميعهــا بشــكل متكامــل ملأسســة البحــث العمــي واإلنتــاج االبتــكاري مــن خــال مختــرات وطنيــة،
وتوفــر املوازنــات الكافيــة لهــذه املختــرات ولدوائــر البحــث العلمــي وتركيــز املــوارد البرشيــة الالزمــة مــن خــال شــبكة
مؤسســية واحــدة.
رضورة بنــاء نظــم معلوماتيــة الكرتونيــة وذكيــة متكاملــة وفعالــة تتيــح املعلومــات واملــؤرشات والتقاريــر لصنــاع القــرار
بيــر وســهولة.
رضورة دعــم القطاعــات األكــر تــررا ً مــع الرتكيــز عــى األعــال الصغــرة واملتوســطة ووفــق معايــر تتيــح لهــا القــدرة
عــى اســتمرار التشــغيل واإلنتــاج دون اللجــوء إىل متويــل اســتثامرات جديــدة.ش
رضورة بنــاء منظومــة عمــل متكاملــة إلدارة حــاالت الطــوارئ بكافــة مســتوياتها (املحليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة) تشــمل
عنــارص قانونيــة وهيكليــة وإداريــة وبرشيــة وتقنيــة مســتدامة وشــاملة لتنظيــم حــاالت الطــوارئ بــكل جوانبهــا ليتــم
تفعيلهــا تلقائي ـاً عنــد إعــان أي حالــة طــوارئ ،عــى أن يتــم فحصهــا وإثبــات صالحيتهــا بشــكل دوري.
تفعيــل البوابــة املوحــدة للمســاعدات والخدمــات االجتامعيــة والــروع يف انجــاز الســجل الوطنــي االجتامعــي مــع رضورة
وجــود نظــام وطنــي لتحويــل الحــاالت الفقــرة واملهمشــة.
الحــد مــن البطالــة يف أوســاط الخريجــن ،مــن خــال توفــر تعليــم يحقــق التكامــل بــن البحــث العلمــي والتطبيقــي والربــط
مــع الصناعــة ،ومتكــن الخريــج وإكســابه املهــارات واملعــارف الالزمــة للمنافســة عىل فــرص العمــل املتوفرة يف الســوق
املحــي أو الخارجــي .إضافــة إىل طــرح محفــزات وسياســات داعمــة ألهميــة التشــغيل الــذايت واملشــاريع الصغــرة وفتــح
األســواق الخارجية.
تطويــر أداء اإلعــام الحكومــي ،لتحقيــق مزيــد مــن الشــفافية مــع الجمهــور ،وفضــح االنتهــاكات اإلرسائيليــة املمنهجــة
واملســتمرة تجــاه الشــعب الفلســطيني ومقدســاته.
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