انجازات حكومة الوفاق الوطني
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مقدمة

يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــال فــرة عمــل حكومــة الوفــاق الوطنــي منــذ العــام
 2013وحتــى تاريخــه ،اســتنادا ً إىل توجيهــات ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس “أبــو مــازن” ببــذل أقــى الجهــود
واالضطــاع مبســؤولياتنا تجــاه أبنــاء شــعبنا يف كافــة أماكــن تواجــده ،وتوفــر مقومــات الصمــود والبقــاء عــى أرض
وطننــا ،وإنجــاز برامــج الحكومــة ،وتنفيــذ أجنــدة السياســة الوطنيــة “ 2022 - 2017املواطــن أوالً” ،باهتــام بالــغ
وعزميــة ومســؤولية وطنيــة عاليــة ،ابتــدا ًء مــن ضبــط اإلنفــاق العــام ،وتعظيــم اإليـرادات ،وتطويــر قطاعــات البنيــة
التحتيــة ،والنهــوض بقطاعــات التعليــم ،والصحــة ،والتنميــة والحاميــة االجتامعيــة ،واقتصادنــا الوطنــي ،وتعزيــز
مبــادئ الحكــم الرشــيد ،واح ـرام حقــوق اإلنســان ،وحريــة التعبــر ،والحريــات العامــة.
لقــد واصلــت الحكومــة االرتقــاء املســتمر ،وبخطــى ثابتــة ،بدورهــا وقدرتهــا عــى تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنني
لتعزيــز صمودهــم عــى مختلــف األصعــدة واملســتويات ،لقناعتهــا الراســخة بــرورة تخطــي أي عقبــات رغــم
جســامتها ،ورغــم اإلشــكاالت املعقــدة الناتجــة عــن االنقســام البغيــض ،ورغــم الدمــار الكبــر الــذي خلفتــه الحــروب
املدمــرة التــي شــنتها إرسائيــل عــى شــعبنا يف قطــاع غــزة واســتمرار الحصــار املفــروض عليــه ،ورغــم التحديــات
الصعبــة التــي تواجهنــا ج ـراء مامرســات االحتــال ومخططاتــه يف الضفــة الغربيــة ،واســتمراره يف بنــاء املســتوطنات
وتوســيعها ،وبنــاء جــدار الفصــل العنــري وتهويــد القــدس ،والســيطرة عــى مواردنــا ومقدراتنــا الطبيعيــة ،وخاصة يف
املناطــق املســاة (ج) ،وعــى الرغــم أيضـاً مــن األزمــة املاليــة الخانقــة ،واالنخفــاض الحــاد يف املســاعدات الخارجيــة،
التــي حالــت دون التدخــل بشــكل أوســع وأعمــق لتحقيــق التغيــر املنشــود وتحقيــق النتائــج امل َر ُجــوة.
إن شــعبنا الفلســطيني الــذي ســطر عــى أرض فلســطني ويف مخيــات اللجــوء والشــتات ملحمــة الكفــاح املتواصــل،
وأعظــم حكايــات الصمــود والتضحيــة ،ونهــض مــن حطــام النكبــة والنكســة والدمــار الوحــي الــذي لحــق بقطــاع
غــزة ،وامتشــق بســواعده بيــارق اإلبــداع والتميــز مــن عمــق االســتيطان والتهويــد يؤكــد بهــذه الخطــوات ومــا رافقهــا
مــن إنجــاز اآلالف مــن املشــاريع يف مختلــف املناطــق الفلســطينية ،عــى قــدرة شــعبنا الفلســطيني عــى تحقيــق
االنجــازات التــي تفتــح لــه طريــق املســتقبل والقــدرة عــى مراكمــة االنجــاز نحــو تحقيــق أهدافــه يف التخلــص
مــن االحتــال ونيــل الحريــة واالســتقالل ،وترســيخ حقيقــة دولــة فلســطني كاملــة الســيادة عــى كامــل األرايض
الفلســطينية املحتلــة عــى حــدود عــام  ،1967ومبــا يشــمل قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ويف القلــب منهــا القــدس
الرشقيــة عاصمــة دولتنــا األبديــة.
رامي حمدالله
رئيس الوزراء

:

مدينة القدس واملناطق املسامة (ج)
دعم مدينة القدس
 دعم قطاع اإلسكان وترميم البيوت. دعم تجار البلدة القدمية. دعم حراس املسجد األقىص مؤسسات اإلسعاف والطوارئ 8( .مراكز) مساعدة مراكز جامعة القدس يف البلدة القدمية.( 6مراكز)
 دعم مستشفى املقاصد ،ومستشفى املطلعومستشفى العيون ومستشفى سان جوزيف.
 دعم املؤسسات التعليمية. صندوق ووقفية القدس لدعم سكان القدس. إيجار مباين لوزارة الرتبية والتعليم دراسة جدوى ملرشوع الرصف الصحي رشق بيتلحم وجنوب القدس.

 مساعدات ألصحاب املنازل املهددة بالهدم زينة القدس يف شهر رمضان. مرشوع تأهيل طريق القدس – الخليل. دعم صمود البدو يف منطقة جبل البابا. دعم نقابة أدالء السياحة العربية. دعم جمعية القدس للرفاه والتطوير. إيجار مديرية الهيئة العامة للشؤون املدنية. دعم معهد األبحاث التطبيقية – أريج. استئجار مقر وزارة القدس. دعم مركز يبوس الثقايف. دعم مؤسسة صابرين دعم مؤسسة دار الطفل العريب. تأهيل مقرات الرشطة الفلسطينية  -ضواحيالقدس.

:

دعم املناطق املسامة (ج)

 إطالق منحة لربنامج دعم صمود وتنمية املواطنني يف املناطق املسامة “ج” والقدس الرشقيةبقيمة  7ماليني دوالر ،ترتكز عىل برامج التمكني االقتصادي ،وإمكانية التوظيف والتعليم ،والسكن،
والسياحة ،واألنشطة الثقافية ،واستهداف الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 املصادقة عىل اإلطار االسرتاتيجي للمناطق املسامة (ج) ،وذلك ضمن اإلطار االسرتاتيجي وبرنامجالعمل التنفيذي للمنطقة املسامة (ج).
 تنفيذ برامج دعم صمود املواطنني يف املناطق املسامة (ج) ،من خالل تقديم الدعم االقتصاديواملعييش ،وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ،مبا فيها بناء املدارس ،واملباين العامة ،وشق الطرق،
وشبكات املياه والكهرباء ،وحامية األرايض ،وتقديم الخدمات االساسية واالجتامعية للمواطنني،
باإلضافة إىل العمل عىل تنفيذ مرشوع تطوير املناطق املسامة “ج” ،املمول من االتحاد االورويب ومن
خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات ،بقيمة  7.8مليون يورو ،من خالل تنفيذ  38مرشوعاً لتحسني
الظروف االقتصادية واالجتامعية للمواطنني ،وتحسني البنية التحتية ودعم الخدمات األساسية وتنفيذ
مشاريع ذات بعد تنموي اجتامعي يف تلك املناطق.
 تنفيذ برامج تعزيز املقاومة الشعبية السلمية يف كافة القرى والتجمعات املهددة من قبل االحتاللاالرسائييل.
 تنفيذ برامج الحامية القانونية ،وتقديم الدعم القانوين للمواطنني جراء االعتداءات االرسائيلية،باإلضافة إىل تنفيذ برنامج النرش والتوثيق ،ويتضمن توثيق جرائم وانتهاكات االحتالل.

إعادة إعامر قطاع غزة
يبني الجدول التايل التعهدات وااللتزامات من الجهات املانحة لربنامج إعادة االعامر ،حيث قدر االجاميل املطلوب
للمشاريع الرئيسية حوايل مليار ومثانية وثالثون مليون دوالر ،تم توفري حوايل  552مليون دوالر منها متثل حوايل 54%
من اجاميل التمويل املطلوب.

 االنتهاء من جميع األعامل الخاصة مبرشوع التمويل الذايت لرتميم  281شقة يف مختلف محافظات القطاع بقيمةمليون يورو ،واالنتهاء من مرشوع تأهيل  17بناية سكنية يف حي الندى بقيمة  1.1مليون يورو ،باإلضافة إىل العمل
عىل ترميم  4عامرات سكنية يف ذات املنطقة مترضرة بشكل جزيئ بقيمة  506آالف يورو ،وإعادة تأهيل البنية
التحتية للمنطقة بقيمة  1.2مليون يورو ،وإطالق مرشوع بناء ( )75وحدة سكنية عىل أرض حي الندى شامل قطاع
غزة بقيمة ( )4.5مليون دوالر.
 بلغ إجاميل عدد الوحدات السكنية املستفيدة من برنامج تشطيب الوحدات السكنية بلغ أكرث من ( )3,100وحدةسكنية ،وإعادة إنشاء  12بناية سكنية بقيمة  4.5مليون يورو ،وبناء برج الظافر ،وبناء املجمع اإليطايل بقيمة 3.8
مليون يورو.
 -تسليم ( )124وحدة سكنية ضمن مرشوع الربنامج املتكامل لتطوير قرية وادي غزة.

قطاع العالقات الدولية
 االعرتاف األممي بدولة فلسطني كعضو مراقب يف الجمعية العامة لألمم املتحدة. إصدار قرار مجلس األمن الدويل  2334املتعلق باالستيطان. رئاسة فلسطني ملجموعة  + 77الصني. االرشاف عىل فعاليات مؤمتر منظمة التعاون من أجل فلسطني لدول رشق أسيا (سيباد)  ،وذلك ألول مرة يففلسطني.
 زيادة عدد الدول التي تعرتف بدولة فلسطني لتصل إىل  138دولة. انضامم فلسطني إىل  110منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية. تشكيل لجان وزارية مشرتكة مع عدد من الدول العربية واألجنبية. توقيع أكرث من  100اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول يف املجاالت الدبلوماسية والتقنيةواالستثامرية واملالية واالقتصادية واالجتامعية والسياحية والثقافية والصحية والتعليمية والزراعية ويف مجال
التعاون القانوين والقضايئ عىل املستوى العريب واإلقليمي والدويل.
 افتتاح املزيد من السفارات الفلسطينية يف دول العامل ( 99سفريا ً مقيامً 51 ،سفريا ً غري مقيم 6 ،قنصليات8 ،سفراء يف املنظامت الدولية)
 توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول ووكاالت التعاون الدولية يتم مبوجبها تبادل الخربات الفنية وإقامةعالقات تعاون لتنفيذ برامج وأنشطة تنموية يف مجاالت عديدة منها سيادة القانون ،وتكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات ،والتعليم ،والصحة ،والبيئة والزراعة ومجاالت حيوية أخرى.

بلغت قيمة انفاق حكومة الوفاق الوطني يف قطاع غزة منذ عام  2013ولغاية نهاية
شهر  12/2018حوايل  8.6مليار دوالر
النفقات الحكومية في قطاع غزة

النفقات من عام  2013ولغاية نهاية شهر  12من عام 2018
البند

2013

2014

2016

2015

النفقات السنوية بالشيكل

النفقات السنوية بالشيكل

2017

2018

االجمالي

رواتب ومعاشات
موظف مدني

469,838,385

1,406,563,668

1,283,947,945

1,341,724,258

1,358,421,850

1,070,124,462

موظف عسكري

1,582,526,404

1,672,238,242

1,653,613,906

1,753,030,940

1,394,940,616

مخصصات اعضاء مجلس تشريعي (حركة حماس)

7,608,475

7,582,075

7,562,720

7,560,960

7,560,960

2,996,698,547

2,963,768,262

3,002,900,884

3,119,013,750

2,472,626,038

1,051,215,073

مدني

31,563,689

37,398,325

35,741,235

36,226,601

136,831,554

249,497,085

عسكري

333,000,000

المجموع

574,124,856
7,251,832

6,930,620,568
8,630,474,964
45,127,021
15,606,222,553

المتقاعدين

364,563,689

342,000,000
379,398,325

360,000,000
395,741,235

360,000,000
396,226,601

378,000,000
514,831,554

945,199,503
1,194,696,588

527,258,489
2,718,199,503
3,245,457,992

مصاريف الصحة
تحويالت داخلية (مستشفيات الضفة)

113,736,564

136,358,123

140,032,024

228,000,000

230,000,000

239,000,000

1,087,126,711

تحويالت خارجية (مستشفيات اسرائيل  /الخارج)

108,000,000

156,600,000

107,775,000

92,000,000

100,000,000

121,000,000

685,375,000

ادوية ومستلزمات طبية
المجموع

100,000,000
321,736,564

100,000,000
392,958,123

100,000,000
347,807,024

100,000,000
420,000,000

100,000,000
430,000,000

60,000,000
420,000,000

560,000,000
2,332,501,711

تحويالت الشؤون االجتماعية
المساعدات الطارئة

1,211,500

1,471,900

418,000

418,000

690,000

4,209,400

برنامج التحويلات النقدية

286,771,242

341,636,361

401,435,768

387,333,207

379,156,417

362,150,952

2,158,483,947

مخصصات اسر الشهداء والجرحى
منحة ال  1500شيكل (تفريغات ) 2005

188,201,724
178,401,156

212,528,256
186,254,878

218,669,994
200,868,499

229,531,274
201,773,355

379,156,417
200,428,998

245,320,679
125,942,074

1,473,408,344
1,093,668,959

المجموع

654,585,622

741,891,395

821,392,261

819,055,836

959,431,832

733,413,705

4,729,770,650

مخصصات االسرى واالسرى المحررين من قطاع غزة
مخصصات االسرى

19,055,313

17,506,282

مخصصات االسرى المحررين
المجموع

18,041,712
23,832,096

19,055,313

17,506,282

41,873,808

20,592,000
58,200,000
78,792,000

21,000,000
36,000,000
57,000,000

15,994,997
40,358,615
56,353,612

112,190,304
158,390,711
270,581,015

مصاريف تطويرية ومشاريع بنية تحتية
مصاريف تطويرية في قطاعي المياه وقطاع الطاقة والموارد الطبيعية
المجموع

276,000,000
276,000,000

276,000,000
276,000,000

276,000,000
276,000,000

276,000,000
276,000,000

236,000,000
236,000,000

مياه وكهرباء ()1

744,000,000

744,000,000

570,797,307

590,000,000

531,274,870

دعم الوقود

8,232,327

116,084,529

203,589,143

135,337,906

140,000,000

المجموع
المجموع الكلي  /شيكل
المجموع الكلي  /ما يعادله دوالر

105,017,888
105,017,888
563,279,267

1,445,017,888
1,445,017,888
3,743,351,444
603,243,905

752,232,327

860,084,529

774,386,450

725,337,906

671,274,870

563,279,267

4,346,595,349

5,384,872,062

5,631,606,915

5,660,101,662

5,834,426,093

5,341,164,293

4,123,976,133

31,976,147,158

1,455,370,827.56

1,522,055,922.96

1,529,757,205.88

1,576,871,917.11

1,443,557,917.11

1,114,588,144.05

8,642,201,934.68

دعم الكهرباء يؤدي الى تخفيض تكلفة الكهرباء على شركة توزيع الكهرباء في غزة وبالتالي زيادة أرباح الشركة بسبب بيع الكهرباء للمواطنين بأسعار السوق

األشغال العامة واإلسكان

املحافظات الشاملية
قطاع الطرق
 تنفيذ عدد ( )46مرشوع لصيانة وإعادة إنشاء وتأهيل مجموعة من الطرق بقيمة ( )29مليون شيقل باإلضافة إىلإعادة إنشاء مجموعة من الطرق مبجموع اطوال حوايل ( )29كم وبقيمة اجاملية تبلغ ( )36.0مليون شيقل.
 االنتهاء من تنفيذ  13مرشوع إعادة تأهيل أو إعادة إنشاء أو صيانة مجموعة من الطرق يف املحافظات املختلفة(بقيمة  7.4مليون شيقل و  0.5مليون دوالر).
االنتهاء من تنفيذ  28مرشوع إلعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من الطرق يف كافة محافظات الضفة الغربية (بقيمة 37.9مليون شيقل).
املشاريع قيد التنفيذ:
 مرشوع توسعة وتأهيل طريق عنبتا  -نور شمس يف محافظة طولكرم وإعادة تأهيل طرق رابطة يف دورا الخليل اعامل البنية التحتية إلقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية رشق محافظة الخليل تنفيذ مرشوع إعادة إنشاء طريق الباذان – النصارية ،ومدخل بلدة قباطية يف محافظة جنني.قطاع املباين واملرافق العامة:
_تنفيذ عدد ( )31مرشوع إلنشاء وصيانة وتأهيل مجموعة من املباين العامة بقيمة ( )57.5مليون شيقل.
 اإلنتهاء من تنفيذ ( )21مرشوع إلنشاء مجموعة من املباين واملنشآت االمنية بقيمة ( )69.5مليون شيقل. اإلنتهاء من تنفيذ  19مرشوع إلنشاء أو اعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من املباين العامة (بقيمة  0.2مليون دوالرو 12.73مليون شيقل ،و  9.2مليون يورو) 9.1.مليون يورو).

املحافظات الشاملية
قطاع الطرق
 تنفيذ عدد ( )46مرشوع لصيانة وإعادة إنشاءوتأهيل مجموعة من الطرق بقيمة ( )29مليون شيقل
باإلضافة إىل إعادة إنشاء مجموعة من الطرق مبجموع
اطوال حوايل ( )29كم وبقيمة اجاملية تبلغ ()36.0
مليون شيقل.
 االنتهاء من تنفيذ  13مرشوع إعادة تأهيل أو إعادةإنشاء أو صيانة مجموعة من الطرق يف املحافظات
املختلفة (بقيمة  7.4مليون شيقل و  0.5مليون
دوالر).
االنتهاء من تنفيذ  28مرشوع إلعادة تأهيل أو صيانةمجموعة من الطرق يف كافة محافظات الضفة الغربية
(بقيمة  37.9مليون شيقل).
املشاريع قيد التنفيذ:
 مرشوع توسعة وتأهيل طريق عنبتا  -نور شمس يفمحافظة طولكرم وإعادة تأهيل طرق رابطة يف دورا
الخليل
 اعامل البنية التحتية إلقامة محطة توليد كهرباءبالطاقة الشمسية رشق محافظة الخليل
 تنفيذ مرشوع إعادة إنشاء طريق الباذان –النصارية ،ومدخل بلدة قباطية يف محافظة جنني.
قطاع املباين واملرافق العامة:
_تنفيذ عدد ( )31مرشوع إلنشاء وصيانة وتأهيل مجموعة من املباين العامة بقيمة ( )57.5مليون شيقل.
 اإلنتهاء من تنفيذ ( )21مرشوع إلنشاء مجموعة من املباين واملنشآت االمنية بقيمة ( )69.5مليون شيقل. اإلنتهاء من تنفيذ  19مرشوع إلنشاء أو اعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من املباين العامة (بقيمة  0.2مليون دوالرو 12.73مليون شيقل ،و  9.2مليون يورو) 9.1.مليون يورو).
 االنتهاء من تنفيذ ( )20مرشوع إلنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من املباين العامة (بقيمة  37.1مليونشيقل).
 املشاريع قيد التنفيذ :املبارشة او االستمرار يف تنفيذ ( )20مرشوع إنشاء أو تشطيب أو اصالح أو صيانة مجموعةمن املباين العامة (بقيمة  118.2مليون شيقل).
املباين واملنشآت األمنية:
املشاريع املنجزة :تم االنتهاء من تنفيذ ( )9مشاريع إلنشاء مجموعة من املباين واملنشآت األمنية (بقيمة  27.0مليون
شيقل).

 اإلنتهاء من تنفيذ ( )10مشاريع إلنشاء أو تأهيل مجموعة من املباين واملنشآت األمنية (بقيمة  50.4مليون شيقل).املشاريع قيد التنفيذ :املبارشة أو االستمرار يف تنفيذ  13مرشوع إلنشاء مجموعة من املباين واملنشآت األمنية (بقيمة
 73.3مليون شيقل).
قطاع اإلسكان:
 تسليم الشقق للمستفيدين من مرشوعي إسكان نابلس وقلقيلية لعدد ( 96وحدة سكنية). املبارشة يف تنفيذ إنشاء الطريق املؤدي اىل إسكان جمعية األفق السكانية التعاونية يف نابلس. االنتهاء من تنفيذ عمليات إصالح وتأهيل وإعادة بناء بعض املساكن من الحاالت اإلنسانية واملترضرين منإجراءات االحتالل (تم االنتهاء من تنفيذ  7حاالت بقيمة  0.82مليون شيقل ،واملبارشة يف تنفيذ مجموعة أخرى،
وتحضري وثائق عطاءات أخرى).
تقديم الدعم للوزارات والبلديات واملؤسسات:
 .1تنظيف اكتاف شوارع يف نابلس والخليل ورام الله والبرية بطول  19كم.
 .2نقل طمم وبيسكورس لخدمة البلديات واملجالس القروية حوايل  15550شاحنة.
 .3تنظيف عبارات وقنوات االمطار يف جميع املحافظات (حوايل  100عبارة و100كم من قنوات الترصيف).
 .4تسوية ساحات لصالح البلديات واملجالس املحلية (حوايل  50دونم).
 .5تأهيل وتسوية طرق رئيسة للبلديات واملجالس القروية بطول  157كم.
 .6شق وتسهيل وتسوية طرق زراعية بطول  22كم.
 .7تسوية ساحات لصالح البلديات ومالعب رياضية مبساحة  11دونم.
املحافظات الجنوبية
قطاع الطرق:
 إعادة تأهيل شارع صالح الدين ،واعادة تأهيل شارع الرشيد ،وإنجاز مرشوع مضخة الشيخ رضوان.قطاع اإلسكان:
 مدينة سمو الشيخ حمد السكنية تنفيذ مرشوع مدينة األمل (مدينة الزهراء) :مدرسة أساسية وروضة بقيمة  1.595.636دوالر امرييك ،وانشاء 24عامرة سكنية يف املدينة ،وإنشاء  15عامرة سكنية يف أحياء القسطل والهدى وبيسان السكنية بقيمة  13مليون دوالر.
 إنشاء برج الصالحي إلسكان األرسى املحررين ،وإنجاز مرشوع املنحة االيطالية لتطوير حي الندى “  4عامراتسكنية” ،وإنجاز مرشوع الهدى جحر الديك “ انشاء  20عامرة سكنية ومسجد يف حي الهدى بقيمة  13.5مليون
دوالر من خالل الوكالة الرتكية تيكا.
 إنجاز مرشوع سكن كريم لعيش كريم (ترميم بيوت الفقراء والحاالت االجتامعية) إنجاز مرشوع إسكان ذوي الدخل املحدود واملتوسط. اإلنتهاء من تنفيذ ( )320وحدة سكنية مبرشوع إسكان جحر الديك. تسليم املستفيدين من مرشوع إسكان الفردوس للحاالت االجتامعية. تسليم املستفيدين من مدينة األمل لألرسى. -اعتامد تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة األوىل من مدينة سمو الشيخ حمد السكنية لعدد ( )1,060مستفيد.

القطاع املايل
 تعزيز إدارة املال العام وضامن االستدامة املالية ،وتطوير السياسة املالية الكلية ،وإدارة الدين العام ،وإدارةاملشرتيات.
 تخفيض العبء الرضيبي لألفراد ،خاصة ذوي الدخل املتدين ،وتحفيز منو وثبات الرشكات الناشئة والصغرية ،وتحقيقاملزيد من العدالة االجتامعية يف تطبيق السياسات الرضيبية والتباين يف الدخل الفردي والوضع االقتصادي بني
املحافظات الشاملية والجنوبية ،واتخاذ إجراءات جديدة تحفيزية هادفة اىل توظيف واستيعاب الخريجني.
 تحفيز البنوك واملؤسسات املالية لتوظيف حصة أكرب من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح الرشكات الصغرىوالناشئة.
 تجنب اللجوء إىل الزيادة يف املديونية واالقرتاض إال يف الحاالت القصوى ،ومبا يضمن قدرة السلطة عىل خدمة سدادالدين ،وتوجيه االقرتاض نحو االستثامر وليس االستهالك.
 زيادة االيرادات بالرتكيز عىل توسيع القاعدة الرضيبية ،وتحسني آليات التحصيل ،وحشد الدعم الخارجي ،وترشيدالنفقات.
 توسيع القاعدة الرضيبية من خالل زيادة تسجيل أعداد املكلفني عىل نظام اإليرادات الرضيبية. زيادة الجباية يف دائرة رضيبة الدخل بنسبة بلغت  39%مبا فيها تحويالت الجانب اآلخر. االستمرار يف تقوية املركز املايل لهيئة التقاعد الفلسطينية بزيادة التزام التحويل إىل هيئة التقاعد مببلغ  25مليونشيكل شهرياً.
 إدارة وتشغيل نظام الرواتب حيث يتم عملية احتساب رواتب املوظفني العمومني ومتابعة هذا النظام وتطويره. -إدارة أنظمة الرضائب ( RMSنظام إدارة الرضائب).

 املساهمة يف إعداد اتفاقية الشبكة الحكومية من أجل ترشيد استخدام خطوط البيانات وعملها بكفاءة عاليةواملحافظة عىل أمن املعلومات مبا يضمن املحافظة عىل املال العام.
 تخفيض سعر الفائدة مبقدار  1.5%تقريبا بشكل عام عىل القروض املحلية والتسهيالت املمنوحة لوزارة املاليةوالتخطيط باالضافة اىل متويالت الهيئة العامة للبرتول.
 عىل صعيد الدين الخارجي فقد تم دفع املستحقات املرتتبة عىل قرض بنك االستثامر االورويب ،وقرض الحكومةااليطالية ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واالقتصادية.
تعزيز دور القطاع املايل يف اسناد القطاع الخاص من خالل:
 ابتكار وسيلة لضخ سيولة يف األسواق ،ال تقل عن  1.2مليار شيكل ،ساهمت يف معالجة متأخرات القطاع الخاصالكبرية.
 نجاح برنامج سندات الدفع الحكومية ،وهو أداة سداد تُحايك العملة ،واعطاءه موثوقية عالية سواء يف البنوك أوالقطاع الخاص عىل حد سواء ،حيث تم تغطية مستحقات القطاع الخاص للمبالغ التي تزيد عن  250ألف شيكل من
خالل الربنامج ،وتم تنظيم آلية لسداد املبالغ التي تقل عن ذلك وفق توفر السيولة النقدية.
 املصادقة عىل اتفاقية التعاون بني ديوان الرقابة املالية واإلدارية واملجلس األعىل للحسابات يف اململكة املغربيةوالتي تهدف إىل تعزيز التعاون املشرتك بني الجهازين من خالل تبادل التجارب والخربات يف مختلف مجاالت الرقابة
عىل املال العام وتنمية املهارات املهنية.

التخطيط والتنمية االدارية
 املصادقة عىل أجندة السياسات الوطنية لألعوام  ،2022 – 2017وعىل « »24اسرتاتيجية قطاعية ،والخطةاالسرتاتيجية الوطنية للخدمة املدنية ،واالسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل ،واالسرتاتيجية الوطنية لسالمة األغذية،
واالسرتاتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة ،واعتامد الخطة االسرتاتيجية الوطنية األوىل للتدريب وخطة التدريب
املنبثقة عنها لألعوام  ،2018-2020واملصادقة عىل االسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية ،2018-2022
 املصادقة عىل إطار النتائج االسرتاتيجي ألجندة السياسات الوطنية “املواطن أوالً” ()2017-2020 إنشاء املدرسة الوطنية لإلدارة. املصادقة عىل جدول تشكيالت الوظائف للدوائر الحكومية ،وإنجاز بطاقات الوصف الوظيفي ،واملصادقة عىلمدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العمومية.
 املصادقة عىل معايري إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.تطبيق منظومة االمتحانات اإللكرتونية التنافسية تعزيزا ً ملبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية ،واستحداث بنكاألسئلة اإللكرتوين للمنافسة عىل الوظيفة العمومية وذلك ألول مرة يف فلسطني.
 استحداث مناذج تقييم األداء للوظائف األكادميية يف الجامعات والكليات واملعاهد والوظائف الدينية. تنفيذ مرشوع اصالح الخدمة املدنية. تنفيذ مرشوع تعزيز االدارة العامة يف فلسطني. تشكيل اللجنة العليا إلحصاءات فلسطينيي الشتات. بلغت نسبة التعيينات بالتنافس التي متت بنا ًء عىل اعالن داخيل او خارجي بلغت 99.3% -رفع نسبة التعيني يف الوظائف الحكومية لذوي اإلعاقة لتصبح  6.8%بعد أن كانت  6.4يف العام .2016

املعلومات واالحصاء
 توقيع ( )5اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية وغري حكومية بهدف تطوير السجالتاإلدارية وتبادل الخربات واملهارات،
واالتفاقيات منها :مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات واألبحاث “أريج” للتعاون املشرتك يف إعداد التقارير
اإلحصائية .مذكرة تفاهم مع معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس وسلطة النقد الفلسطينية
إلعداد ونرش تقرير املراقب االقتصادي واالجتامعي.
 توقيع ( )19اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية بهدف تنفيذ مشاريع وأنشطة مشرتكة منها :اتفاقيات من أجل دعم تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت .2017

 توقيع اتفاقية تعاون مع اليونيسيف تشمل تنفيذ املسح العنقودي متعدد املؤرشات للدورة السادسة عىل التوايل يفعام .2019
 توقيع اتفاقية مع املمثلية الرنويجية يف فلسطني لدعم برنامج عمل الجهاز للفرتة  .2018-2020واتفاقية مع UNDPلتنفيذ مرشوع سيادة القانون والوصول إىل العدالة .اتفاقية تعاون مع  UNFPAلدعم تنفيذ مشاريع
الجهاز وأهمها مسح قياس تكلفة العنف ضد املرأة.
 املشاريع واملخرجات اإلحصائية والنرش: تنفيذ ( )16مسح ميداين يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والجغرافية ،إضاف ًة لجمع بيانات السجالت اإلدارية. إصدار املخرجات اإلحصائية لإلعالن عن األنشطة اإلحصائية ونتائج املسوح املنفذة ،وذلك عىل النحو اآليت: ( )29تقرير إحصايئ )104( ،بيان صحفي )11( ،ملف بيانات مؤهلة لالستخدام العام .وتوفري البيانات اإلحصائيةلطلبات الجمهور ،حيث
 -تم إنجاز ( )5716طلب بيانات.

 إعالن النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2017وذلك بعد إجراء التعداد وفقاً للمعايريوالتوصيات الدولية.
 إصدار النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن يف املخيامت والتجمعات الفلسطينية يف لبنان ألول مرة. إعداد االسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية  2018-2022واعتامدها من قبل املجلس االستشاريلإلحصاءات الرسمية واعتامدها من قبل مجلس الوزراء.
 إستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن العجز يف متويل موازنة التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت .2017وإستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن اعتامد اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية  .2018-2022و
إستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن التوصية مبنح الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني “وسام فلسطني اإلحصايئ”.
 تنفيذ ما مجموعه ( )168نشاطاً تدريبياً استفاد منها ( )345موظفاً من موظفي الجهاز املركزي لإلحصاءالفلسطيني .وتنفيذ ( )7برامج تدريبية لصالح مستخدمي البيانات استفاد منها ( )108متدربني ،كام تم تدريب طالب
جامعات داخل الجهاز عن طريق تنفيذ ما مجموعه ( )3برامج تدريبية استفاد منها ( )6متدربني.
 تنظيم ( )15ورشة عمل حول عدة مواضيع إحصائية (سكانية واقتصادية وجغرافية) ضمن برنامج حوار املنتجنياملستخدمني وتنظيم اكرت من  250ورشة عمل تخص التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2017يف كافة
املحافظات الفلسطينية للحديث والتعريف عن التعداد العام  .2017وعقد ( )705لقاء إذاعي وتلفزيوين حول عدة
مواضيع إحصائية مختلفة يف املجاالت السكانية واالجتامعية واالقتصادية والجغرافية.
 تنفيذ عدد من ورش العمل واللقاءات التوعوية حول أهمية استخدام اإلحصاء يف وضع السياسات موجهة لصانعيالسياسات .وإعداد النرشة اإلحصائية الخاصة مبجلس الوزراء بشكل شهري .وإعداد أوراق سياساتية حول أداء
االقتصاد الفلسطيني  2016و ،2017وحول خصائص مؤسسات االستثامر األجنبي املبارش ومساهمتها يف إبراز مؤرشات
االقتصاد الكيل  .2012كام تحديث معجم املصطلحات اإلحصائية للعام  ،2017وتحديث دليل املؤرشات اإلحصائية
 2017التي يوفرها الجهاز ،وباللغتني العربية واإلنجليزية ،وربط فهرس املسوح املوثقة مع كتالوج البيانات اإلحصائية.

تعزيز الشفافية وترشيد النفقات

 تطبيق إجراءات براءة الذمة لقطاع الكهرباء ،وإنجاز التسويات املالية وجدولة الديون لكافة الهيئات املحليةالرتفاع نسبة تسديد الرشكات والهيئات املحلية جراء استهالكها الكهرباء.
 معالجة االزدواج الرضيبي. اعتامد اإلطار العام للخطة الوطنية الشاملة لتعزيز استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية. اعتامد آلية استالم الحواالت الخارجية الخاصة بالرشكات غري الربحية. ترشيد النفقات فيام يتعلق بالعقارات املستأجرة التي تقوم الحكومة بتغطية بدل إيجاراتها. توقيع اتفاقية تعاون مع املكتب الوطني للتدقيق السويدي ،وإصدار  85تقريرا ً رقابياً ومتابعة  87طلباً للتدقيقعىل عدة مواضيع من قبل هيئة مكافحة الفساد وديوان الرئاسة ومجلس الوزراء ومن جهات ذات االختصاص.
وتم متابعة وإغالق مئات الشكاوى ما بني اإلدارة العامة للشؤون القانونية واإلدارات العامة الرقابية ،وتقديم مئات
االستشارات القانونية .كام قام الديوان بإجراء العديد من الزيارات امليدانية لعدد من الجهات الخاضعة لرقابته
وإعطاء ورش عمل الهدف منها التعريف بديوان الرقابة املالية واإلدارية وآليات عمله ونرش الوعي بدور ديوان
الرقابة يف مكافحة الفساد والحد منه.

قطاع العدالة

 تشكيل املحكمة الدستورية األوىل ألول مرة يف فلسطني. تشكيل محاكم األحداث. املصادقة عىل الوثيقة املرجعية إلنشاء اآللية الوطنية الوقائية ملنع التعذيب يف فلسطني.إقرار أكرث من  80ترشيعاً ملعالجة الثغرات القانونية بهدف تنظيم العمل وصون الحقوق والواجبات واملحافظة عىل
املصالح والقيم االجتامعية وأهمها:
 قرار بقانون محكمة الجنايات الكربى. قرار بقانون بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. قرار بقانون بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. قرار بقانون معدل قانون العقوبات. قرار بقانون الرشطة. قرار بقانون مكافحة الفساد. قرار بقانون بشأن املعامالت اإللكرتونية. قرار بقانون الرتبية والتعليم العام. قرار بقانون التعليم العايل. قرار بقانون الجرائم اإللكرتونية. قرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزارعة األعضاء. قرار بقانون بشأن الحامية والسالمة الطبية والصحية. بلغ أعداد القضاة يف فلسطني (الضفة الغربية ،غزة)  235قاضياً.، بلغت نسبة الفصل بالقضايا عىل مختلف املحاكم بكافة درجاتها للعام  2017ولغاية اآلن 109671 ،دعوى منأصل ما ورد للمحاكم  115743دعوى.

 تم تشطيب وتشغيل مبنى محكمة بداية وصلح قلقيلية وطولكرم خالل العام  . 2017وتشطيب وتشغيل مبنىمحكمة صلح دورا خالل العام  .2018واستئجار وتشغيل مبنى محكمة بداية الخليل خالل العام  . 2018وتشطيب
وتشغيل طابقني ملبنى محكمة بداية وصلح جنني خالل العام .2018
 عىل ضوء القرارات بقانون الصادرة وخاصة قرار بقانون محكمة الجنايات الكربى ،وقرار بقانون بشأن األحداثتم إنشاء محاكم متخصصة بهذا الشأن ،و تخصيص قضاة لهذه املحاكم ،وكذلك قضاة متخصصني بقضايا النوع
االجتامعي.
 وملواكبة التطور التكنولوجي تم إنشاء محاكم عىل برنامج ميزان “ ”2عطفاً عىل القرارات بقانون الصادرة فياميتعلق مبحكمة الجنايات الكربى ومحكمة االحداث  ،وتشغيل كاتب العدل عىل برنامج ميزان “ .”2وتم الربط مع
الرشطة القضائية ألكرتونياً فيام يتعلق باألوامر الصادرة عن املحاكم .وتم توقيع اتفاقية اطالق برنامج سواسية.

قطاع األمن

 انضامم دولة فلسطني ملنظمة الرشطة الجنائية الدولية “اإلنرتبول”. افتتاح  22مركزا ً جديدا ً للدفاع املدين. تجهيز  3معسكرات لألمن الوطني ،و 16مركزا ً للرشطة ،وتطوير مركزين لإلصالح والتأهيل. التعامل مع حوايل  20ألف جرمية ،للحفاظ عىل االستقرار للمواطنني وصون حقوقهم وممتلكاتهم. تقديم حوايل  100ألف خدمة عامة للحفاظ عىل سالمة املواطنني وأمالكهم ،وضبط حوايل  600ألف حالة ضبطجمريك وعمليات تهريب.
 إنشاء نيابة مكافحة الجرائم املعلوماتية (اإللكرتونية) ،وإنشاء نيابة الجرائم املرورية. إنشاء إدارة الجرائم الدولية ،و إنشاء دائرة التفتيش القضايئ ،ودائرة البيئة لدى نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية. املصادقة عىل مرشوع نظام عمل املركبات الحكومية يف قطاع األمن. املصادقة عىل تقرير التقييم الوطني ملخاطر جرميتي غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف دولة فلسطني. انضامم دولة فلسطني إىل االتفاقية العربية ملكافحة االتجار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقيل تقديم الخدمات االلكرتونية للمؤسسات الحكومية ضمن مرشوع الحكومة االلكرتونية و تفعيل برنامج ()X roadومتكني املؤسسات الرشيكة من تقديم خدمات الكرتونية للمواطنني .وضامن استمرارية تقديم الخدمات يف حاالت
الطوارئ وانقطاع مصادر الطاقة ،عرب تنفيذ مرشوع الطاقة االحتياطية واملولدات الكهربائية بقيمة ( 450179دوالر).
وتعزيز مستوى الحامية وحفظ بيانات املواطنني ورفع مستوى جودة الخدمات املقدمة من خالل تنفيذ مرشوع
تطوير البنية التحتية وأنظمة األمن والحامية للحاسوب بقيمة (  728326دوالر).
 تسجيل  135جمعية محلية منها  17يف قطاع غزة ،وإصدار  198إنذار لجمعيات لتصويب أوضاعها .تم إصدار 1038شهادات حسن سرية وسلوك للمواطنني موجهة للسفارات االجنبية ،شهادات حسن سرية وسلوك محيل 14462
شهادة ،شهادات خلو سوابق  1599شهادة ،شهادات ملن يهمه االمر 1052شهادة .وتم ترخيص  229مكتب كتبة
عرائض.
 بلغ املجموع الكيل للجوازات الصادرة  236635جواز سفر فلسطيني بأجاميل االيرادات  8310435دينار ،منها 806دبلومايس ،و  33726جواز سفر للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

قطاع التنمية االقتصادية واالستثامر
 تعديل قانون تشجيع االستثامر لدفععملية التنمية والنهوض باالقتصاد الوطني.
 إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعيةالفلسطينية يف مختلف املحافظات الشاملية،
مبا فيها القدس.
 املصادقة أنظمة عقود حوافز لتشجيعاالستثامر يف مجال الطاقة املتجددة.
 مصنع إسمنت فلسطني. املصادقة عىل الخطة االسرتاتيجية لقطاعالتعاون لألعوام .2022 – 2018
 تعديل قانون تشجيع االستثامر لدفع عملية التنمية والنهوض باالقتصاد الوطني. إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية يف مختلف املحافظات الشاملية ،مبا فيها القدس.بناء املدن الصناعية واملناطق الصناعية الحرة وهي كالتايل :مرفق تقرير خاص ( ملحق رقم )1
 استكامل تطوير وتشغيل املناطق الصناعية يف مدن :أريحا ،بيت لحم ،جنني ،غزه. املصادقة عىل إنشاء مدينة صناعية بالقرب من معرب ترقوميا مبحافظة الخليل. العمل عىل بناء املنطقة الصناعية البولندية-الفلسطينية. املصادقة عىل أنظمة عقود حوافز لتشجيع االستثامر باملشاريع يف مجال تكنولوجيا املعلومات ،ويف نطاق املناطقالصناعية واملناطق الحرة
املعتمدة ،حيث سيتم العمل عىل بناء:
 الحدائق التكنولوجية يف طولكرم  -الحديقة التكنولوجية الفلسطينية – الهندية يف بريزيت  -الحديقة التكنولوجيةالفلسطينية – الكورية.
 بلغ عدد املشاريع االستثامرية التي متت معالجتها نحو  102مرشوع يف عدة قطاعات ،ومنها منح حوافز رضيبيةحسب القانون لـ  41مرشوعاً ،وتسجيل استثامرات جديده لـ  51مرشوعاً ،ومن املتوقع إنجاز هذه املشاريع خالل
العام  ،2018باإلضافة إىل قبول خطط تطوير لـ  9مشاريع قامئة متوقع أن يتم إنجازها يف الربع األخري من العام
 ،2018وترحيل  17مرشوعاً استثامرياً من عام ( ،)2016-2017منهم  13مرشوعاً ،تحت التأسيس و 4قيد الدراسة،
وكذلك استقبال أكرث من  200مراجع ومستثمر محتمل من خالل نافذة االستثامر ،واإلجابة عىل أكرث من  301طلب.
 تنفيذ عدد من املشاريع التنموية والتي تستهدف تطوير خدمات األعامل ،وتطوير قطاع الصناعات الغذائيةوالقطاع الخاص ،وتطوير وتعزيز املنتجات املحلية يف السوق الفلسطينية ،باالضافة إىل إقامة منشآت صناعية يف
مجاالت :اإلنتاج الصناعي ،والتجارة ،والخدمات ،والسياحة.

قطاع التعليم
 فوز فلسطني بجوائز عاملية عدة ،وحصولها عىل موقع املعلم األول واملركز األول يف تحدي القراءة العريب واملدرسةالعربية األوىل.
 افتتاح ( )25مدرسة جديدة ،منها ( )10مدارس يف قطاع غزة ،وتوسعة وترميم وتجهيز ( )70مدرسة يف كافة أنحاءالوطن ،باالضافة إىل اعتامد وتطبيق املنهاج الوطني الفلسطيني الجديد من الصفوف األول وحتى الحادي عرش.
 تنفيذ نظام امتحان شهادة الثانوية العامة الجديد. دمج التعليم املهني والتقني يف التعليم العام. إطالق الربنامج الوطني لرقمنة التعليم .وإنجاز املنهاج اإللزامي املوحد للتعليم ما قبل املدريس. تطبيق برنامج النشاط الحر املخصص لتوسيع مدارك الطلبة وذلك يف  821مدرسة. بناء سلسلة مدارس التحدي بواقع  6مدارس يف املناطق املهددة. بناء  4مدارس “مدرسة اإلرصار” يف املشايف الفلسطينية مخصصة لألطفال الذين يحتاجون للعالج طويل األمد. الرشوع بإنجاز إنشاء كلية طب حكومية يف الخليل. إقرار قانون التعليم العايل إلعداد الكوادر البرشية املؤهلة مبا ينسجم ومتطلبات التنمية املستدامة. توقيع اتفاقية لتطوير وتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عىل أسطح  500مدرسة حكومية. املصادقة عىل الخطة الوطنية لدعم التعليم يف القدس ،وتوقيع اتفاقيات مع األردن ،وقطر ،و ُعامن ،وروسيااالتحادية ،وكوبا لتطوير قطاع التعليم يف فلسطني يف مجاالت التعاون الرتبوي والتعليمي ،وتعزيز البحث العلمي
ومجاالته ،والتعليم العايل ،والتعليم املهني املتوسط ،باإلضافة إىل املصادقة عىل  11اتفاقية مع عدد من املؤسسات
الدولية بهدف تعزيز مهارات الطلبة واملعلمني ملواكبة التطورات واألساليب الحديثة يف التعليم.
 الرشوع يف بناء املركز الوطني للبحث والتطوير ،وتشييد القرية الكشفية األضخم يف الرشق األوسط. رفع عدد الوحدات املهنية ،بافتتاح  14وحدة مهنية يف مدارس أكادميية. تقديم منح دراسية خارجية وداخلية للبكالوريس ،واملاجستري ،والدكتوراه من خالل (منحة السيد الرئيس ،منحةالوزارة ،ومنحة رئاسة الوزراء)
 -اقرار  10أنظمة تعلق بقانون التعليم العايل ،وقانون الرتبية والتعليم العام.

قطاع الصحة
 الرشوع يف بناء عدد من املستشفيات وإقامة العديد من املراكز الصحية  -افتتاح عيادات وأقسام طبية مختلفة يفالعديد من املستشفيات.
 بناء مركز معالجة اإلدمان يف بيت لحم الذي يعترب من أفضل املراكز لعالج وتأهيل املدمنني عىل مستوى املنطقة،وافتتاح مركز التأهيل الوطني ملكافحة ظاهرة املخدرات ومرض اإلدمان.
 وضع نظام جديد للتحويالت الطبية ،مام ساهم يف تخفيض التحويالت وتنظيم تقديم الخدمات الطبية. اعتامد آلية تعزيز زراعة األعضاء واألنسجة البرشية بعد صدور قانون نقل وزراعة األعضاء البرشية. اقرار قانون الحامية والسالمة الطبية والصحية ،واملصادقة عىل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. تنفيذ رزمة من املشاريع شملت توسعة وإعادة تأهيل بعض األقسام وتزويد املستشفيات بقطع غيار وأدواتجراحية ،وتفيذ العديد من النشاطات ضمن مرشوع الصحة اإلنجابية ،وتحديث العديد من الربوتوكوالت الطبية،
باإلضافة إىل العمل عىل خفض نسبة وفيات األطفال حديثي الوالدة وخفض نسبة وفيات األمهات بعد الوالدة ،وتزويد
مستودعات الوزارة باألدوية واملواد املخربية واملستهلكات الطبية.

 اصدار قرار بالبدء بإنشاء املركز الوطني لتدريب األطباء يف اختصاص جراحة القلب ،واعتامد أقسام جراحة القلبيف مجمع فلسطني الطبي ومشفيي النجاح واملقاصد كمراكز للتدريب .وقرار بإعفاء حاالت محاولة االنتحار من رسوم
عالجها ورعايتها من الناحية النفسية .وإعفاء مرىض الثالسيميا والهيموفيليا من رسوم العالج والفحوصات املخربية
التي تجرى داخل مرافق وزارة الصحة .اعتامد مستشفى الشهيد يارس عرفات /سلفيت كمركز للوسط ملتابعة مرىض
الثالسيميا.
 اعتامد املسمى الوظيفي لفنيي البيوتكنولوجي ،بحيث يتم استعاب وتوظيف عدد من الخرجني بهذا التخصصسنويا يف وزارة الصحة .واالعرتاف بوزارة الصحة كموقع تدريب رسمي معتمد يف برنامج  .MediPIETوحصد املرتبة
الثانية يف مسابقة افضل تطبيق دوايئ حكومي محمول .اطالق الحمله الوطنيه للتوعيه حول الكشف املبكر عن
رسطان الثدي تحت شعار”نحن معك افحيص وطمنينا”.
 تم تشغيل قسم االطفال وقسم العيون يف مستشفى محمد عيل املحتسب يف الخليل و تجهيز غرفة عملياتومحطة توليد االكسجني والبدء برتميم قسم الحضانة والخدج بسعة  12رسير باالضافة اىل تزويد املستشفى باالجهزة
واملعدات الطبية.

 االنتهاء من ترميم واعادة تشطيب قسم املخترب يف املستشفى كام تم زيادة عدد ماكنات غسيل الىك من  16اىل 20ماكينة وكام تم تزويد املستشفى باجهزة ومعدات طبية .افتتاح وحدة الحروق ووحدات مساندة يف مستشفى عالية
الحكومي يف مدينة الخليل .وافتتاح قسم غسيل الكىل يف مجمع فلسطني الطبي .تسليم عيادتني متنقلتني لصالح
صحة جنوب الخليل ويطا ،بدعم من الحكومة اليابانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.
 تشطيب مبنى قسم الطوارئ الجديد يف مستشفى رفيديا واالنتهاء من اعامل الصيانة واعادة تأهيل املرافق الصحيةيف قسمي االطفال و املخترب كام تم تزويد املستشفى باالجهزة واملعدات الطبية .والقيام باعامل الصيانة ملختلف
اقسام املستشفى الوطني باالضافة اىل اعادة تأهيل مختلف االقسام وتشغيل نظام املعلومات الصحية املحوسب
 ))HISيف املستشفى.
 بناء قاعة اجتامعات ( بناء عظم ) مبساحة (  ) 90مرت مربع يف الساحة الخارجية ملستشفى طوباس الرتيك والبدءبالعمل عىل جهاز الجراحة باملنظار خالل العام  2017و افتتاح ( اعادة تأهيل وتشطيب وتجهيز ) قسم العالج
الطبيعي و ربط املستشفى بنظام املعلومات الصحية املحوسب (.)HIS
 تشغيل قسم الكىل الجديد يف مجمع فلسطني الطبي ،و توريد وتركيب  pvcلقسم الجراحات التخصصيه  ،واالنتهاءمن تأهيل حاممات االحتياجات الخاصة (يف مرحلة االستالم)  ،تم االنتهاء من اعادة تأهيل الطوارئ والقيام باعامل
الصيانة والتاهيل لبعض اقسام املستشفى.االنتهاء من ترميم واعادة تأهيل قسم العامرة النسائية يف مستشفى
االمراض العقلية يف بيت لحم  ،و تطبيق نظام الرقابة الشاملة للمستشفى .
 تزويد مستشفى درويش نزال/قلقيلية باالجهزة واملعدات الطبية والقيام باعمل الصيانة لبعض اقسام املستشفى القيام بأعامل الصيانة لبعض أقسام مستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابت /طولكرم وتشغيل الطاقه الشمسيه يفاملستشفى وتزويد املستشفى مباكنة غسيل كىل جديده باالضافة اىل تزويد املستشفى باالجهزة واملعدات الطبية.
 تشغيل جهاز التصوير الطبقي يف مستشفى أريحا واستالم املصعد باالضافة اىل تزويد املستشفى باالجهزة واملعداتالطبية .واضافة  9فحوصات جديدة يف مخترب الصحة العامة مثل فحص املكمالت الغذائية واغذية الرياضني وفحص
انواع اخرى من متبقيات املبيدات الحرشية يف الخضار وفحص جديد للكشف عن حمى البحر االبيض املتوسط
وفحص املعادن الثقيلة يف املياه وفحوصات متنوعة للكشف عن بعض البكترييا والفريوسات الطبية.
 البدء يف تنفيذ برنامج ارشفة الصور الطبية يف املستشفيات الحكومية .وبدء العمل يف برنامج نظام املعلوماتالصحية املناطقية يف الرعاية الصحية االولية لحوسبة جميع الخدمات الصحية املقدمة .وبدء العمل يف برنامج
التحويالت الطبية االلكرتوين.
 تأسيس نظام صحي شامل ال منهجي خاص باالطفال املتواجدين يف مراكز االحداث يف كل من رام الله وبيت لحميهدف اىل اعادة تاهيل االحداث من الناحية الصحية والنفسية واالجتامعية
 عمل دراسة مقطعية ( دراسة انتشار) ملرض التهاب الكبد الوبايئ لالطفال تحت سن  6سنوات والتي كانت نتائجهااقل من الهدف املحدد من قبل منظمة الصحة العاملية مام يؤكد ان فلسطني نجحت يف الوصول اىل الهدف املنشود
عىل املستوى االقليمي كام تعكس النجاح الكبري برنامج التطعيم بجميع جوانبه.
 رفع نسبه توافر االدويه يف مستودع االدويه املركزي ومراكز الوزارة لتصل اىل  %98.0وهي اعىل نسبه توافر يتمتحقيقها خالل السنوات الخمس املاضية.

 العمل عىل تطبيق املعايري الوطنية للجودة يف مراكز الرعاية الصحية األولية ،وتدريب الكوادر ذات العالقة ،وإجراءتقييامت دورية وتطوير نظم الحوكمة اإلدارية يف مديريات الصحة.
 تطبيق معايري ISO 15189يف  11مخترب طبي وتقديم الدعم الفني الالزم لتأهيل املختربات املشاركة ،وإجراءالتقييامت الدورية وتطوير أدوات القياس واملتابعة.
 تطوير نظم الحوكمة يف دوائر وزارة الصحة وتطبيق نظام  ISO 9001يف اإلدارة العامة للصيدلة تقديم الدعمالفني وإعداد سياسات وإجراءات عمل للعديد من إدارات ووحدات ودوائر وزارة الصحة ،حسب متطلبات نظم
الجودة.
 توسعة قامئة الفحوص املخربية لتصل اىل اكرث من  300فحص وكذلك إدخال اكرث من  400جهاز مخربي عىلمختربات وزارة الصحة.
 إجراء دراسة حول معدل البقاء (مدة خمس سنوات) للنساء املصابات برسطان الثدي يف املحافظات الشاملية ، .2012-2017ودراسة حول فعالية التصوير الشعاعي يف الكشف عن حاالت الرسطان يف مراحل مبكرة.
 -افتتاح وإعادة تشغيل وتوسعة ملراكز صحية يف مديريات الصحة عىل النحو التايل:

قطاع الزراعة
 افتتاح بنك الجينات الفلسطيني ،واملعشبة الوطنية ،ومخترب الصحة النباتية املركزي. املصادقة عىل إجراء التعداد الزراعي الثاين .2020 املصادقــة عــى مــروع نظــام تــداول املخصبــات الزراعيــة ،ومــروع نظــام التمويــل واإلقـراض الخــاص باملؤسســةالفلســطينية لإلقـراض الزراعــي ،ومــروع نظــام املشــاتل الزراعيــة.
 استصالح مساحات واسعة من األرايض الزراعية وتأهيلها وتشجريها. شــق عــدد مــن الطــرق الزراعيــة وتطويرهــا ،وإنشــاء آبــار جمــع ميــاه األمطــار يف مختلــف املحافظــات ،وخاصــةيف املناطــق املســاة (ج).
 دعم املزارعني من خالل مرشوع تخضري فلسطني مبوازنة سنوية مببلغ  10مليون شيكل. انضامم دولة فلسطني إىل املجلس الدويل للزيتون. -إنشاء ( )937برئ جمع مياه ،واالنتهاء من تجهيز ( )26بركة جمع مياه.

 تعويــض املزارعــن املترضريــن جــراء الظــروف الجويــة واالســتهداف املمنهــج للقطــاع الزراعــي ،باإلضافــة إىلمشــاريع تأهيــل الدفيئــات الزراعيــة ،ودعــم مــريب الــروة الحيوانيــة ،وتطويــر األمــن الغــذايئ ،باإلضافــة إىل عــدد
مــن املشــاريع منهــا تطويــر قطــاع املحاصيــل ،واســتخدام الزراعــة املائيــة ،وتطويــر قطــاع اإلنتــاج الحيــواين والــروة
الســمكية.
 توقيــع عــدة اتفاقيــات ثنائيــة منهــا  :توقيــع اتفاقيــة مــع اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي ملــروع تطويــر البــذارالبلديــة ،توقيــع اتفاقيــة مــع منظمــة الفــاو عــى تنســيب  22مــروع بحثــي بالتعــاون مــع الجامعــات الحكوميــه
واالهليــة ،توقيــع اتفاقيــة مــع بلديــة نابلــس بخصــوص اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــه واســتخدام الحــأه مــن
اجــل ري املحاصيــل الزراعيــة .توقيــع اتفاقيــة مــع الفــاو :عمــل مشــاريع زراعيــة بقيمــة  40مليــون دوالر .وتوقيــع
اتفاقيــة مــع اكســاد النشــاء محطــة مشــركة لتحســن الســاالت بقيمــة  250,000دوالر يف الســموع .وتوقيــع اتفاقيــة
مــع ايفــاد يف ايطاليــا بتمويــل مشــاريع بقيمــة  12896000دوالر .كــا تــم انضــام فلســطني كعضــو دائــم يف اتفاقيــة
التصحــر بتاريــخ  .17/12/2017وتــم إعــداد التقريــر الوطنــي االول للتصحــر يف فلســطني ضمــن اتفاقيــة االمــم
املتحــدة ملكافحــة التصحــر( .الغابــات واملراعــي ووضــع خطــة تنفيذيــه لالســتفادة مــن اتفاقيــة التعــاون بالرشاكــة
مــع دولــة الهنــد).

 إقرار قرار بقانون رقم  14لسنة  2018بشان تعديل قانون الزراعة رقم  2لسنة  2003وتعديالته .و نظام جمعياتمستخدمي املياة.
 تأهيل املخترب املركزي للصحة النباتية يف محافظة جنني باملواد واملعدات الالزمة وضمن املعايري واملتطلباتالدولية الخاصة بالصحة النباتية ،وتأهيل مخترب الحرشات يف محافظة الخليل باملواد الالزمة إلستمراية العمل بقيمة
( )10.000شيكل.
 ويف مجال تطبيق سياسات وإجراءات لضامن سالمة الصحة والصحة النباتية وفق متطلبات السوق ،تم اقرار الخطهالوطنية للرقابة عىل سالمة الغذاء ،والرشوع يف تطبيق التعليامت الفنية اإللزامية رقم  62لعام ( 2016الرشوط
الصحية للغذاء ذو األصل الحيواين) من بداية سلسلة االنتاج ( املزارع واملسالخ).
 ولتعزيز عمل جمعيات واألطر الفاعلة التي تجمع املزارعني واملنتجني تم اعداد رزنامة الهم املعارض الزراعيةاملحلية والدولية والرتتيب ملشاركة القطاع الزراعي والرشكات الزراعية وذلك لفتح آفاق تسويقية لدول العامل وتم
تشكيل هيئة إدارية مؤقتة ملجلس الزيتون .كام تم إنشاء جسم نقايب للعاملني يف قطاع الدواجن كام تم تصويب
أوضاع  15جمعية نسوية زراعية غري فاعلة من أجل تشكيل الرشاكة الزراعيه بهدف تحسني جودة املنتجات الزراعية
وتسويقها ضمن هذه الرشكة .
 وإلدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغريات املناخية وزيادة إنتاجية وتنافسية الزراعة يفاألسواق املحلية والدولية ومساهمتها يف الناتج املحيل واألمن الغذايئ اإلجاميل من أهم ما تم ماييل :إنشاء  275برئ
زراعي تجميعي بقدره تخزينية  16565مرت مكعب ،إنشاء  50برئ مياه جمع ملياه األمطار بسعة إجاملية  4112مرت
مكعب يف كل الخليل ويطا و حلحول ضمن املرشوع املمول من املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 انشاء بركة ترابية يف منطقة بيت حسن ( حصاد مايئ ) حجم  1800كوب يستفيد منها قرابة  200مريب  .وتنفيذ 7300م من الخطوط الناقلة للمياه استفاد منها  102مزارع  .ومتديد خط ناقل للمياه بطول  5000م يف محافظة
طوباس ومحافظة اريحا بالتعاون مع االغاثة الزراعية ومؤسسة كري الدولية  .وتم استصالح 1079دونم من األرايض
الجبلية ،تأهيل 2137دونم من األرايض الجبلية تم تأهيلها  85207 .مرت مربع من الجدران االستنادية تم بناؤها
وزراعة  2000دونم من األرايض املستصلحة واملؤهلة مبجمل  54000شتله.

 زراعة وري  1500دونم من األرايض الحكومية موزعة عىل 6مديريات يف  13موقع جديد يف املوسم الزراعي 2017- 2018حيث تم زراعتها ب  105000شتلة حرجية ومتابعتها ضمن مرشوع تخضري فلسطني .وتم زراعة  500دونم
يف عاطوف وقشدة /طوباس ضمن املرشوع الكندي حيث تم زراعة(اكاسيا ،سدر ،صرب ،قطف ،الخروب) .وتوزيع
وزراعة حوايل  200الف شتلة زيتون ( 11الف دونم) .وتوزيع وزراعة ( ) 550000شتلة مثمرة للموسم 2017-2018
ضمن مرشوع تخضري فلسطني .وتم شق  250كم من الطرق الزراعية تم شقها وتأهيلها منها  55كم من خالل آليات
وزارة الزراعة وهذه الطرق تخدم  25000دونم من األرايض الزراعية ،كذلك شق وتأهيل  7كم من الطرق يف طوباس.
زراعة  58دومنا أشجار مثمرة تروى مبياه معالجة من محطة معالجة نابلس الغربية ، USAID-وتم ادخال اصناف
زراعية جديدة يف مجال البستنة وخاصة االستوائيات مثل القشطة والليتيش والكرمبوال والكيوي والجوافة وتوسيع
رقعة العنب االبذري يف مناطق الشامل (من خالل انشطة مرشوع تخضري فلسطني) .وادخال وزراعة  3اصناف
جديدة خاصة بانتاج زيتون املائدة ،وادخال اصناف جديدة من االسامك كالباس و البوري والكارب و القرموط
 إعادة تأهيل محمية مخامس مبساحة  250دونم  .وإنشاء مشتلني حرجيني يف كل من نابلس وجنني بقدرة انتاجية 20000شتلة و  50000شتلة لكل مشتل عىل التوايل واصدار النسخة االوىل من خارطة الكربون العضوي يف الرتبة.
 وإلنفاذ سياسات وتقنيات الزراعة وحامية التنوع الحيوي الزراعي والحد من التصحر والتكيف مع التغري املناخينافذة الذكية مناخياً تم توزيع  10طن من بذار بلدية مقاومة للجفاف .وتسليم  6زراعات حافظه الدخال تفنيات
الزراعة الذكية ملواجهة التغري املناخي والحد من التصحر .وإدخال تقنيات جديدة باستخدام فالتر بيولوجية
وميكانيكية حديثة تضاعف كثافات االسامك وتجعلها اكرث ربحية  .وإنتاج اصبعيات ذات مواصفات جيدة من سمك
املشط عدد  90الف لهذا املوسم . 2017
 ولتحسني نوعية وسالمة املنتجات النباتية والحيوانية املنتجة محلياً و مطابقتها ألفضل املعايري الدولية وتتمتعبتنافسية عالية يف األسواق املحلية والدولية تم ترخيص ( )119مشتل و ( )117ترخيص ملراكز بيع االشتال و ()83
موافقة فنية عىل ترخيص محالت بيع املبيدات .وإصدار ( )3027شهادة صحة نبات  ،فحص وتفييم 145عينة عسل
لضامن مطابقتها ملواصفات ميثاق جودة العسل الفلسطيني .
 وللحد من انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات تم فحص  22650عينه موزعه من مختلفالقطعان والحيوانات املنزلية واملنشات الحيوانية خدمة  2350منتفع .وإنجاز مسح مصيل لتقييم فعالية لقاح
الحمى املالطية بعد  28يوم من التحصني  ،حيث تجاوزت نسبة فعالية اللقاح .84%
 تحصني  475725راس اغنام و 44193راس من االبقار ل  8981مريب ضد مرض الحمى القالعية ،.تحصني 318688راس من اناث االحالل واالمهات من املجرتات الصغرية ضد مرض الحمى املالطية استفاد من ذلك  15280مريب اغنام.
وتحصني  379067راس من االغنام ل  2329منتفع ضد مرض طاعون املجرتات الصغرية غالبيتها اغنام تسمني بعد
الفطام .وتحصني  235231راس ضان ل  1953منتفع ضد مرض جدري الضان وغريها من التحصينات .و بلغ عدد
الحيوانات املرقمة . 47345

 .وتوريد وتركيب  3700م من الخطوط الناقلة بويل ايثيلني ويستفيد منه  42مزارع ويغذي مساحة  1000دونم
يف منطقة البقيعة وعني البيضا  .وتأهيل  208دونم من البيوت البالستيكية املترضرة من االحوال الجوية يف دورا
وحلحول استفاد منها  138مزارع من خالل مرشوع ايادي ارشاف وتعاون وزارة الزراعة .وتوزيع  406لفه بالستيك
سقف للمزارعني املترضرين من الظروف الجوية يف دورا وشامل الخليل عددهم  136مزارع من خالل مرشوع
ايادي مع االغاثه الزراعيه لتأهيل البيوت البالستيكيه.
 لتعزيز صمود املزارعني واملزارعات ومتسكهم باألرض تم توزيع  550000اشتال مجانية متنوعة عىل املناطقاملترضرة واملهددة .وانشاء  81بركس ثابت لالغنام يف االغوار للتجمعات البدوية يف بقيعه طوباس واريحا من اجل
تعزيز صمودهم .كام تم توزيع خزانات ماء وخيم للتجمعات البدوية يف بقيعة /طوباس والنبي موىس /اريحا التي
تم هدمها من االحتالل من اجل تعزيز الصمود .وتم متديد شبكات مياه ،ل 40عائلة بدوية يف خان االحمر والنبي
موىس ووادي سلامن والرشايد كمساعدات طارئة .و زراعة  1666دونم مهدده باملصادرة تم زراعتها ب  25طن
(شعري وقمح) .وتم توزيع شبكات ري فرعية ذات الضغط املنتظم و استفاد من هذا املرشوع  327مزارع ومزارعة
يف األغوار الوسطى والشاملية لتعزيز صمود املزارعني واملزارعات يف املنطقة.
 ولدعم املزارعني واملنتجني املترضرين من الكوارث الطبيعية وأزمات األسواق حصلوا عىل الدعم الالزم لضامنقدراتهم عىل التكيف واالستمرار يف العمل والتطور ،تم توريد وتركيب  100م من الخطوط الناقلة املعدنية لسهل
البقيعة عدد املستفيدين  13مزارع واملساحة الزراعية  750دونم وتوريد وتركيب  1700م خط ناقل معدين  4أنش
لسهل الساكوت يف األغوار الشاملية ويستفيد منه  12مزارع ويغذي  800دونم.
 ولتشجيع الشباب الرياديون والنساء واملزارعون واملستثمرون املنخرطون يف أعامل زراعية وريفية ذات جدوىواستدامة تم منح جمعيات تعاونية مشاريع انتاجية ضمن مرشوع الوليد بن طالل من خالل التنسيق بني اإلدارة
العامة للمنظامت غري الحكومية واإلدارة العامة لإلرشاد .ودعم  34كادر شبايب إلنشاء مناحلهم الخاصة وضامن
متابعتهم وإرشادهم حتى تصبح املشاريع ذات جدوى اقتصادية ومدرة للدخل .
 ولتطوير خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطرة ودرء املخاطر والتأمني تم متابعة وتنفيذ الخطة اإلرشادية حيثتم تنفيذ عدد من األنشطة التي اشتملت عىل  )3950( :زيارة فردية ،تنفيذ (  ) 82يوم حقل ،تنفيذ ( )300مشاهدة
زراعية ،تنفيذ ( )36حلقة اذاعية ،تنفيذ ( )135حلقة تلفزيونية ،تنفيذ ( )213اجتامع ،تنفيذ ( )72ورشة عمل ،تنفيذ
( )675منشور زراعي ،تنفيذ ( )71دورة زراعية ،تنفيذ ( )192رسالة زراعية ،تنفيذ ( )90محارضة.
 ولخدمات التسويق الزراعي مبا يشمل أسواق الجملة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة تم تحصيل أذوناتاالسترياد من ارسائيل ( )590إذن استرياد .والسامح بإدخال ( )366طن متر من ارسائيل وإقامة معارض ومهرجانات
محلية عدد ( )3ودولية عدد ( .)6وتم تصدير كميات من األشتال املتنوعة افوكادو والبطاطا والتمر والزعرت والزيتون
والجوافة والليمون باالضافة اىل األجبان وزيت الزيتون واملخلالت .

قطاع السياحة واآلثار
 انتخــاب فلســطني لتمثيــل الــرق األوســط والوطــن العــريب يف األمانــة العامــة للمؤمتــر العاملــي للشــباب النقــايبالتابــع التحــاد “.”WFTU
 إنجاز الخرائط السياحية لكل من :نابلس ،سبسطية ،جنني ،برقني ،الطيبة ،العيزرية. الكشف عن أكرب لوحة فسيفساء يف العامل يف قرص هشام األثري القرص يف مدينة أريحا. الحصول عىل قرار مجلس الحرف العاملي بإعالن مدينة الخليل مدينة حرفية عاملية للعام .2016 العمل عىل ترميم شارع النجمة يف مدينة بيت لحم ومركز املدينة الديني والتاريخي ومدخل كنيسة املهد. تأهيــل عــدد مــن املناطــق األثريــة ،وترميــم مقــام النبــي مــوىس يف أريحــا ،وترميــم ( )16,304وثيقــة ،و()228ورقــة مــن وثائــق ومخطوطــات مؤسســة إحيــاء الـراث والبحــوث اإلســامية وبعــض املؤسســات الرســمية ،وتدقيــق
وفهرســة وترتيــب التسلســل الزمنــي وتختيــم ( )138,633وثيقــة عثامنيــة وعربيــة ومخطوطــات تراثيــة.
 اعتامد القدس عاصمة للسياحة االسالمية وعاصمة للسياحة العربية لعام .2018 تنظيــم عقــد أول مؤمتــر لألمــم املتحــدة يف فلســطني وأول مؤمتــر ملنظمــة الســياحة العامليــة ( )UNWTOيف الــرقاألوســط ،تحــت عنــوان “الســياحة الدينيــة العامليــة املســتدامة” مبشــاركة رســمية كبــرة متثلــت بوفــود رســمية مــن
 35دولــة وأكــر مــن  130مختصـاً وخبـرا ً يف مجــال الســياحة مــن  70دولــة.
 إدراج بيــت لحــم مــكان والدة الســيد املســيح ،وكنيســة املهــد ،ومســار الحجــاج عــى قامئــة اليونســكو لل ـراثالعاملــي امل َّعــرض للخطــر.
 إســتقبال قداســة البابــا فرنســيس يف األرايض املقدســة ،والعديــد مــن الشــخصيات املهمــة أبرزهــا :رئيــس وزراءبريطانيــا ،والقنصــل األمريــي.
 ترميــم وإعــادة تأهيــل خــان البــرة يف محافظــة رام اللــه والبــرة ،وافتتــاح حديقــة وتجهيــز مركــز خدمــات الــزواريف موقــع تــل بالطــة ،وتنفيــذ عــدد مــن األعــال يف البلــدة القدميــة يف بيــت لحــم.
 مــروع تنميــة وتأهيــل مقــام النبــي مــوىس يف محافظــة أريحــا كأحــد مقاصــد الســياحة الدينيــة والثقافيــة يففلســطني ،بدعــم مــن االتحــاد األورويب ،بقيمــة  5ماليــن يــورو.
 املشــاركة يف  12معــرض ومحفــل ســياحي دويل ،أبرزهــا معــرض يف إســبانيا ،FITUR 2015 /وتركيــا،EMITT 2015 /وإيطاليــا .BIT 2015 /وأعلنــت تركيــا إســتعدادها إلرســال  100ألف ســائح بشــكل ســنوي إىل فلســطني.
 متابعة مرشوع ترميم وتأهيل املركز التاريخي يف كفر عقب بالتعاون مع مؤسسة رواق. توقيــع  6اتفاقيــات لرتميــم مواقــعأثريــة ومتاحــف وتأهيلهــا.
 توقيــع اتفاقيــة برنامــج تنفيــذيللتعــاون الســياحي مــع وزارة الســياحة
واآلثــار األردنيــة للرتويــج لربامــج
ســياحية مشــركة.
 افتتــاح متحــف خــان البــرة ومركــزاالســتعالمات الســياحي ومتحــف
سبســطية األثــري.
 -إنجاز مرشوع تطوير متحف دورا.

 بلغ حجم االستثامر السياحي للعام  2014مبلغ  13.99مليون دوالر أمرييك ،حيث بلغت نسب تغري سنة املقارنة 2014عن السنة السابقة  2013هو  ،41.82%ونسبة تغري سنة املقارنة  2014عن سنة األساس  2010هو .88.37%
 إبرام عدد من االتفاقيات وتوقيعها مع العديد من الجهات وهي: .1اتفاقية دعم مرشوع شارع األعمدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم بهدف دعم
مرشوع إعادة تأهيل القاعات امللحقة مبوقع شارع األعمدة الروماين يف نابلس.
 .2اتفاقية تنفيذ مرشوع تغطية وحامية وإظهار أرضيات الفسيفساء يف قاعة الحامم الكبري يف قرص هشام.
 إعداد مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الدولية واملحلية وهي: .1مذكرة تعاون مشرتك بني وزارة النقل واملواصالت ووزارة السياحة بهدف تنظيم قطاع وكالت الطريان وتحقيق
املصلحة العامة.
 .2مذكرة تفاهم تطوير قلعة ومقام الشيخ شعلة مع مجلس قروي الناقورة بهدف مرشوع ترميم وتأهيل قلعة
ومقام الشيخ شعلة والحفاظ عليه وتنميته.
 .3مذكرة تفاهم بخصوص مرشوع حامية البلدة القدمية يف كفر عقب مع مركز رواق وبلدية كفر عقب.
 .4مذكرة تفاهم مع مركز السالم والتعاون الدويل IPCCالذي يعمل يف سياق التخطيط الحرضي واملخططات
الهيكلية يف رشق القدس ومناطق “ج” وذلك للتعاون يف اعداد الخطة االدارية والحفاظية ملوقع بتري.
 إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع تغطية وإظهار فسيفساء قرص هشام – أريحا (مرحلة طرح العطاء والبدءبالتنفيذ) :اختيار املقاول ،أعامل تهيئة املوقع ،إعادة بناء أجزاء متهدمة ومفككة ،أعامل رفع مساحي ،تصنيع مواد
الشلرت واملسارات.
 إنجاز مرشوع تأهيل موقع حرم الرامة يف الخليل. إنجاز مرشوع Competeمشاريع ترميم وتطوير يف مواقع أثرية وتراثية يف الخليل وجنني وبيت لحم وبيت ساحوربدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة .1.800.000$
 -البدء بإعداد وثائق مرشوع ترميم وتأهيل قلعة ومقام الشيخ شعلة وتحويلها لحديقة أثرية.

 إنجاز ترسيم املواقع االثرية عىل العرشات من املخططات الهيكلية ملدن وقرى وتجمعات سكانية منترشة يف كافةمحافظات الوطن ،باإلضافة ملتابعة العديد من القضايا املتعلقة برتسيم املواقع االثرية الواقعة خارج املخططات
الهيكلية بهدف حاميتها من الزحف العمراين او التعديات االخرى مثل شق الطرق الزراعية او استصالح األرايض
وغريها.
 تنظيف وتوثيق املئات من قطع العملة االثرية بهدف الداراسة بالتعاون مع االدارة العامة للتنقيبات واملتحافوالتقنيات.
 الرتويج لفلسطني يف أسواق السياحة العاملية من خالل املشاركة يف  16معرضاً دولياً سياحياً. ترسيم املسارات السياحية البيئية. رعاية وافتتاح عدد من املهرجنات والفعاليات منها :مهرجان ليايل امليالد ،مهرجان الكمنجايت للموسيقى الروحانية،مهرجان مواسم الربيع /سبسطية ،مهرجان نابلس السياحي ،مهرجان حياة بيت لحم ،مهرجان وادي الشعري ،فعاليات
أسبوع الرتاث يف بريزيت ،مهرجان النبي موىس /أريحا ،مهرجان أزهار نيسان /واد فوقني ،فعالية فندق ذا وولد اف
العاملية الحياء املنطقة املجاورة للجدار  /بيت لحم ،سوق بتري الشعبي االول  /بتري – بيت لحم.
مشاريع قيد اإلنجاز:
 ترميم وإعادة تأهيل املقام ليستخدم لنشاطات دينية وثقافية متنوعة بقيمة  7.000.000دوالر أمرييك ونسبةاالنجاز .60%
 العمل عىل مرشوع تغطية قاعة الحامم الكبري وأرضيات الفسيفساء يف قرص هشام حيث تم البدء باملرحلةالتنفيذية.
 العمل عىل تنفيذ مرشوع مركز تفسري يف البلدة القدمية من نابلس فوق موقع شارع األعمدة الروماين وتوريدوتركيب تجهيزات خاصة بأنظمة العرض والتفسري يف املركز.
 تحضري مقرتح مرشوع ترميم وإعادة تأهيل مسجد فاطمة خاتون يف مدينة جنني لتقدميه ملؤسسة تيكا الرتكية. العمل الدائم عىل إدارة املواقع األثرية املفتوحة للزيارة يف مختلف محافظات الوطن وتحسني مستوى الخدمةاملطلوبة للزوار.
 متابعة العديد من مشاريع الرتميم التي يتم تنفيذها عىل مستوى الوطن من قبل مؤسسات أو أشخاص.البدء بتجميع البيانات واملعلومات الخاصة مبدينة اريحا لرتشيحها للتسجيل عىل قامئة الرتاث العاملي حيثسنستقبل يف شهر ترشين االول خبري دويل للبدء بالعمل عىل ملف الرتشيح بتمويل من منظمة االلكسو.
 تأهيل حديقة تل ابو زرد األثرية – ياسوف /ياسوف مع صندوق إقراض البلديات نسبة االنجاز .40% مرشوع بتني ،مرشوع مشرتك مع جامعة كيوا اليابانية. مرشوع تل التل دير دبوان ،مرشوع مشرتك مع جامعة بري زيت. مرشوع تل الفارعة الشاميل ،مرشوع مشرتك مع جامعتي كوروتا ولشبونا. -مرشوع عني املعمودية ،مرشوع مشرتك مع الجانب الفرنيس.

 تســجيل مدينــة الخليــل القدميــة والحــرم االبراهيمــي عــى قامئــة ال ـراث العاملــي ضمــن قامئــة ال ـراث العاملــياملهــدد بالخطــر والــذي يحمــل قيمــة عامليــة اســتثنائية وتقــع مســوؤلية حاميتــه والحفــاظ عليــه عــى عاتــق البرشيــة
جمعــاء مبــا يف ذلــك املؤسســات الدوليــة.
 متابعة العمل عىل مرشوع املرصد املعامري والعمراين يف البلدان العربية.مرشوع حرم الرامة ،مرشوع فلسطيني مشرتك مع الجانب الفرنيس.
 مرشوع تل قيال ،مرشوع مشرتك مع جامعة بري زيت وفرنسا. مقرتح مرشوع متحف النقد يف فلسطني ،مرشوع مشرتك مع سلطة النقد الفلسطينية. مقرتح مرشوع متحف قلقيلية ،مرشوع مقرتح مع بلدية قلقيلية. مرشوع نفق العبيدية ،تم إنجاز املرحلة األوىل من املرشوع. إستكامل العمل يف متحف الرواية. -إستكامل العمل يف متحف العيزرية.

قطاع النقل و املواصالت
 تنفيــذ أول مخطــط شــمويل للطــرق يف فلســطني للفــرة ( ،)2045 – 2017ويهــدف إىل إعــداد الدراســات واملخططاتالالزمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل وتحســن شــبكات الطــرق والنقل.
 تشــكيل لجنــة للتفــاوض مــع الجهــات ذات العالقــة إليجــاد آليــات لتنفيــذ مــروع إقامــة ســكة حديــد تربــطشــال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا.
 إعادة تأهيل شبكات الطرق العامة وصيانتها. تطوير آليات قطاع النقل الحكومي مبا يتعلق بتوريد املركبات الحكومية ،وحوسبة نظام النقل العام. االتفــاق عــى تشــغيل خــط إقليمــي يربــط مدينــة أريحــا الصناعيــة الزراعيــة ومدينــة الشــونة يف األردن وصــوالإىل مينــاء العقبــة.
 معالجة ظاهرة املركبات واملعدات غري القانونية.. تنفيذ برامج التوعية املرورية مع وزارة الرتبية والتعليم العايل. نقل الحجاح واملعتمرين من قطاع غزة إىل اململكة العربية السعودية. تشكيل لجنة لتنفيذ مرشوع سكة حديد تربط شامل الضفة الغربية وجنوبها. إدراج األرصــاد الجويــة ضمــن الشــبكة الحكوميــة ،وتحويــل النظــام إىل خــط ( ،)Viberوإعــداد قاعــدة بيانــاتبنظــام ( )GISلخطــوط مركبــات النقــل العــام ،لتوفــر بيئــة مروريــة آمنــة.
 تنظيم الوضع املروري عىل حاجز قلنديا ،من خالل وضع قواطع إسمنتية “ نيوجرييس”. تأهيـ�ل مديريـ�ات الرتخيـ�ص يف كل مـ�ن رام اللـ�ه وقلقيليـ�ة وطولكـ�رم ،بدعـ�م مـ�ن الوكالـ�ة األمريكيـ�ة للتنميـ�ة( (�US ،)AIDوافتتــاح مديريتــي ترخيــص يطــا وقلقيليــة.
 إضافــة طـرازات فنيــة للمركبــات املســموح إســتريادها مــا وســع قاعــدة اإلســترياد ،وزاد أعــداد املركبــات املســتوردةإىل حــوايل  5000مركبــة مســتعملة وجديــدة.
 إنجــاز  3000معاملــة إســترياد مركبــات مســتعملة ،ملســتوردي قطــاع غــزة منــذ بدايــة العــام ،والتنســيق إلدخــال 3000مركبــة مســتعملة ،و 220شــاحنة 45 ،ج ـرارا ً زراعي ـاً ،و 100رافعــة شــوكية ،و 30حافلــة كبــرة.
 تنفيــذ حملــة الســامة املروريــة للمــدارس غــر اآلمنــة مروريـاً برعايــة البنــك العــريب مــن خــال مراجعــة إجـراءاتالســامة املروريــة املســتهدفة لتوفــر بيئــة مروريــة آمنــة للمــدارس.
 توقيــع  3مذكـرات تفاهــم ،أبرزهــا :اتفاقيــة تفاهــم مــع جامعــة النجــاح لتبــادل البيانــات املناخيــة ألغـراض البحــثالعلمي.
 توقيــع  3اتفاقيــات ،أبرزهــا :مــع جمهوريــة مــر العربيــة خاصــة بنقــل املعتمريــن ،وتدريــب موظفــي الخطــوطالجويــة ،ونقــل حجــاج املحافظــات الجنوبيــة حجــاج محافظــات غــزة عــن طريــق الجــو للعــام 1436هـــ2015/م،
وأخــرى لتقديــم منحــة ماليــة هولنديــة لتغطيــة مرحلــة التطويــر مــن مــروع اوريــو بنســبة  ،100%بتكلفــة
 839,976يــورو.
 إعــداد التقريــر النصفــي ملــروع املخطــط الشــمويل للطــرق واملواصــات ،واملتعلــق بخطــوط النقــل بكافــة أشــكاله،بتكلفــة ماليــة بلغــت مليــوين يــوررو ،بدعــم مــن االتحــاد األورويب.
 تحديــث ملــف شــبكة الطــرق للضفــة الغربيــة مــن صــور جويــة لعــام  ،2012وتحديــث ملــف طــرق غــزة مــنصــور فضائيــة.

 استكامل إعادة توزيع خطوط النقل بالحافالت العمومية يف محافظتي رام الله وطولكرم. توفري حافالت وخطوط جديدة قادرة عىل تقديم خدمة أفضل للمواطنني ضمن مرشوع تحديث حافالتنقل الركاب ( )ORIO Projectبتمويل من االتحاد االوروريب بقيمة  10مليون يورو.
 توقيع اتفاقية متويل مرشوع تعزيز قدرات وزارة النقل واملواصالت مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( .)UNDP/PAPPوتوقيع اتفاقية نقل حجاج املحافظات الجنوبية عن طريق الجو عام 2016م 1437/ه.
وتم الحصول عىل منحة من الحكومة الهولندية مببلغ ( )32.5مليون يورو ،لتغيري منط النقل يف فلسطني
واالتجاه نحو زيادة االعتامد عىل قطاع النقل بالحافالت وتوفري نقل حرضي آمن ومستدام بتكلفة قليلة
وصديق للبيئة.
 الحصول عىل منحة من بنك االستثامر األورويب بقيمة ( )2مليون يورو ،لتنفيذ أول مخطط شمويل للطرقيتم عمله يف فلسطني للفرتة ( .)2017-2045ويهدف إىل إعداد الدراسات واملخططات الالزمة لتطوير البنية
التحتية لقطاع النقل وتحسني شبكات الطرق والنقل ورفع مستوى املهارات التقنية ،وتأمني األمن والسالمة،
وإعادة إقامة مشاريع نقل إسرتاتيجية مثل املطار وامليناء التجاري ومرفأ الصيد وتطوير املعابر الحدودية.
ويعترب املخطط الشمويل العام للطرق والنقل واملواصالت جزء من ”املخطط الوطني املكاين“.
 توفري قواعد بيانات وصفية تساعد يف وضع حلول مرورية تساعد متخذي القرار يف وضع تصور لتحسنيشبكة الطرق .هذا وتم تحديث ملف طرق قطاع غزة من الصور الفضائية (سبوت  ،)2014وتحديث ملف
الطرق للضفة الغربية من صور جوية .2016
 إجراء تدريب عميل لـ ( )16موظفا يف دائرة األرصاد الجوية األردنية يف مجال التنبؤات الجوية العدديةوالتنبؤات املوسمية وعملية الرصد الجوي وتكنولوجيا املعلومات ،بدعم من  .JICAورفد قاعدة البيانات
املناخية مبعلومات من خالل متابعة اسرتجاع البيانات املناخية من األردن ،بتمويل من األسكوا قيمته
( )12ألف دوالر ،وتنفيذ حملة الفحص الشتوي الدوري للمركبات .واستكامل إعادة توزيع رخص التشغيل
العمومية العاملة عىل شبكة أوريو املقرتحة ،وتم اإلعالن عن السامح بتحويل رخص التشغيل العمومية
العاملة عىل شبكة أوريو املقرتحة إىل خطوط آخرى أو إىل سفريات خاصة.

األوقاف والشؤون الدينية
 انجاز كافة مواسم الحج والعمرة بشكل سنوي من خالل تسهيل مرور الحجاج ذهاباً وإياباً ،واستئجار السكن،وتسهيل الحصول عىل تأشريات الحجاج ،ورشاء خدمات املشاعر يف كل من مشعري عرفات ومنى ،وذلك من خالل
توفري الخيام املحسنة وخدمة التكييف واملياه املعدنية الباردة واإلضاءة وفرش السجاد ،وكذلك توفري خدمات النقل
الداخيل من مكة املكرمة إىل املشاعر من خالل توفري حافالت حديثة.
 تأجري عقارات وقفية للمشاريع الصغرية ،واقامة مرافق عامة مثل املدارس والعيادات والحدائق العامة ومباينحكومية ،باإلضافة إىل انشاء مشاريع اقتصادية تنموية كالطاقة الشمسية واملدن الرياضية واملنتجعات.
 إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية :تم معالجة أكرث من ( )532سجالً ومخطوطة معالجة إلكرتونية ،أي ما يفوق( )39،495ورقة ،تم ترميزها وفق النهج املتبع يف املؤسسة .وتم ترميم ( )7،414وثيقة و( )228ورقة من وثائق
ومخطوطات مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية  ،وترميم ( )724ورقة خارجية و( )229ورقة مخطوط وتجليد
( )3مخطوطات من مخطوطات الرئاسة و 5كتب ملكتبة املؤسسة) .وتم تدقيق فهرسة وترتيب متسلسل زمنياً
وتختيم ( )80،680وثيقة عربية ومخطوطاً ،وقد رافق هذه العملية جرد املخطوطات األصلية يف املؤسسة والتي بلغ
عددها  360مخطوطاً .وتم ترجمة ما يزيد عن ( )100وثيقة متفرقة ما بني وثيقة أو سندات تسجيل وطابو لرفعها
للمحاكم تأكيدا ً عىل الحق العريب ومقاومة االستيطان .ووتم رفد املكتبة بالعديد من الكتب والنرشات والتي بلغ
عددها ما يقارب ( )480ما بني كتاب ودورية.
 حصلت فلسطني عىل املركز األول يف تالوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه يف أكرث من مسابقة دولية ،كام تمتنظيم واإلرشاف عىل العديد من املسابقات املحلية السنوية منها :مسابقة األقىص يف حفظ القرآن الكريم واملسابقة
السنوية يف تفسري القرآن الكريم ومسابقة أجمل صوت ،و تنظيم إمتحان العام السنوي يف أحكام التالوة والتجويد
(مبشاركة كافة أبناء شعبنا مبا فيهم أهلنا يف الداخل الفلسطيني املحتل)

 مؤسسة دار االيتام االسالمية الصناعية :تقديم الخدمات اإليوائية املتكاملة والتعليم االكادميي واملهني لـ ( )80يتيم،وبلغ مجموع الطلبة يف مدارس مؤسسة دار األيتام االسالمية ( )600طالب .وتم تجهيز مشاغل تدريب مهني جديدة
يف مقر املؤسسة يف القدس القدمية (مشغل كهرباء ومشغل تكييف ،ومشغل متديدات صحية) مببلغ ()222,000
دوالر أمرييك بتمويل من بنك التنمية االسالمي.
 الحرم االبراهيمي :تم االنتهاء من املرحلة الثانية لرتميم الحرم اإلبراهيمي الرشيف -بالتعاون مع لجنة إعامرالخليل ،وعمل الدراسات للمرحلة الثالثة ،و تنظيم الفعاليات إلحياء التواجد داخل الحرم اإلبراهيمي الرشيف مثل
إقامة الحفل املركزي للمناسبة اإلرساء واملعراج ،فعاليات نرصة املسجد األقىص املبارك ،إقامة املخيامت الصيفية
لألطفال وتم إعداد بحث مصور عن الحرم اإلبراهيمي الرشيف ومساجد البلدة القدمية من الخليل ونرشه.
 بلغ عدد املستفيدين من تكية ابراهيم الخليل عىل مدار العام وبالذات خالل شهر رمضان املبارك حيث وصل اىلما يزيد عن ( )100000مستفيد ،كام بلغ مجموع ما دخل من تربعات يف العام 2017م والعام 2018م ()985000
شيكل ،وتربعات التكية اإلبراهيمية بلغت خالل املدة ذاتها ( ،)843000وذلك حسب ما أفاد سجالت قسم املحاسبة
يف املديرية ،وتم إعادة ترميم وتأهيل التكية بحيث أصبحت ضمن الرشوط واملواصفات واملقايس املطلوبة ألي مطبخ
منوذجي.وتم عقد مؤمتر بيت املقدس السنوي الثامن يف مدينة الخليل تحت عنوان[ :الخليل واقع وتحديات] ،يف مقر
املركز الكوري التابع لبلدية الخليل .
 ومن جانب الدروس الدينية والفتاوى الرشعية تم تقديم ( )2411درس ديني ومحارضات واصدار أعداد من مجلةاإلرساء الدورية وكتب ونرش ٍ
ات دينية ،إضافة إىل الدراسات واألبحاث واملقاالت الدينية ،وبلغ عدد هذه اإلصدارات
( )132إصدارا ً .واصدار ( )4673فتوى طالق ،و( )866فتوى عامة ،و( )93512فتوى شفوية ،و( )2417فتوى الكرتونية،
و( )24قرارا ً فقهياً .واملساهمة يف حل ( )1,634نزاع عائيل وعشائري .واصدار ( )45تزكية توزعت بني طالب علم
ومصانع أغذية وجمعيات خريية.
ً
 إصدار العديد من الترصيحات الصحفية ،التي تناولت عددا من القضايا التي تهم املواطنني ،وكذلك تضمنت بياناملوقف الرسمي لدار اإلفتاء حيالها ،وأجرت العديد من املقابالت ،وبلغ عدد هذه النشاطات ( )2163نشاطاً موزعة
بني خرب وبرنامج إذاعي وتقرير وبيان ...إلخ .وساهمت دار اإلفتاء يف حل ما يزيد عىل ( )1505نزاعاً عائلياً وعشائرياً.

قطاع العمل
 إقرار قانون الضامن االجتامعي وإنشاء مؤسسة الضامن االجتامعي. تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية للعامل. انشاء وتجهيز مراكز التدريب املهني والتقني ،ومراكز التميز ،وإضافة العديد من التخصصات الجديدة ملراكزالتدريب الخاصة ،واالنتهاء من بناء عدد من مراكز التدريب املهني يف القدس والخليل وسلفيت.
 متابعة تحصيل مطالب العامل يف الداخل الفلسطيني العالقة لدى الجانب اإلرسائييل. تنفيذ مشاريع حيوية استهدفت قطاعات التعليم والتدريب التقني واملهني وسوق العمل ،باإلضافة إىل تنفيذبرنامج التشغيل املؤقت (الخريجني والعامل)
 إطالق برنامج تدريبي ضمن «مرشوع بناء قدرات املؤسسات االقتصادية للجمعيات التعاونية» ،بالتعاون مع املركزالفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتامعية ،الذي يستهدف إعداد أخصائيني يف املجال التعاوين وتأهيلهم.
 إطالق الربنامج اإلسرتاتيجي الشامل للتشغيل يف فلسطني ،والذي يهدف إىل رؤية وطنية شاملة لواقع التشغيل يففلسطني والخدمات املقدمة وتطويرها.
 االتفاق مع وزارة الصحة عىل معايري للحصول عىل تأمني صحي للمتعطل عن العمل ،تم تصفري األعداد املسجلة،والبدء بالتسجيل ضمن املعايري الجديدة إبتداء من .01/03/2015
 التوقيع عىل اتفاقيات تعاون بني فلسطني وأملانيا بقيمة  10مليون دوالر بدعم من البنك األملاين للتنمية ،بهدفتحسني فرص العمل للشباب الفلسطيني من خالل الرتكيز عىل التدريب املهني والتقني ،إضافة إىل تأهيل مراكز يف
جامعة القدس تخص برنامج الدراسات الثنائية.
 توقيع اتفاقية متويل مايل بقيمة  70ألف دوالر ملدة عام مع اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفري والتسليف ،وذلكلتنفيذ مرشوع ضامن مقاصف مدرسية عددها  44مقصفاً يف قرى سلفيت ونابلس ،لتوفري  66فرصة عمل تستفيد
منها النساء املنضويات تحت مظلة االتحاد بهدف تحسني الوضع املعييش لهن وألرسهن.
 إطالق وثيقة الربنامج االسرتاتيجي املتكامل للتشغيل يف فلسطني ،والتي ستشكل مرجعية عمل وزارة العملورشكائها املحليني والدوليني خالل الخمس سنوات القادمة ملعالجة مشكلة البطالة يف أوساط الشباب والخريجني.
 تنفيذ مرشوع تقييم الجمعيات التعاونية الحرفية والخدماتية واالستهالكية ،والذي استهدف وضع  147جمعيةتعاونية بتمويل من منظمة العمل الدولية ،حيث تم الخروج بتقارير تقيمية لهذة الجمعيات متهيدا ً للوصول لقرار
بتصويب أوضاعها واتخاذ االجراءات القانونية بحق الجمعيات املتعرثة.
 اقرار  17نظام داخيل لنقابات جديدة و 92ميزانية عمومية للنقابات العاملية. توقيع مذكرة تفاهم بني غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ومركز التدريب املهني متعدد األغراض يف حلحول،بهدف ربط الربامج التدريبية املهنية مع احتياج السوق املحيل وتحقيق النمو االقتصادي واملساعدة يف تقليل نسبة
البطالة من خالل توفري أيدي عاملة ذات كفاءة .وتوقيع مذكرة تفاهم ما بني وزارة العمل والهيئة االستشارية
الفلسطينية لتطوير املؤسسات غري الحكومية وجمعية مدرسة األمهات ضمن مرشوع « متكني النساء من أجل
كرامتهن واملستقبل « .وتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس األبحاث والتبادل الدويل « اركس « ،بهدف توسيع الفرص
التدريبية والقيادية للشباب يف كافة محافظات الضفة الغربية.

 توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أوكسفام الدولية لدعم القطاع التعاوين .وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك فلسطنيلتمويل مشاريع صغرية ومتناهية الصغر لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
 إعداد قامئة مؤرشات قطاع العمل لتضمينها ضمن مؤرشات املراقبة اإلحصائية ،وإعداد تقرير حول « االنتهاكاتاإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية للعام  .»2016وطباعة ونرش دراستني ،وورقة سياساتية» نحو بيئة عمل الئقة «
يف قطاعي الزراعة والخدمات الصغرية .وإعداد دليل خاص بحقوق النساء العامالت يف سوق العمل ،وإعداد مسودة
ورقة سياسات بعنوان حامية املنتوجات النسوية الفلسطينية وتوفري محفزات ملشاركة النساء يف سوق العمل وخلق
التآزر بينها.
 إعادة حوكمة منظومة التعليم والتدريب املهني .وتم انشاء هيئة العمل التعاوين وتحويله اىل قطاع مشغل ومنتج،وإعادة مأسسة وتطوير منظومة التفتيش.
 إعادة إحياء صندوق التشغيل من خالل عدة إجراءات إصالحية أعادت للصندوق موقعه ،وضخ الكادر البرشياملؤهل للعمل يف الصندوق ،وتوسيع دائرة القروض امليرسة املمنوحة للخريجني والباحثني عن عمل ،من خالل توفري
القروض امليرسة من الجهات الدولية واإلقليمية بفائدة ميرسة ال تتجاوز . 5%
 املوافقة النهائية عىل مرشوع تعزيز الريادة وخلق فرص العمل يف مؤسسات املجتمع املحيل يف رشق القدس وغزة ،بالتعاون مع مؤسسة ( )Vento di Terraبقيمة إجاملية مليون يورو ،واملمول من للوكالة اإليطالية للتعاون.
 تنفيذ عدة مشاريع أبرزها :برنامج التعاون الفني البلجييك BTC-املرحلة الثانية (مرشوع تحسني القدرات لبناءاملؤسسات  )ECIBمرشوع  KFWوهو مرشوع يهدف لتطوير عدد من مراكز التدريب املهني املختارة بتكلفة
إجاملية تبلغ  3مليون يورو .وتم تنفيذ املرشوع اإليطايل وبلغ عدد املستفيدين من املرشوع هو( )1332مستفيد،
مرشوع بناء مركز تدريب مهني سلفيت .وإطالق املرحلة الثانية من املرشوع األورويب «لدعم مؤسسات التعليم
والتدريب املهني والتقني»
 الحصول عىل منحة من البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة ( )670ألف دوالر لتأثيث وتجهيز مركز تدريب مهنيالعيزرية والبدء بإجراءات شبك املركز بشبكتي الكهرباء واملاء .
 تجهيز ست مشاغل من خالل مشاريع التدريب املستمر(خياطة بيت عور ،خياطة طولكرم ،تجميل طولكرم،متديدات صحية قلقيلية ،صيانة اجهزة منزلية قلقيلية ،خياطة تنجيد سلفيت) تجهيز مشاغل اللحام الحديث يف
مراكز (حلحلول ،بيت عور وطولكرم) وتنفيذ سلسة من الدورات التدريبية يف مجاالت (صيانة املاكينات الصناعية،
اللحام وتكنولوجيا املركبات) مبشاركة مدربني محليني وأملان .وتجهيز مشغل األمتتة الصناعية  PLCيف مركز تدريب
مهني بيت جاال متهيدا لعقد دورات يف هذا املجال.

قطاع الحامية االجتامعية
 تقديم رزمة من املساعدات النقدية والعينية للمواطنني من بينها :تقديم رزمة من املساعدات والخدمات النقديةلـ ( )115ألف أرسة فقرية مببلغ ( )521,117,931شيكل ،وعينية لـ ( )45ألف أرسة بتكلفة ( ) 8.5مليون دوالر،
ومساعدات طارئة لـ ( )1518أرسة بتكلفة ( )2,909,500شيكل ،وبطاقة التأمني الصحي لـ ( )80,578أرسة بتكلفة
( )52.8مليون شيكل ،وإعفاءات مدرسية لـ ( )150ألف طالب وطالبة ،ومساعدات بأقساط جامعية ودعم فاتورة
الكهرباء ،وكفاالت أيتام لحوايل ( )4,000يتيم ،وتدخالت متكني اقتصادي لألرس الفقرية ولذوي اإلعاقة استفاد منها
(.)666
 بلغ عدد األيتام املستفيدين ( )3893يتيامً مببلغ إجاميل ( )3,653,540دوالرا ً ،وعدد األرس املكفولة ( )83أرسة مببلغإجاميل ( )164,520دوالرا ً ،وكذلك عدد ذوي االحتياجات الخاصة املكفولني ( )24معاقاً مببلغ إجمــــــايل ()28,812
دوالرا ً.
 رصف مخصصات األرسى والجرحى وذوي الشهداء. إنشاء برنامج مكافحة الفقر الذييستحوذ عىل  91%من موازنة الوزارة،
وبرنامج حامية ورعاية الفئات الضعيفة
واملهمشة  ،برامج مكافحة ظاهرة عاملة
األطفال ،وحامية الطفولة ،ويستحوذ عىل
 ،7%باإلضافة إىل برنامج اإلدارة والتخطيط
ويستحوذ عىل .2%
 رفع سقف برنامج التحويالت النقديةلتصبح  130مليون شيكل سنوياً.
 اعتامد البوابة املوحدة للمساعدة االجتامعية ،وذلك لتنظيم عملية تقديم الخدمات واملساعدات االجتامعية لألرسالفقرية ،وضامن وصول الخدمات واملساعدات إىل الفئات املستحقة بعدالة.
 االستمرار يف تنفيذ مرشوع متكني األرس املحرومة اقتصادياً (.)DEEP تخفيض نسبة الفقر بنسبة حوايل  9%من املساعدات النقدية ،حيث تم تخصيص مبلغ  518,397,372شيكلمساعدات لألرس الفقرية )40,135( ،أرسة يف الضفة و ( )71,720أرسة يف غزة (وهو ما نسبته  65%لغزة ،ونسبة 35%
للضفة) وتم رصف  3دفعات فقط من أصل أربع .حيث ساهمت الحكومة الفلسطينية بنسبة  ،61%االتحاد األورويب
بنسبة  ( ، 39%وتوقف البنك الدويل عن املساهمة عام 2017م ).
 توقيع املنحة اليابانية املقدمة لليونيسف بقيمة  4.5مليون دوالر لدعم األطفال ذوي اإلعاقة يف فلسطني. تقديم املساعدة القانونية ل ( 382قضية حدث ) موزعة عىل محافظات الوطن .ومتابعة ( )2720طفل يفخالف مع القانون من قبل مرشدي حامية الطفولة واألحداث .و تم متابعة ( ) 616طفل تعرضوا للعنف واإلساءة
واالستغالل واإلهامل وسوء املعاملة ،من قبل مرشدي حامية الطفولة ،وتوفري الحامية والرعاية الطارئة ل  117طفل
وطفلة .و عقد  211مؤمتر حالة لألطفال من قبل مرشدي حامية الطفولة بهدف توفري الحامية والرعاية واإلدماج لهم
يف أرسهم .وعقد  67عقد اجتامع لشبكات حامية الطفولة ومنسقي شبكات الحامية يف كافة املحافظات ، ،وتنفيذ 35
لقاء توعوي خاص باألطفال من خالل الشبكات .وتوفري الحامية والرعاية الطارئة واملؤقتة إىل (  156طفل وطفلة ).

 ترخيص عدد  153حضانة ،تم إغالق ( )15حضانة مخالفة للرشوط يف ( نابلس ،وبيت لحم  ،والقدس ،وسلفيت،وجنني) ،وتوجيه إنذارات ل (  11حضانة ) يف رام الله وجنني ،وتم استصدار 11شهادة ميالد ألطفال غري رشعيني،
وتسليم أطفال عدد ( )13ألرس حاضنة .تم تخريج دورة يف السالمة العامة واإلسعاف األويل شارك فيها  25مربية يف
محافظة الخليل .وتم إطالق دليل معايري الجودة وإجراءات االعتامد لدور الحضانة يف فلسطني وسيتم العمل وسيتم
تنفيذه عام .2018
 توفري الرعاية الداخلية ل  220مسن ومسنة يف بيت األجداد ومؤسسات رعاية املسنني) ،وتوفري الرعاية النهارية ل 800مسن ومسنة يف مؤسسات رعاية املسنني ،وتنفيذ  12احتفال مبناسبة يوم املسن العاملي ،إضافة إىل تنفيذ 60
فعالية صحية وتوعوية وزيارات منزلية للمسنني يف املحافظات استفاد منها  4000مسن ومسنة،
 إيواء وحامية  353إمرأه وطفل ضحايا العنف يف مؤسسات ( مركز محور  ،البيت األمن ،مركز طوارئ أريحا ).وتوفري الخدمة القانونية والتمثيل القانوين ل ( ) 500حالة ،واملتابعات القانونية واالجتامعية واإلرشادية ل  343حالة
من النساء ضحايا العنف من خالل مرشدات املرأة يف امليدان ،بتكلفة  8900يورو من خالل مرشوع ويلود  ،3وتقديم
خدمات اإلرشاد االجتامعي الفردي والنفيس والقانوين ل ( ) 420حالة من خالل الوحدات اإلرشادية والقانونية يف
كل من ( دورا ،وجنني ،ويطا) بتكلفة  70200يورو من خالل مرشوع ويلود .3وتم توفري تعليم جامعي ومساعدات
بأقساط جامعية ل 12طالبة من النساء ،بتكلفة  9500يورو ،وتقديم مساعدات شهرية للطالبات مببلغ  19800خالل
العام .وتجهيز قاعة مركز محور للنزيالت بتكلفة  11500يورو .ومتكني اقتصادي مبشاريع منتجة ل (  7نساء ناجيات
من العنف ) .وتنفيذ برامج إرشاف مهني لبناء قدرات مرشدات املرأة وأخصائيات املراكز اإلرشادية بتكلفة 8400
يورو.
والذي ينفذ بالرشاكة مع الحركة العاملية للدفاع عن األطفال.
 استالم املديريات لحوايل  1000طلب أيتام جديد وإدخالهم عىل الربنامج الوطني ،وتم إلغاء طلبات أيتام()952خرجت من رشوط الكفالة .زيارة  14طفل من أطفال فلسطني من( األيتام ،أبناء الشهداء ،الجرحى واألرسى ) إىل
سلطنة عامن ملدة  9أيام ،تم خاللها زيارة مواقع وأماكن ترفيهية .
 سادسا :املراكز االجتامعية ( املراكز االجتامعية لتأهيل الشبيبة ): يف املراكز االجتامعية تم تخريج  168طالب وطالبة من املراكز مبهن مختلفة ،وتنفيذ  8رحل ترفيهية كنشاطاتالمنهجية لطالب املراكز من خالل وزارة التنمية االجتامعية .تزويد مركز تأهيل شبيبة قلقيلية مبعدات وأجهزة بقيمة
 120,000يورو ،من خالل مرشوع ممول من مؤسسة .GIZتم توصيل شبكة الكهرباء إىل مركز تأهيل شبيبة حلحول
الجديد.
 رصف مساعدات نقدية طارئة ل  20نزيل ونزيلة يف مراكز اإلصالح والتأهيل مببلغ  20,000شيكل ،ورشاءاحتياجات لنزالء ونزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل (  100نزيل ) مببلغ  66,000شيكل ،وتوزيع  30طرد صحي لهؤالء
النزالء بتكلفة  6300شيكل ( مجموع 92,300 :شيكل ) .ورعاية وإرشاد نزالء مراكز اإلصالح والـتأهيل بحوايل 100
جلسة فردية وجامعية عىل مدار العام يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل يف كافة املحافظات.

 تنفيذ جلسات إرشاد للوقاية من املخدرات للنزالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل مبعدل  3 2-لقاءات يف الشهر ،وعقدلقاءات شهرية لطالب الخدمة االجتامعية يف جامعة القدس املفتوحة  ،الهالل األحمر الفلسطيني ،كلية مجتمع املرأة
– الطرية .وعقد ورش عمل حول مخاطر املخدرات لطالب الكلية العرصية ومركز رونالدو ومركز الشيخ خليفة حول
موضوع الوقاية من املخدرات.
 توفري الحامية والرعاية والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة :تم منح  765إعفاء جمريك لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةحيث تم تزويدهم بوسيلة نقل (مركبة) متكنهم من الوصول إىل مراكز الخدمة ودمجهم يف املجتمع .وتم تأهيل
األشخاص ذوي االعاقة مبشاريع مدرة للدخل بدعم من صندوق الهالل األحمر االمارايت ( 10مشاريع ثروة حيوانية،
 13تجاري 1 ،زراعي) .تم تأهيل  24أرسة مبشاريع صغرية بقيمة إجاملية( )179,800دوالر ،وتوفري خدمات الرعاية
والحامية ل  800من األشخاص ذوي اإلعاقة يف  26مؤسسة اجتامعية.
 برمجة نظام إدارة الحالة الخاص بربنامج بطاقة املعاق وإعداد أدلة اإلجراءات وبناء نظام الكرتوين محوسب معالرشكاء وزاريت الصحة ،والرتبية والتعليم العايل .وتم تخصيص  2.5مليون شيكل لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة
بأجهزة مساندة ،وتم توقيع اتفاقية رشاء خدمة مع الجمعية العربية للتأهيل ،وجمعية الجليل للمعاقني  ،وتم تسليم
حالة  45أجهزة مساندة ويجري العمل عىل تسليم بقية األجهزة .و تزويد  25طالب من ذوي اإلعاقات البرصية
بأجهزة الب توب ناطقة بتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل بتكلفة  18,000دوالر.
 رشاء خدمات من الجمعيات واملؤسسات املختصة لرعاية وتأهيل الفئات الضعيفة واملهمشة منهم معاقني وأطفالونساء ومسنني.
 يف الجانب االسرتاتيجي التخطيطي :تم إطالق مرشوع بناء القدرات املمول من االتحاد األورويب إنجاز إسرتاتيجيةقطاع التنمية االجتامعية  2017-2022والخطة التنفيذية .واعداد نظام للتقييم واملتابعة لتمكني األشخاص ذوي
اإلعاقة بالتعاون مع االتحاد األورويب وبتنفيذ مؤسسة ارواد للتدريب واالستشارة  .إطالق البوابة املوحدة للمساعدات
االجتامعية.
 انجاز إسرتاتيجية الطفولة املبكرة  2017-2022بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الرتبية والتعليم العايل. املصادقة عىل نظام املجلس الوطني للطفل من مجلس الوزراء .واعتامد وإقرار دليل بدائل االحتجاز للمؤسسات/لقطاع عدالة األحداث.

قطاع الحكم املحيل
 إجراء انتخابات مجالس الهيئات املحلية يف املحافظات الشاملية. إنشاء محكمة الهيئات املحلية. إنجاز العديد من املخططات الهيكلية. اعتامد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2017م. تسجيل دولة فلسطني يف الشعبة العربية لألسامء الجغرافية. تنفيذ مئات املشاريع من خالل برنامج دعم البلديات ،وصندوق دعم وتطوير الهيئات املحلية ،وشملت مناطق(ج) واملناطق املهددة باالستيطان والجدار واألغوار ،وتضمنت تعبيد الطرق ،ومتديد خطوط الكهرباء واملياه ،وبناء
غرف صفية ،وروضات أطفال ،ومراكز صحية ،والطاقة الشمسية وغريها من املشاريع الحيوية.
 إقرار نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية رقم ( )2لسنة .2017 تنفيذ االحتياجات الطارئة ملكب زهرة الفنجان. تأهيل محطة ترحيل النفايات (قلقيلية) انشاء خلية جديدة ملكب نفايات املنيا. حصول نظام ( )GeoMolgعىل جائزة أفضل نظام ( )GISوتطبيقات لفئة املؤسسات من رشكة ()ESSERIلألنظمة املحوسبة يف كاليفورنيا ،وبناء نظام مكاين لصالح املكتب الوطني التنسيقي للمناطق املسامة (ج) ،لدعم
هذه املناطق ،وإطالق العمل يف الخطط التنموية ملحافظات (القدس ،والخليل ،ورام الله) .واملساعدة واإلرشاف عىل
إنجاز الخطط التنموية يف ( )144بلدية تشمل يف املحافظات الشاملية والجنوبية بالتعاون مع صندوق البلديات
ومرشوع مجتمعات مزدهرة .ومساعدة ( )139مجلس قروي يف إنجاز خطط التنمية املحلية السنوية ،وذلك ضمن
مرشوع «تحسني الخدمات املحلية» وإطالق مبادرة حق الشباب يف املدينة ،وتنفيذها يف مدن (أريحا ،وبيت لحم،
وقلقيلية ،والزهراء) من خالل التعاون مع القطاع األهيل .وعقد املنتدى الفلسطيني الحرضي الثاين إستجابة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة خاصة «هدف  .»11وإنجاز خطط التوعية املجتمعية ملوضوع إعادة األحياء يف الهيئات
املحلية املستهدفة ( )12مركز تاريخي .وتم االنتهاء من إعداد مرشوع هيكيل متكامل ملنطقة تلفيت وتنني والجامعة
االمريكية يف جنني .كام تم تحضري مصفوفة البيانات الحرضية وتقييم كفاءة نظام املعلومات الجغرافية وتحليل
البيانات وأولويات االحتياجات يف كل منطقة حرضية ملتابعة تقييم البيانات الحرضية.
 وضع النظام االلكرتوين ملجلس التنظيم األعىل واللجان اإلقليمية ( )e-HPCRCيف إطار العمل ،وإدخال املخططاتالهيكلية املصدقة والهيكيل التفصييل واملعلنة لالعرتاض عىل النظام ،وتعديالت املخططات الهيكلية والتفصيلية
(التعديل التنظيمي و التنظيم الفصييل) ،وإدخال قطع أرايض األحواض الطبيعية بعد استالمها من املديريات
والبلديات واملجالس املحلية والقروية .وادخال قطع االرايض املخمنة بعد استالمها من املديريات او الهيئات املحلية.
 البدء بتنفيذ مرشوع تعزيز املنعة وحيازة املسكن بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومتويلمن االتحاد األورويب ،والذي يشمل إعداد خمسة مخططات هيكلية جديدة ،وإستكامل العمل عىل خمسة وعرشون
مخطط هيكيل ،وإعداد الخطط التنموية ملحافظات القدس ،الخليل ،رام الله ،وإعداد مخططني مشرتكني ملنطقة
شامل طوباس واألغوار ومنطقة شامل غرب جنني ،واإلرشاف عىل تنفيذ ستة

فراغات عامة .وتم استحداث أو توسيع صالحيات عدد من لجان التنظيم والتخطيط فيام يسمى مناطق (ج) (محلية،
إقليمية) ،ضمن مرشوع “دعم السلطات املحلية الفلسطينية يف تقديم خدمات تخطيطية” بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية ومتويل من التعاون السويرسي باإلضافة اىل التعاون البلجييك.
 إعداد الرشوط املرجعية لتطوير املرحلة الثانية من برنامج بوابة املوازنات لتدريب وتأهيل موظفي الهيئات املحليةومجالس الخدمات املشرتكة من خالل عمليات التدريب املستمرة سواء عىل مستوى إعداد املوازنات أو عىل الشؤون
املالية املختلفة والتي تخص الهيئات املحلية ومجالس الخدمات.
 يف جانب مجالس الخدمات املشرتكة :تم إقرار أربعة أنظمة تعرفة للنفايات الصلبة يف أربعة بلديات .وتم انجازحملة توعوية إعالمية حول قضايا النفايات الصلبة ،وإعداد وطباعة دليل التدقيق البيئي عىل مكبات النفايات،
وإعداد دليل إداري لعمل مجالس الخدمات املشرتكة ،وإعداد وطباعة دليل إدارة مخلفات مواد البناء والهدم،
وتوريد وتركيب ونظام حامية لغرفة السريفرات بقيمة  35الف يورو ،وتوريد وتركيب نظام ( ) Blade systemبقيمة
 150ألف يورو ،وتوريد وتركيب نظام املوارد البرشية من املرشوع البلجييك .اقرار ( )3مشاريع مشرتكة لثالثة مجالس
مشرتكة عىل برنامج LGSIPبالتعاون مع صندوق البلديات ،وإختيار أربعة مجالس مشرتكة ليتم استهادفها يف
املرحلة الثانية من الربنامج .وتم االنتهاء من أعامل بناء برئ العوجا – اريحا واملمول من جايكا “ ضمن مرشوع متكني
مجتمعات االغوار”.
 يف جانب التنمية االقتصادية املحلية تم إعداد وثيقة االطار الوطني للتنمية االقتصادية املحلية (NATIONAL.)FRAME WORKإعداد ورقة سياسات التنمية االقتصادية املحلية .إعداد رشوط املرجعية الخاصة ( )TORولجان
متخصصة يف الفريق الوطني للتنمية االقتصادية املحلية .وتنظيم وإدارة فعاليات اليوم الوطني للتنمية االقتصادية
املحلية.

قطاع الثقافة

 إنشاء املكتبة الوطنية لحرص وجمع وحفظ الرتاث الفكري والوطني املطبوع والتعريف به. إقامة معرض فلسطني الدويل للكتاب سنوياً. إقامة العديد من املؤمترات واملعارض واملهرجانات الثقافية داخل الوطن وخارجه. إنشاء صندوق لدعم اإلبداع والتميز ،وفوز فلسطني مبنصب مقرر لجنة الثقافة يف منظمة األمم املتحدة للرتبيةوالعلوم والثقافة “اليونسكو”.
 إدراج البلدة القدمية يف الخليل والحرم اإلبراهيمي كموقع فلسطيني عىل قامئة الرتاث العاملي. إنجاز مرشوع قانون الرتاث الثقايف املادي ،ومرشوع نظام املتاحف ،ومرشوع مركز طوباس الثقايف. إعتامد القدس عاصمة دامئة للرتاث العريب. إقرار قانون الرتاث الثقايف املادي. توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثقافية مع مختلف دول العامل .هذا باإلضافة إىل أنه تم الحصولعىل قرار من وزراء الثقافة يف العامل االسالمي باعتبار فلسطني عضو دائم يف املجلس االستشاري للتنمية الثقافية يف
العامل اإلسالمي .وشاركت فلسطني يف مهرجان كان السيناميئ الدويل ،وتجهيز جناح فلسطني األول من خالل توقيع
اتفاقية مع رشكة ميدين فلسطني لإلنتاج الفني.
 دعم املشاريع الثقافية عرب الصندوق الثقايف الفلسطيني ،وتشجيع وحامية التنوع والتعددية الثقافية وتنمية املواردوالربط ما بني الداعمني واملبدعني ،حيث تم دعم  16مرشوعاً إبداعياً ،يضاف اىل ذلك تأهيل ثالث قاعات الستخدامها
يف احتضان الفعاليات الثقافية والفنية يف مختلف املحافظات .وأبرز املشاريع التي دعمها الصندوق الثقايف هي:
إصدار وطباعة الكتب وإنتاج األفالم بهدف الحفاظ عىل املوروث الثقايف والرتاث الفلسطيني
 تقديم الدعم املادي للمؤسسات واألفراد العاملني يف الحقل الثقايف ،لخلق الفرص أمامهم وتذليل الصعوبات التيتعرتضهم يف مسريتهم الثقافية واإلبداعية.
 جوائز فلسطني التقديرية لآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية إن جائزة الدولة التقديرية تستهدف االحتفاء باإلبداعواملبدعني الفلسطينيني ومن الجوائز جائزة إحسان عباس للثقافة واإلبداع للعام و جائزة القدس للثقافة واإلبداع
للعام .

 أيام األدب العاملي “ أسبوع الرتجمة “ تحت شعار “فلسطني :الحضارة وتواصل املعرفة” حيث تم اطالق مرشوعأيام الرتجمة واألدب العاملي يف العام  ،2017حيث إستضافت فلسطني عددا ً من األدباء العامليني واملرتجمني العرب
املعروفني بأعاملهم التى رفدوا بها املكتبة العربية بالعديد من اإلبداعت التي أثرت األدب العاملي.
 معرض فلسطني الدويل الحادي عرش للكتاب :حيث حرصت الحكومة عىل مشاركة فلسطني يف أكرب عدد مناملعارض العربية الدولية للكتاب ومن أبرزها :املشاركة يف معرض عامن الدويل للكتاب /األردن يف الفرتة املشاركة يف
معرض بريوت الدويل للكتاب .
سعت الحكومة إىل تعزيز وتوسيع نطاق التواصل والتبادل الثقايف مع شعوب العامل ،حيث حرصت عىل تأمني
الحضور الفلسطيني الثقايف يف جميع أرجاء العامل والحضور الدويل الثقايف يف فلسطني  ،من خالل عدد من املشاركات
واإلستضافات أبرزها:
 أيام ثقافية فلسطينية يف تركامنستان ،األيام الثقافية الروسية يف فلسطني ،األيام الثقافية الفلسطينية يف تركيا. املشاركة الرسمية يف أسبوع سينام الطفل املنظم بالتعاون مع الهيئة امللكية لألفالم -األردن يف عامن  ،إقامةاأليام الثقافية الفلسطينية يف تركيا للعام  2017تحت عنوان” القدس قلب األمتني العربية و االسالمية” .املشاركة
الفلسطينية يف زمبابواي ،املشاركة يف امللتقى الدويل لفنون ذوي القدرات الخاصة “أوالدنا” ،وتنظيم ورشة مشرتكة يف
فلسطني حول مستقبل صناعة الفيلم الفلسطيني بالرشاكة مع القنصلية الفرنسية واملركز الوطني الفرنيس للصورة
واملجلس الثقايف الربيطاين والهيئة امللكية لألفالم األردن خالل شباط .2017
 ومحلياً تم افتتاح مهرجان القدس العارش للشعر والثقافة والفنون يف بيت لحم  ،الذي نظمته مجموعة املنتدىاألدبية بالتعاون مع وزارة الثقافة .واملشاركة يف مهرجان ليايل بريزيت السابع  ،مهرجان واد الشعري للثقافة والسياحة
والفنون دورته السادسة.
 تم اإلعالن عن مسابقة يف عيونهن للمصورات والصحافيات الفلسطينيات تحت عنوان “ نساء ومهن” لعام 2017وإقامة معرض للمصورة متارا حبش يف متحف محمود درويش بعنوان “ فلسطينية” إقامة “ مهرجان الفن النسوي
املقديس “ للنساء املقدسيات تحت شعار “ الحامية واألمان حق للمرأة املقدسية من انتهاكات االحتالل” ،اإلعالن عن
مسابقة الصناعات الحرفية األوىل لحرفتي التطريز والبسط البلدي مبناسبة الثامن من آذار
 وعىل صعيد النرش ،صدور العديد من الكتب املتنوعة ما بني األدب ،والدراسات األكادميية والنقدية ،وأدبالسجون ،والتوثيق الثقايف والرتايث ،توثيق األلعاب الشعبية الفلسطينية.
 دعم ورشاء كتب للمكتبات العامة واملدارس والجامعات واملؤسسات األكادميية ،وتوزيع الكتب عىل املدارس،واملكتبات العامة ،والجامعات ،واملعاهد ،والجمعيات ،والنوادي ،والبلديات ،والوزارات ،والكتّاب ،واملراكز الثقافية،
والطالب ،والباحثني ،ومكتبات األرسى واملؤسسات الرسمية  ،وكذلك املؤسسات الثقافية داخل الخط األخرض واملناطق
املهمشة ،ودعم العديد من املؤسسات األكادميية الحكومية والخاصة بالعديد من إصدارات وزارة الثقافة ،ولحامية
املوروث الثقايف الفلسطيني :انطلقت احتفاالت وفعاليات يوم الرتاث الفلسطيني يف جميع املحافظات واملدراس
والجامعات الفلسطينيه عىل امتداد الوطن ،مبشاركة عدد كبري من املؤسسات الثقافية والجمعيات ،ومبناسبة يوم
الرتاث صدر عدد من املراجع الهامة يف حقول متعددة يف الرتاث .كام تم تنفيذ عده دورات تدريبية عىل حرف
وصناعات تقليدية عرب مكاتب املحافظات يف الخزف والرسم عىل الزجاج والخط العريب والفسيفساء وإطالق القامئة
التمثيلية الوطنية لعنارص الرتاث غري املادي.

قطاع االعالم
 ضامن حرية الرأي والتعبري والحريات اإلعالمية ،ومتابعة ونرش وتوثيق كافة االنتهاكات اإلرسائيلية ضد شعبناوأرضنا ومقدساتنا.
 تنسيق موجات فضائية مفتوحة ما بني هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية مع عدد من الدول العربية حولاملخاطر التي تتهدد مدينة القدس.
 التواصل مع الفعاليات اإلعالمية يف املنطقة لتخصيص برامجهم ملوضوع القدس. املشاركة بفعالية يف العديد من الربامج التلفزيونية واالذاعية العربية واألجنبية. توقيع اتفاقية مع الحكومة الهندية لرشاء معدات وآالت للطباعة الوطنية. توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب اإلعالم التابع ملجلس الدولة لجمهورية الصني الشعبية للتعاون يف مجال االعالم. تنظيم واملشاركة يف  6جوالت وزيارات غري روتينية للسفارة التونسية ونقابة الصحفيني ووزارة الداخلية وهناك 3جوالت إعالمية ميدانية .وتم تنظيم واملشاركة وحضور  22ورشة وندوة ومؤمتر صحفي تناولت معظم القضايا
الوطنية والتنموية.
 فيام يخص االرشاف عىل وسائل االعالم وتنظيم الواقع االعالمي تم ترخيص  30مؤسسة اعالمية باملحافظات ،وتمإصدار  4رخص للبث الفضايئ  ،والقيام ب 39جولة تفتيش عىل املؤسسات االعالمية يف املحافظات الشاملية.
 وفيام يخص انتاج مواد اعالمية ضمن املنارصة االعالمية للقضايا الوطنية تم إعداد  255بيانا صحافيا باللغةالعربية ،اعداد  4رسائل لجهات دولية 10،بيانات و  36تقرير و 6فيديو باللغة االنجليزية  ،تنفيذ  10حلقات
من برنامج ذاكرة ال تصدأ ،تنفيذ  27حلقة من سلسلة (أصوات من طوباس) ،إعداد ونرش 10حلقات من سلسلة
"كواكب ال تغيب ،إنجاز فيلم قصري جدا :القدس عاصمة اإلعالم (نقوش وتاريخ) ،انجاز فيلم قصري جدا :العامل
يساند فلسطني باستخدام اعالم الدول ،تصميم  6انفوغراف وعدد من التصاميم الجرافيكية .وتم تنظيم  10فعاليات
اعالمية اخرى منها :تنفيذ فعالية خاصة بيوم الشهيد ،تشكيل مكتب اعالمي خاص مبرشوع التعداد العام للسكان
واملساكن واملنشآت ،موجة مفتوحة بالرشاكة مع اإلذاعات املحلية وصوت فلسطني نرصة للقدس ،توحيد البث
اإلذاعي لدعم حقوق الالجئني الفلسطينيني بعنوان "الكرامة ال تقدر بثمن ،ربط اثري املحطات مع صوت فلسطني
تحت عنوان "يحدث يف فلسطني " ،فعالية مبناسبة يوم الطفل الفلسطيني ،أمسية رمضانية للصحفيني واإلعالميني
الفلسطينيني ،فعالية تحت عنوان "فعاليات يوم الطفل الفلسطيني ،وقفة تضامنية إلطالق رساح الصحفيني املعتقلني
إدارياً يف السجون االرسائيلية ،تنظيم وافتتاح مهرجان الرسم بعنوان (حكايايت يف رسومات).
 اعداد مقرتحات دولة فلسطني عىل ميثاق الرشف االعالمي ،واعداد مقرتحات دولة فلسطني عيل وثيقة اعالنحرية االعالم يف العامل العريب ،تزويد جامعة الدول العربية مبواد اعالمية النتاج فيلم حول القدس ،مخاطبة مندوبية
فلسطني الدامئة لدى الجامعة العربية بشأن آلية مستدامة لتعزيز التبادل االعالمي فيام يخص القدس ،تم وضع
تعديالت وتوصيات دولة فلسطني عىل التقرير بشأن االعالم االسالمي وقضية القدس الرشيف وفلسطني املقدم
للدورة ( )11اللجنة الدامئة لإلعالم والشؤون الثقافية التابعة ملنظمة التعاون االسالمي يف دكار السنغال ،وإعداد
مالحظات نقدية واقرتاحات خاصة باملسودة املعدّلة لإلسرتاتيجية اإلعالمية العربية  ،2017-2021الصادرة عن قطاع
اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية.

قطاع املراة
 املصادقة عىل اتفاقية “سيداو” ،ومبا يساهم بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة. اعتامد فلسطني تعريفاً وطنياً موسعاً للعنف ضد املرأة ،يتضمن التعريف الدويل له باإلضافة إىل خصوصية دولةفلسطني باعتبارها دولة تقع تحت االحتالل.
 إعداد اسرتاتيجية وطنية خاصة تحت مسمى “مناهضة العنف ضد املرأة “”2011-2019 املصادقة عىل االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني الجنسني .2017-2022 تشكيل لجنة وطنية عليا ملناهضة العنف ضد املرأة ،وتشكيل لجنة وطنية وفق قرار مجلس األمن الدويل 1325ملتابعة قضايا النساء املعنفات من االحتالل اإلرسائييل ،والتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة من العنف اإلرسائييل.
 تشكيل شبكة حامية للمرأة املقدسية جراء االنتهاكات اإلرسائيلية من  7مؤسسات يف مدينة القدس. املصادقة عىل إنشاء املرصد الوطني للعنف ضد املرأة ،واملصادقة عىل نظام التحويل الوطني. إعفاء النساء من رسوم التقارير الطبية ،واعتامد شهادتها يف سلطة األرايض. تعزيز عمل مراكز حامية املرأة يف دعم ومتكني النساء ضحايا العنف بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين. العمل عىل ضامن حصول جميع النساء عىل خدمات الصحة االنجابية من رعاية وحامية ووالدة ،وفحص لرسطانالثدي وعنق الرحم مجاناً أو دفعة رمزية.
 إلغاء البنود املخففة يف قانون العقوبات تجاه جرائم العنف ضد املرأة ،وكذلك تعطيل العمل بنصوص تزويجاملغتصب للفتاة املغتصبة ،وإلغاء املادة املتعلقة بالحكم املخفف للقاتل بحجة رشف العائلة ،وتعديل قانون
العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م ،وذلك حتى ال يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الرشف من العذر املخفف يف املادة
( )99من القانون ،وحتى ال يستفيد مرتكبو جرائم االعتداءات عىل اإلناث من وقف املالحقة القضائية ،ومن تنفيذ
العقوبة املحكوم بها عليهم.
 دعم صندوق النفقة ،لرفع قدراته يف توفري متطلبات الحياة الكرمية للنساء واألطفال. قرار منح الحق لألم باستصدار جوازات السفرألبنائها القرص ،باإلضافة إىل منحها الحق بفتح
حسابات بنكية واإليداع ألبنائها القرص.
 منح املرأة حق نقل اطفالها من مدارسهم. املصادقة عىل قانون حامية األرسة من العنف. إطالق اسرتاتيجية النوع االجتامعي للمؤسسةاألمنية ،علامً بأن دولة فلسطني هي الدولة
الوحيدة التي توجد بها لجنة استشارية أمنية يف
القطاع األمني.
 إدماج النوع االجتامعي يف خطط التنميةالوطنية
لوحة للفنان :سامي شموط

قطاع الشباب والرياضة

 اعتامد القدس عاصمة الشباب اإلسالمي الحصول عىل عضوية املجلس األعىل للشباب والرياضة يف اللجنة الفرعية الفلسطينية األوروبية للبحث العلميواالبتكار ومجتمع املعلومات واإلعالم املريئ واملسموع ،وعضوية املجلس األعىل للشباب
 والرياضة يف اللجنة الفرعية الفلسطينية األوروبية للثقافة والشؤون االجتامعية والصحة. إطالق الخطة الوطنية االسرتاتيجية لقطاع الشباب الفلسطيني .2017-2022 تجهيز مقر أكادميية جوزيف بالتر بقيمة  485ألف دوالر. مشاركة فلسطني يف تصفيات كأس العامل لكرة القدم ،ومختلف الرياضات األخرى ،ويف األلعاب األوملبية. تأهل املنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا ألول مرة يف تاريخ الكرة الفلسطينية ،وإنجازاته املستمرةواملوقع املتقدم الذي حققه يف الرتتيب الدويل للفيفا.
 بلغت التكلفة االجاملية إلنشاء املالعب وتجهيزها وتأهيلها  5مليون دوالر، تنفيذ عدد من األنشطة الشبابية والرياضية كاملخيامت واملعسكرات الصيفية. دعم األندية واالتحادات واملالعب خالل األعوام  2016-2014بقيمة  1,8مليون دوالر ،و  2,5مليون شيكل،ومرشوع لدعم األندية بقيمة  2,5مليون دوالر ،ومرشوع التشغيل املؤقت
 لتطوير أداء األندية واملراكز الشبابية يف قطاع غزة. تنفيذ أعامل الصيانة لعدد من الصاالت الرياضية واملراكز مبنح بلغت  17000دوالر لكل صالة ،وصيانة مركزالشهيد صالح خلف بقيمة  2.6مليون شيكل ،واستاد فيصل الحسيني ،وجميع الصاالت الرياضية املغلقة يف مختلف
محافظات الوطن ،باإلضافة إىل تنفيذ أعامل التعشيب الصناعي لعدد من املالعب يف مدينة القدس بحوايل  3مليون
دوالر.
 العمل عىل إنشاء مقرات املجلس األعىل للشباب والرياضة واملفوضية الكشفية واللجنة األوملبية بقيمة  2.2مليوندوالر املرحلة األوىل.
 إعداد وتنفيذ مرشوع املخيامت الصيفية للطالئع ،حيث تم تنفيذ حوايل  850مخيامً صيفياً يف كافة محافظاتالوطن والشتات.
 دعم النشاطات التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم ضمن أنشطة املجلس املتعددة وتقديم كل ما يلزملتسهيل تنفيذهم لألنشطة.
 تنظيم ماراثون فلسطني الدويل عىل مدار السنوات الخمس املاضية مبشاركة  6آالف من كافة الفئات العمرية مثلواأكرث من  74دولة من مختلف العامل ،باإلضافة إىل تنظيم سباق اريحا لدويل “قمر تحت البحر” مبشاركة  10آالف
متسابق ،كام تم الحصول عىل االعرتاف الدويل مبساري ماراثون فلسطني الدويل وسباق أريحا الدويل ،من االتحاد
الدويل أللعاب القوى.

شؤون األرسى واملحررين
 تحويل الكنتني لألرسى يف سجون االحتالل بشكل شهري ومنتظم تسديد أتعاب محامني لقاء الخدمات القانونية املقدمة لألرسى رصف رواتب لألرسى واملحررين ،مبا فيها تكملة رواتب للموظفني والعساكر األرسى.رصف منح إفراج لألرسى املحررين تسديد نفقات بدل خدمة التدريب املهني لألرسى املحررين تسديد األقساط الجامعية لألرسى واملحررين املنتفعني من خدمة التعليم الجامعي. تسديد بدل خدمة زراعة أطفال أنابيب (عالج عقم) لزوجات األرسى املحررين اعتامد ( )135منحة تعليمية لألرسى املحررين يف الجامعات الفلسطينية عىل الفصول األول والثاين والفصل الصيفي. تم تخريج ( )7طالب أرسى داخل السجون من جامعاتهم قبل االعتقال .واستصدار موافقة جامعة القدس املفتوحةعىل ( )207منحة للفصلني األول والثاين لألرسى داخل السجون املنتفعني من الخدمة .كام تم اعتامد ( )950أسري
انطبقت عليهم الرشوط ،لالستفادة من خدمة التعليم الثانوي يف السجون للعام  .2018تخريج ( )134أسري محرر
إستفادوا من خدمة التدريب املهني ،باإلضافة إىل ( )45أسري محرر ملتحقني بالدورات املنعقدة .وتم تسجيل ()200
أسري محرر عىل قامئة االنتظار لالستفادة من خدمة التدريب املهني.
 إصدار وتجديد تأمينات صحية لألرسى وذويهم وعددها ( )10910بطاقة تأمني صحي.رصف قروض لألرسى املحررين تم متابعة ملفات األرسى املوقوفني يف مراكز التوقيف والتحقيق اإلرسائيلية (املسكوبية ،عسقالن ،بيتح تكفا،الجلمة).
 -تقديم االلتامس للمحاكم اإلرسائيلية املختصة مبواضيع مختلفة تخص األرسى ،وتم متابعة ملفات االعتقال.

قطاع الطاقة
 توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم قطاع الطاقة يف فلسطني مبا يشمل نقل صالحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية مبا يفذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع.
 تسوية الديون املرتاكمة عىل رشكات الكهرباء الفلسطينية والهيئات املحلية.إنشاء رشكة النقل الوطنية للكهرباء. إعداد أطلس الرياح والشمس يف فلسطني. منح حوافز رضيبية لتشجيع االستثامر يف قطاع الطاقة املتجددة والبديلة. توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق االستثامر لتطوير حقل برتول رنتيس. إقرار الرتتيبات الجديدة لتطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني “غزة مارين”. إعادة تأهيل شبكة ومحطة توليد كهرباء غزة ،وإعادة ربط  50ميجا واط من خطوط الكهرباء املغذية لقطاع غزة،والبدء بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية ،وبناء مغذيات ملحطات الكهرباء.
 وضع حجر األساس إلنشاء مرشوع محطة توليد الكهرباء بقدرة  450ميغاواط يف محافظة جنني. املحافظة عىل الطاقة من خالل اعتامد اإلضاءة املوفرة للطاقة يف املرافق العامة ،وتنفيذ مرشوع تركيب وحداتاإلنارة املوفرة للطاقة يف عدد من املؤسسات الحكومية.
 قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية اإلشعاعية. وضع خطة قصرية ومتوسطة املدى لتصويب أوضاع قطاع الكهرباء يف غزة وتم عقد عدة ورشات مع املانحني لتوفريالدعم الفني واملايل لتنفيذها.
 قامت مجموعة العمل القطاعية بعقد مجموعة من االجتامعات وقد تم االتفاق عىل تشكيل لجان فرعية ملتابعةاألمور املتعلقة بكل من الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،قطاع غزة ،وتحسني املالءة املالية لقطاع الكهرباء.
 عقدت لجنة الرشاكة الفلسطينية األوروبية عدة اجتامعات لبحث أولويات التعاون عىل املدى القريب باإلضافة إىلمواصلة النقاش حول مسودة اتفاقية الرشاكة الثنائية وتحديد أولويات الرشاكة عىل املدى القصري . 2018-2020
 توفــر دعــم إضــايف لصنــدوق ال Trust Fundبقيمــة  14مليــون دوالر أمريــي كتمويــل إضــايف ملــروع الESPIPمــن خــال كل مــن االتحــاد األورويب والرنويــج لتصبــح القيمــة االجامليــة للمــروع  25مليــون دوالر أمريــي.
 توفــر منحــة بقيمــة  1.75مليــون يــورو لدراســة احتياجــات قطــاع توزيــع الكهربــاء يف الضفــة الغربيــة مــع العلــمبــأن بنــك االســتثامر األورويب قــد وعــد بتمويــل جــزء مــن املشــاريع الناتجــة عــن الدراســة املذكــورة ،وســيتم املبــارشة
بإجـراء الدراســات املذكــورة قبــل نهايــة العــام الحــايل ،وبرنامــج التوأمــة مــع االتحــاد األورويب لتعزيــز الخـرات الفنيــة
يف مجــال قطــاع الطاقــة بقيمــة  1.5مليــون يــورو.
 زيــادة كميــة الطاقــة الكهربائيــة املنتجــة محليــاً حيــث تــم إطــاق العديــد مــن املشــاريع الخاصــة بالطاقــةاملتجــددة منهــا:
 .1تــم تركيــب أنظمــة خاليــا شمســية عــى تســعة مواقــع تشــمل مستشــفيات عــدد ثالثــة ،ومــدارس عــدد أربعــة،
وبيــوت رعايــة عــدد اثنــن يف الضفــة وغــزة ممولــة مــن الحكومــة التشــيكية بقــدرة اجامليــة  270كيلــو واط وبتكلفــة
 740,000دوالر أمريــي .

 .2تزويد املدارس الحكومية بأنظمة خاليا شمسية ل 82مدرسة بتمويل حكومي وبتكلفة تقديرية اجاملية
 1,160,000دوالر أمرييك .باإلضافة ملرشوع ممول من الحكومة التشيكية لرتكيب أنظمة طاقة شمسية عىل أسطح 35
مدرسة حكومية وعدة جامعات بقدرات متفاوتة.
 .3مرشوع تزويد مضخة مياه للري لصالح جامعة االستقالل يف العوجا -أريحا بنظام طاقة شمسية بقدرة  50كيلو
واط وبتكلفة  70,000دوالر بتمويل من . UNDP
 .4مرشوع املنحة األمريكية للطاقة الشمسية لصالح مبنى األمن الوطني يف مدينة طولكرم لرتكيب أنظمة خاليا
شمسية عىل أسطح املباين املتوفرة ومواقف.
 .5تركيب أنظمة خاليا شمسية حسب النظام الهجني باستخدام بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية عىل عدد من
مدارس ومستشفيات قطاع غزة بقدرة اجاملية  500كيلو واط ومتويل من .UNDP
 .6تم توقيع االتفاقية مع وزارة املالية ،لتقديم املساعدة الفنية والخدمات االستشارية للبنوك املستفيدة من املرشوع
لتمويل مشاريع خاصة بالطاقة البديلة يف فلسطني حيث قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية  AFDواالتحاد األورويب
قرض مقـرتن مبنحة للبنوك املحلية ،بقيمة إجاملية  33مليون يورو.
 .7البدء بتزويد  11مرفق صحي بالطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية مع توفري نظام تخزين احتياطي،
بالتعاون مع وكالة التنمية اليابانية  JICAبقيمة مليون دوالر.
 .8إطالق مرشوع الصندوق الدوار للطاقة املتجددة للمحافظات الجنوبية ،لرتكيب أنظمة طاقة شمسية عىل املنازل
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتعاون مع البنك الدويل حيث يستهدف املرشوع تركيب حوايل  800نظام طاقة
شميس مع وحدات تخزين طاقي.
 تشغيل محطة تحويل الجلمة /جنني ضمن إتفاقية مؤقتة مع الرشكة اإلرسائيلية للكهرباء ترشيد استهالك الطاقة يف القطاعات املختلفة حيث تم إنجاز التدقيق الطاقي عىل عدد من املؤسسات الحكوميةوالخاصة بهدف التوفري يف الطاقة ،.كام تم إنشاء الصندوق الدوار لالستثامر يف مشاريع كفاءة الطاقة.
 إعادة تأهيل شبكات القرى واملدن والرشكات يف الضفة الغربية ،من خالل مرشوع االتحاد االورويب بقيمة 2.5مليون يورو واستفاد منه أكرث من  80مجلس محيل .
 توقيع اتفاقية مع البنك الدويل ملرشوع تحسني كفاءة قطاع الطاقة يف فلسطني بقيمة  11مليون دوالر أمرييكلتعزيز قدرة مؤسسات قطاع الكهرباء الفلسطينية وتطوير األداء لدى رشكات التوزيع.
 بتوفري مخصصات مالية للعمل يف املناطق املسامه ( ،)Cهذه املناطق  .بهدف ربط التجمعات السكانية الغريموصولة بالكهرباء العامة يف املناطق املسامة (ج) أينام أمكن ذلك .وتشجيع االستثامر يف هذه املناطق وتعزيز صمود
املواطنني يف هذه املناطق.
 مشاريع تأهيل شبكات الكهرباء يف املحافظات الجنوبية بتمويل الدول املانحة وإدارة البنك الدويل بقيمة إجامليةوقدرها  7.5مليون دوالر أمرييك ،و تأهيل الشبكات الكهربائية يف املحافظات الشاملية بتكلفة إجاملية وقدرها
 8.5مليون شيكل( .احتياجات شبكة كهرباء مدينة عنبتا ،إيصال التيار الكهربايئ لتجمعات بدوية يف منطقة أريحا،
مرشوع إزالة خطر الشبكات الكهربائية ،رشاء مولدات كهربائية ،تأهيل وتوسعة شبكات التوزيع ومد خطوط الضفة
الغربية ،مشاريع إنارة طرق لكل من عنبتا ,طمون وعزموط).

قطاع األرايض والتسوية
 إصدار فخامة الرئيس قانون بشأن التعديات عىل أمالك الدولة لسنة 2018 عقد مؤمتر االرايض الفلسطيني األول. رصد االعتداءات عىل امالك الدولة وتفعيل الية تحويلها للنيابة. تقديم  351ادعاء لتثبيت امالك الدولة يف مناطق التسوية وتم تسجيل  455قطعة باسم خزينة الدولة نتيجة لتلكاالدعاءات واعامل التسوية.
 تم تسجيل  338قطعة باسم دائرة األوقاف يف مناطق التسوية الجارية يف املناطق (ج) لحاميتها من اإلجراءاتاالحتاللية.
 إزالة اعتداءات عىل امالك الدولة بواقع  12موقع. رصد اعتداءات عىل امالك الدولة بواقع  86اعتداء. تشكيل لجنة لدراسة التفويضات لزيادة االيرادات الناتجة عن التفويضات. فتح باب االيجارات الستخدام ارايض الدولة من طرف املؤسسات واملواطنني لزيادة االيرادات. افتتاح مديرية جنوب الخليل بدوائرها الثالث تسجيل االرايض ،املساحة ،أمالك الدولة. االرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنني بتقليل الوقت الالزم إلنجاز املعامالت فيتم انجاز ما نسبته  % 50منها يف بيومعمل واحد ،وباقي املعامالت تنجز بنصف الوقت الالزم إلنجازها مقارنة بسنوات سابقة.
 رشاء ،تركيب ،وتشغيل مركز بيانات عرصي وحديث. رشاء ،وتشغيل نظام إلدارة وثائق مركزي لكافة اإلدارات واملديريات. تشغيل نظام تسجيل االرايض بشكل مركزي يف أربع مديريات ضمن خطة لليصار استكاملها لتشمل باقي املديرياتيف العام  2019ضمن خطة نقل بيانات تتم مبراحل ومبعايري مهنية دولية.
 إنجاز ما نسبته  % 70من مرشوع حوسبة خرائط االرايض املسجلة يف املحافظات الشاملية. وضع تصور وتحديد مواصفات ومعايري انشاء شبكة املرجعيات الجيوديسية الوطنية ،من خالل لجنة البنية التحتيةللمعلومات الجيو مكانية (.)SDI
 إعداد خطة ألرشفة الوثائق واملعامالت الكرتونياً بشكل ذايت وإعادة األموال املخصصة لوزارة املالية وذلك عمالبسياسة تخفيض النفقات واستغالل املوارد املتاحة ألقىص حد.
 تفعيل وحدة الرقابة الداخلية عمال بقرار مجلس الوزراء بتشديد الرقابة عىل املديريات. البت مبا يقارب  % 96من شكاوى املواطنني التي تلقتها سلطة األرايض خالل عام  2018سواء بشكل مبارش او منخالل نظام الشكاوى املوحد الذي ترشف عليه األمانة العامة ملجلس الوزراء.
 البدء بإعداد الخطة االسرتاتيجية لسلطة األرايض لألعوام  2024 – 2019وهذه الخطة األوىل يف التخطيطاالسرتاتيجي منذ انشاء سلطة األرايض.
 إضافة قطاع االرايض رقم  22ضمن الخطط الوطنية. تدريب  30موظف يف مجال اختصاصات سلطة االرايض. تنفيذ خطة تدوير للمواقع االرشافية مبا يعزز الشفافية وتبادل الخربات يف كافة املديريات. تعيني  26موظف ما بني مهندس مساحة ،ومختصني  ، GISووظائف مساندة لالستمرار وترسيع انجاز املشاريعالجارية (مرشوع ارشفة األلكرتونية للخرائط املساحية ،ومرشوع انشاء الشبكة الجيوديسية).

 توطيد العالقات مع املؤسسات العامة واألهلية ومؤسسات الحكم املحيل مبا يخدم املصالح املشرتكة. العمل مع اتحاد البلديات الهولندية وتسهيل اعامل مرشوع الالمركزية يف رضيبة األمالك واناطتها بالبلديات. اتاحت سلطة االرايض للبلديات امكانية االطالع الكرتونيا عىل الصورة الرقمية لسندات تسجيل االرايض يف حدودتلك البلديات.
 تم نرش طبقة الخرائط الدقيقة من خالل الشبكة عرب النظام الجغرايف الوطني ( )Gemologمبا هو متوفر عىلانظمة سلطة االرايض اوال بأول ،واتاحة خدمة الكرتونية ملقدمي طلب اذن الرشاء :تتبع مراحل اذن الرشاء عرب
الشبكة ومن خالل املوقع االلكرتوين لسلطة االرايض ومن خالل تطبيق موبايل «حكومتي».
 إتاحة خدمة الكرتونية ملتلقي الخدمات :تتبع مراحل سري عمل املعاملة من خالل املوقع االلكرتوين لسلطة االرايضومن خالل تطبيق موبايل «حكومتي» ومن خالل الرسائل النصية عىل الجوال.
 افتتاح العديد من مكاتب التسوية وإعالن بدء اعامل التسوية فيها وهي ،محافظة القدس ،محافظة رام الله والبرية،محافظة الخليل ،محافظة بيت لحم ،محافظة نابلس ،محافظة سلفيت ،محافظة جنني ،محافظة طولكرم ،محافظة
قلقيلية.
 املناطق التي انتهت فيها أعامل التسوية الفلسطينية يف العام  ،2018محافظة نابلس -رصة ،محافظة القدسالجديرة ،محافظة الخليل -بيت كاحل ،محافظة بيت لحم -الكركفة ،محافظة رام الله والبرية-الطرية ،والبرية،محافظة جنني -الطيبة ،عربونه ،زبوبا.
 الهيئات املحلية التي تم توقيع اتفاقيات معها عام  :2018البرية ،بلعا ،جيبيا ،بيت سوريك ،الرام ،دار صالح ،جورةالشمعة ،جلجيليا ،خلة الحداد ،زيتا ،يطا ،ياسوف ،مديا ،العبيدية ،جاملة ،جبع ،عوريف ،يتام ،السموع ،كفر عبوش،
كفر عقب ،عورتا ،كفر رمان ،عنبتا ،سعري ،عصرية القبلية ،قلقيلية ،جمرورة ،راس كركر ،الجانية ،جوريش ،بني نعيم،
فالمية ،كفر القف ،نزلة الرشقيه ،املغري ،رافات ،عرابة.
 أوامر التسوية الصادرة من هيئة تسوية األرايض واملياه ،حيث صدر ( )51أمر تسوية ،ليصبح مجموع أوامر التسويةالصادرة ( )132أمر تسوية موزعة عىل جميع محافظات الوطن.
 املناطق التي صدر بها أمر تسوية - :قلقيلية-كفر اللبد-زيتا-كفر رمان-مسحة-قراوه بني حسان-دير السودان-بيتدجن-دوما-صري-ترقوميا-كفر ثلث-كفر قدوم-كور-رامني-الراس-البرية-جيبيا-نوبا-دير استيا-قطنة-الخليل-الظاهرية-
دير عامر-جامعني-عقربا-تقوع-صيدا-رافات-صوري-بتري-العبيدية-شيوخ-اذنا-نزلة الوسطى-جلجيليا-الجيب-فالمية-
جمرورة-العيزرية-أبو ديس-واد رحال-السموع-دير نظام-النبي صالح-جناته-طمون-نزلة أبو نار-بروقني-خربثا بني
حارث-حوارة.
 املساحات املنجزة :من منتصف عام  2016حتى  2018 / 12 / 13وصل مجموع عدد املساحات املنتهي فيها أعاملالتسوية ( 214ألف دونم) ،كام تم انهاء أعامل التسوية يف  135ألف دونم من مجموع أرايض الضفة الغربية يف العام
.2018

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 إعداد الخطة االسرتاتيجية الوطنية لإلنتقال من البث التلفزي األريض التامثيل إىل البث الرقمي. توقيع مذكرة تنسيق لخطة جنيف للبث التلفزي الرقمي لرفع الحد األقىص للهامش املقبول لقوة إشارة البث بنيفلسطني وسوريا ولبنان إىل ( )6dbبدل (.)4db
 أمتتة أعامل الرتاخيص ضمن مرشوع الحكم الرشيد ،والبدء يف أمتتة أعامل الربيد من خالل برنامج مؤمتت لكافةعمليات الربيد (لتقليص اإلعتامد عىل العمل الورقي) ،بدعم من الوكالة األملانية للتعاون ( )GIZبتكلفة مالية قدرها
 150ألف يورو.
 تجهيز عدد من مكاتب الربيد وافتتاحها ،وهي :مكتب التبادل الربيدي الدويل يف أريحا ،مكتب بريد النافذةاملوحدة للخدمات الحكومية ألربع وزارات يف بدو ،تأهيل وافتتاح مكتب بريد أبو ديس ،باإلضافة إىل تزويد الربيد
الفلسطيني بنظام محوسب.
 تسجيل  61مؤسسة ضمن نطاقات اإلنرتنت التالية.Pna.ps، plo.ps، sec.ps، edu.ps : الحصول عىل القرار رقم ( )125 ،99والقرار رقم ( ،)18بتوفري الدعم املايل والتقني من االتحاد الدويل لإلتصاالت. الحصول عىل قرار من املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية (عربسات) بإعفاء فلسطني من ديون العام 2013والبالغة  1.943مليون دوالر أمرييك.
 توقيع اتفاقية مع اإلتحاد الربيدي العاملي ( )UPUلتطوير الخدمات الربيدية الفلسطينية. افتتاح املركز الوطني لإلبداع التكنولوجي بدعم من مؤسسة (كويكا) الكورية. توقيع  3اتفاقيات ،أبرزها اتفاقية تنسيق محطات البث التلفزي الرقمي األريض مع وزارة االتصاالت القربصية،لتعديل خطة جنيف  2006للبث الرقمي بني دولة فلسطني وجمهورية قربص.
 امتام املرحلة األوىل من أمتتة الرتاخيص. إنجاز مؤرشات الحكومة اإللكرتونية حيث تم إعداد الوثاق املطلوبة حول موضوع مؤرش نضوج الخدمات الحكوميةااللكرتونية والنقالة.
 بناء البوابة الحكومية للخدمات ،وإعداد دليل إجراءات موحد لعرض إجراءات الخدمات يف الوزارات ،من خاللالبوابة اإللكرتونية للخدمات الحكومية ،وتم حرص  103خدمات من قبل وزاريت التنمية االجتامعية ،وزارة العمل،
باإلضافة إىل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 الحصول عىل تفاهامت مع الجانب اإلرسائييل ملنح فلسطني خدمات الجيل الثالث لالتصاالت. تحفيز الرشكات لالستثامر يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. تجهيز مكتب بريد الطيبة رشق مدينة رام الله بعد تأهيله كمكتب خدمات موحد ،وبدء تقديم الخدمات منخالله ،حيث يضم التجمع السكاين  35ألف نسمة.
 إصدار العديد من الطوابع الربيدية (الطابع االعتيادي ،طابع نجمة املهد ،طابع املياه يف فلسطني ،طابع يوم العاملالعاملي ،طابع برك سليامن ،طابع اسامك البحر املتوسط ،طابع يوم العلم ،طابع الربيد العريب ،طابع يوم العاملي للخط
العريب.

توقيع بروتوكول تعاون مع الربيد الرتيك لتعزيز التعاون وتحسني جودة الخدمات الربيدية الفلسطينية ،إضافة إىلتبادل املعلومات والتدريب والخرباء .وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهند للتعاون يف مجاالت اإلبداع والحكومة اإللكرتونية
واألمن السيرباين .واتفاقية التعليم الذيك مع اإلتحاد الدويل لإلتصاالت ينفذ يف املدارس الحكومية التي تم إنشاء مخترب
الحاسوب بها يف مجال تكنولوجيا املعلومات .وتوقيع اتفاقية تنفيذ الجوانب اإلجرائية والرشوط املرجعية الالزمة
الستعادة حق فلسطني يف إدارة طيفها الرتددي ،لتشغيل خدمات الجيل الثالث لالتصاالت يف فلسطني.
 إقرار قانون املعامالت اإللكرتونية والتوقيع االلكرتوين ،وإقرار قانون الجرائم اإللكرتونية ،وإقرار نظام جديد خاصبرتخيص املحطات االذاعية والتلفزيونية والفضائية.
 استعادة حق فلسطني يف تشغيل خدمات الجيل الثاين للرشكة الوطنية يف قطاع غزة ،وإدخال املعدات الالزمةلرشكتي جوال والوطنية لبناء شبكاتها هناك.
 الحصول عىل متويل من الحكومة األستونية  2017لدعم ناقل البيانات الحكومي وإعداد دراسة حول الهويةاإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين ،وإنجاز ناقل البيانات الحكومي لتمكني االستعالم اإللكرتوين بني املؤسسات الحكومية،
حيث تم ربط ( )15مؤسسة حتى االن ،تتبادل فيام بينها أكرث من ( )25خدمة الكرتونية.
 إطالق مرشوع جوجل للتجوال االفرتايض ،حيث أصبحت فلسطني الدولة الثالثة يف الوطن العريب ضمن ميزةالتجوال االفرتايض عىل خرائط جوجل .وتم اطالق خدمات الجيل الثالث لالتصاالت يف املحافظات الشاملية بعد
تحرير الرتددات الالزمة من الجانب اإلرسائييل .كام تم ادخال املشغل الثاين للهاتف النقال اىل قطاع غزة بعد تأخر
دام  8سنوات.
 تعزيز مرشوع الحكومة اإللكرتونية حيث تم متكني ناقل البيانات الحكومي ( )X-Roadلالستعالم اإللكرتوين بنياملؤسسات الحكومية 25( ،خدمة إلكرتونية  .)G2Gوتم إطالق تطبيق مراساليت للجمهور لتتبع املراسالت الربيدية.
 اعداد سياسات ومعايري حامية الشبكات وقواعد البيانات (سريت .)CERT،واعتامد السياسات واالجراءات لخدمةحجز النطاق االلكرتوين ،خدمة الربيد االلكرتوين الحكومي ،وخدمة استضافة املواقع االلكرتونية املقدمة للمؤسسات
الحكومية .اعداد الخطة الوطنية الستخدام الطيف الرتددي يف فلسطني مبا ينسجم مع تعليامت اإلتحاد الدويل
لالتصاالت.

قطاع البيئة
تشغيل مكب النفايات الصلبة يف جنوب الضفة الغربية
(مكب املنيا)
 العمل عىل إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الصادر منالنفايات املدفونة ضمن ما يعرف “بنفايات خلية مغلقة
يف مكب زهرة الفنجان
 إغالق العديد من املكبات العشوائية وإعادة تأهيلها. االنضامم ملجموعة من االتفاقيات الدولية ذات العالقةبالبيئة ،والتوقيع عىل االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ.
 انتخاب دولة فلسطني ممثلة عن منطقة آسيا والباسفيك يف عضوية اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية لألرضاروالخسائر الناتجة عن تغري املناخ ،واعتامد سلطة جودة البيئة جهة وطنية معينة لدى صندوق املناخ األخرض.
 تنفيذ مرشوعني يف محمية وادي القف واعادة ادخال االنواع الربية االصلية املتوطنة للمحمية وخاصة املهددةباالنقراض .وكذلك اعداد خطة ادارية شاملة ملحمية وادي جناتا  -بيتللو وعمل مسح ميداين للتنوع البيولوجي يف
املحمية باالضافة اىل تحديد مسار للزوار لالضطالع عىل مكونات املحمية.
 تنفيذ مرشوع يف محمية وادي الزرقا العلوي بالتعاون مع املتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي-جامعة بيت لحم. إعداد تقرير فني حول االنتهاكات اإلرسائيلية للبيئة الفلسطينية يف البحر امليت والبيئة البحرية يف قطاع غزة.وإعداد قاعدة بيانات بالينابيع املصادرة واملهددة باملصادرة من قبل املستوطنني ،والينابيع التي تم عليها عدوان من
قبل جيش االحتالل والينابيع التي تأثرت بالجدار.
 اعداد تقرير شامل عن حاالت التهريب واالجراءات والخطوات القانونية واالدارية التي تتخذ يف متابعة حاالتالتهريب خاصة بعد انضامم دولة فلسطني يف عام  2015اىل اتفاقية بازل (بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة عرب
الحدود والتخلص منها ) .وبلغت حاالت التهريب خالل فرتة التقرير (  14حالة وتم اعداد تقرير حول االنتهاكات
االرسائيلية بحق البيئة الفلسطينية وتسليمه للمقرر الخاص لحالة حقوق االنسان يف االرايض الفلسطينية املحتلة.
 -اعتامد القدس عاصمة للبيئة العربية للعام .2019

قطاع املياه
 إنشاء شبكات وخطوط ومحطات نقل املياه ،واملياه العادمة ،واآلبار وإعادة تأهيلها يف مختلف املناطق. جاري العمل عىل معالجة ديون املياه للهيئات املحلية يف كافة املحافظات. افتتاح مرشوع معالجة مياه الرصف الصحي يف قطاع غزة. تم حشد التمويل الالزم إلقامة محطة تحلية املياه يف قطاع غزة. افتتاح محطة التحلية يف منطقة خانيونس. افتتاح عدد من مشاريع خزانات املياه يف عدد من املدن، افتتاح محطات الرصف الصحي ،باإلضافة إىل افتتاح مشاريع إنشاء آبار االسرتجاع ( 14برئ) ،ومحطات ضخ مركزية. تطوير نظام التوزيع االلكرتوين وتطوير نظام لعدادات املراقبة ،كام تم تطوير نظام فوتره الكرتوين تنفيذ مرشوع تحلية مياه البحر املركزية لقطاع غزة صيانة وإعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر محدودة الكمية– دير البلح تم ترميم الهيكل الخارجي للمحطةواالنتهاء من االعامل اإلنشائية وجاري العمل عىل توريد األجهزة واملعدات امليكانيكية ليتم تركيبها.
 توسعة محطة تحلية مياه البحر محدودة الكمية – دير البلح مرشوع تحلية مياه البحر يف خانيونس ( )STLVبطاقة  20,000م /3يومياً. مرشوع تحلية مياه البحر صغرية الحجم ( )STLVبطاقة  10000م/3اليوم. متكنت الحكومة من تفعيل تزويد قطاع غزة بكمية إضافية مقدراها ( )5مليون مرت مكعب سنوياً مبوجب االتفاقيةاملرحلية مام ساهم يف تحسني نوعية املياه يف مدينة غزة من خالل خلط هذه املياه مع املياه الجوفية.
 مرشوع تشغيل وتأهيل برئ أريحا رقم ( )1العوجا -مخيم عقبة جرب. مرشوع رشاء وتوريد أنابيب مياه وقطع معدات لصالح سلطة املياه. مرشوع تجهيز برئ العوجا وبناء خزان ومضخة ووحدة دفع. مرشوع تأهيل اآلبار الزراعية يف محافظة قلقيلية. انشاء خزانات مياه وشبكات املياه الرئيسية يف املحافظات الجنوبية. مرشوع تطوير شبكة املياه يف رفح وخانيونس ،ومرشوع مياه جنوب غرب جنني ،مرشوع استبدال خط الريحية –الخليل .مرشوع إنشاء خط مياه رئييس لبلدة عقابا-طوباس ،مرشوع تطوير قرية أم نيزل-يطا ،مرشوع إنشاء خطوط
ناقلة يف بلدية بني زيد الغربية ،مرشوع صيانة شبكة مياه النبي صموئيل ،ومرشوع املرحلة الثالثة ملرشوع بني زيد،
تأهيل شبكة مياه كفرعني– رام الله ،مرشوع جبع نوبة (املرحلة الثانية ،مرشوع دار صالح – بيت لحم ،مرشوع خزان
مياه يف قرية صري ،مرشوع تأهيل شبكة مياه عزون عتمة ،مرشوع شبكات مياه ورصف صحي يف منطقة بيت لحم
 مرشوع تأهيل النظام املايئ لقرى غرب جنني (اليامون) ،مرشوع تأهيل شبكة مياه قرية قفني ،مرشوع شبكة مياهشبكة مياه كفر قدوم ،مرشوع توريد معدات لصالح مجلس الخدمات املشرتك ويخدم منطقة طوباس  -عقابا –
تياسري ،و مرشوع إنشاء شبكات رصف صحي يف منطقتي عامر (جباليا وبيت الهيا) والربكة (دير البلح) ،وبرنامج
إعادة اإلعامر يف قطاع املياه  34يف قطاع غزه
 العمل عىل إعادة بناء وإصالح ( )26برئ مياه وحوايل ( )47كيلو مرت من شبكات املياه وعدد ( )16خزان مياه و ()4محطات تحلية وحوايل ( )17كيلو مرت من شبكات الرصف الصحي و ( )12محطة ضخ للرصف الصحي باإلضافة إىل
أرضار جزئية يف ( )4محطات ملعالجة الرصف الصحي .وبلغت نسبة اإلنجاز الكيل يف برنامج إعادة إعامر قطاع غزة
حوايل (.)98%

االدارة العامة للمعابر والحدود
 افتتاح مدينة “محمود عباس” للحجاج واملعتمرين يف معرب امللك حسني. تجهيزات اسرتاحة أريحا. تعبيد ساحة األمتعة. إنشاء طريق عىل جرس امللك حسني. بناء قاعة املغادرين عىل جرس امللك حسني. تأهيل معرب رفح التجاري. تطوير معرب بيت حانون. مرشوع منامات املوظفني يف املعابر. أعامل إنشاء معرب كرم أبو سامل. -تنفيذ مخططات جنازير الحصمة يف معرب كرم أبو سامل.

االدارة العامة للمعابر والحدود
 إنشاء صالة معرب بيت حانون وتجهيزها بكل املستلزمات لتسهيل آلية العمل. تنظيم وتسهيل حركة السفر لجميع املواطنني ومعالجة كل القضايا واإلشكاليات التي تواجههم. تنسيق وتسهيل دخول آالف املرىض وحاالت الطوارئ ،باإلضافة إىل تنسيق دخول جميع حاالت الوفيات. تسهيل سفر أهايل األرسى لزيارة أبنائهم يف السجون اإلرسائيلية. مرافقة حافالت املصلني أسبوعياً للصالة يف املسجد األقىص املبارك. مرافقة حافالت الطالب من خالل الدفعات التي يتم االتفاق عليها يف لجان التنسيق. مرافقة لجان الهيئة املختلفة داخل صالة املعرب عند الجانب اإلرسائييل يف حال وجود جلسات ولقاءات تنسيقحسب طبيعة عمل اللجان.
 توفري عدد من السيارات الكهربائية الخاصة باملالعب املعشبة (التكتك) لتسهيل نقل املرىض وكبار السن. -التنسيق إلدخال مواد إعادة اإلعامر من االسمنت والحديد والحصمة ،وغريها.

تقرير خاص حول املدن الصناعية واملناطق الصناعية الحرة
(ملحق )1
مدينة غزة الصناعية:

 انتهاء تطوير املرحلة األوىل منها عىل مساحة  100دونم. إنشاء البنى التحتية الداخلية والخارجية الالزمة. اإلنتهاء من بناء وتجهيز منشآت جديدة عىل مساحة نحو  16ألف مرت مربع. جاري العمل عىل تسليم هذه املنشآت ملستثمرين يف قطاعات مختلفة. متكنت الهيئة من الحصول عىل موافقة من االتحاد األورويب بتخصيص  10مليون يورو منها  2.5مليون يورو إلعادةتأهيل وتطوير املرافق التي تم تدمريها يف املدينة الصناعية خالل العدوان اإلرسائييل ،و 7.5مليون يورو لتوفري حوافز
للمستثمرين الراغبني باالنتقال اىل املدينة الصناعية ،ويقوم برنامج االمم املتحدة اإلمنايئ بتنفيذ جزئية إعادة تأهيل
املرافق يف هذا املرشوع ،حيث تم إنجاز  100%من أعامل ترميم وإعادة بناء ما تم تدمريه من (املبنى اإلداري للهيئة،
ومحطة توليد الكهرباء والشبكات الداخلية والضغط العايل ،وآبار املياه).
 جاري العمل عىل إعداد دليل اجراءات املنحة التي سيقدمها االتحاد األورويب للمستثمرين يف املدينة الصناعية .وقدبلغ عدد العقود املوقعة يف املدينة الصناعية حتى األن  68عقدا ً استثامرياً.
 تشغل املدينة الصناعية حالياً ما يزيد عىل  2000يد عاملة تشغيالً مبارشا ً ،بدعم ورعاية البنك الدويل ووكالة التنميةاالمريكية وبنك االستثامر األوريب.
 جاري العمل عىل تنفيذ مرشوع بكلفة  11مليون دوالر “قرض ميرس” مقدم من مؤسسة النقد الدويل ()IFCوالبنك الدويل لصالح املطور لتغطية جميع أسقف املنشآت الصناعية باأللواح الضوئية لتوليد الطاقة بقدرة  7.5ميجا
واط.

مدينة أريحا الصناعية الزراعية:

 تخصيص مساحة أرض  615دونم والتي انتهى تطوير املرحلة االوىل منها عىل مساحة  140دونم. إنشاء البنية التحتية الداخلية والخارجية الالزمة. الرشوع يف تطوير املرحلة الثانية من املدينة عىل مساحة  100دونم. بلغ عدد عقود اإليجار املوقعة  37عقدا ً 35 ،منها يف املرحلة األوىل ،و 2يف املرحلة الثانية. يعمل يف املنطقة الصناعية اآلن  13مصنعاً ،وهناك مصانع عدد  2تستعد للعمل. سيبلغ عدد املصانع املشغلة حتى نهاية العام الحايل  2018حوايل  20مصنعاً. ستشغل املرحلة األوىل من املدينة الصناعية  2000يد عاملة تشغيالً مبارشا ً يف  50مصنع ستصبح جميعها عاملةنهاية العام املقبل.
 تم طرح عطاءات مرشوع بكلفة  3.5مليون دوالر لتغطية جميع األسقف لتوليد الطاقة من خالل الطاقة الشمسيةبقدرة  2ميجا واط وذلك عرب برنامج األمم املتحدة االمنايئ وبالتنسيق مع املطور.
 قدمت اليابان أكرث من  21مليون دوالر لتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية ،كام دعمت مشاريع تنمية أخرى يفأريحا مثل بناء الطرق ومنشأة ملعالجة مياه الرصف الصحي إلعادة استخدام املياه يف ري املزروعات ،ومحطة معالجة
النفايات الصلبة ،باإلضافة إىل البرئ العميق املخصص لخدمة مدينة أريحا الزراعية الصناعية.

مدينة بيت لحم الصناعية:

 تقدر مساحة األرض املقام عليها املرشوع ب  200دونم. انتهى تطوير املرحلة األوىل منها عىل مساحة  55دونم حيث تم إنشاء البنى التحتية الداخلية والخارجية الالزمة. الرشوع يف تطوير وتنفيذ املرحلة الثانية منها مؤخرا ً عىل مساحة  120دونم بقيمة  3مليون يورو. بلغ عدد عقود اإليجار املوقعة  23عقدا ً 16 ،منها يف املرحلة االوىل ،و 7يف املرحلة الثانية ،وقد بلغ عدد املصانعواملنشئات العاملة  5 ،10مصانع قيد اإلنشاء ،و 8مصانع سترشع بالعمل مع نهاية عام .2018
 ستشغل املرحلة األوىل من املدينة الصناعية  700يد عاملة تشغيالً مبارشا ً يف  17مصنع ستصبح جميعها عاملة نهايةالعام املقبل ،وذلك بدعم ورعاية حكومة فرنسا علامً بأن الحكومة الفرنسية تقدم منح لدعم املستثمرين الجدد فيها
تبلغ املنحة الواحدة  50%من كلفة املعدات ومواد البناء وال تزيد عن مليون يورو للمصنع الواحد.

منطقة جنني الصناعية الحرة:

 تم البدء بتطويرها حديثاً بعد توقف دام  15عاما. تقوم املدينة عىل مساحة قرابة  1000دونم. تم إنجاز التصميم ووثائق العطاء للبنى التحتية الداخلية والخارجية من خالل استشاريني أملان وأتراك. تم ترخيص الطريق الرابط بني طريق ( )60النارصة – جنني ،واملنطقة الصناعية بطول  1.8كيلومرت -يف املقطعالواقع يف املنطقة املصنفة (ج) بطول 300م والذي يتطلب ترخيص من الجانب اإلرسائييل.
 تعويض أصحاب األرايض مببلغ حوايل  10مليون دوالر (تم توفريها من املطور الرتيك كدفعة مقدمة للحكومةالفلسطينية مقابل استحقاقات عقد االمتياز الالحقة).
 إنجاز املخطط الشمويل العام للمنطقة الصناعية. إسقاط القضايا العدلية املقامة ضد الحكومة من جانب املطور السابق (رشكة الشامل الصناعية الدولية) بقيمة 600مليون دوالر.
 تدعم أملانيا متويل إنشاء البنى التحتية الخارجية وجزء من البنية التحتية الداخلية (مبا يعادل  5مليون يورو)،وتطور الرشكة الرتكية املطورة ( )TOBB BISالبنى واملرافق الداخلية.
 تم بناء سور خارجي يحيط باملنطقة الصناعية بطول اجاميل  4600مرت وبكلفة  1.9مليون دوالر عىل نفقة املطورالرتيك.
 سيبدأ العمل يف البناء يف أول الربع الثاين من العام املقبل يف املنطقة الصناعية التي ستوفر  15000فرصة عملصناعية مبارشة يف محافظات الشامل.

مدينة ترقوميا الصناعية (املجمع الصناعي اللوجستي):

 سيتم تطوير وتشغيل هذا املرشوع بالتعاون ما بني الهيئة العامة للمدن واملناطق الصناعية الحرة وصندوقاالستثامر الفلسطيني.
 -سيضم مجمع مدينة ترقوميا الصناعي منطقة لوجستية ،بوندد ،ومنطقة صناعية.

 تعترب األرايض املقرتح إقامة املدينة الصناعية عليها أرايض مصنفة (ج) مبساحة ال تقل عن  117هكتار وأخرىمبساحة  37.2هكتار مصنفة (ب) ،من أرايض قريتي ترقوميا وبيت اوال يف محافظة الخليل ،ما يجعل من هذا
املرشوع مطلبا وطنياً واسرتاتيجياً.
 تبلغ التكلفة التقديرية لهذا املرشوع  147مليون دوالر ،وقد قامت الصني بإعداد دراسة الجدوى االقتصاديةواملخطط الشمويل  ،Master Planكام تم توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع الصني لدعم املرشوع مالياً وفنياً.

الحدائق التكنولوجية يف محافظة طولكرم ،محافظة رام الله والبرية ،مدينة أريحا الصناعية الزراعية:

 من املخطط إقامتها عىل مساحة  200دونم ،يف منطقة الكفريات متوسطة بذلك املحافظات الثالث التي تحتضنكل من جامعة النجاح الوطنية والجامعة العربية األمريكية وجامعة فلسطني التقنية (خضوري).
 املنطقة املقرتحة محاذية لجدار الفصل العنرصي ،ومساحتها  40دونم ( 13دونم تقع ضمن تصنيف «ج» 27 ،دونمضمن تصنيف «ب»  -جذر بلد) ،وبالتايل فإن املوقع يقع عىل قطع أرايض مستهدفة من اإلستيطان بسبب قربها
من مستوطنة سلعيت ،وبالتايل يجب الح ّد من هذه األطامع ،من خالل فتح آفاق جديدة أمام الشباب واالقتصاد
الفلسطيني.
 من املتوقع الحصول عىل الدعم من عدة دول مثل كوريا ،الهند ،روسيا. الهدف الرئيس من هذه املنطقة هو إنشاء حاضنات تكنولوجية وصناعية للمشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم،ومراكز لألبحاث والتطوير والتدريب ،ومساعدة الخريجني الجدد واملبادرين للبدء مبشاريعهم الصغرية وتطويرها
لتكون صديقة للبيئة ،وتساهم يف تشغيل عدد كبري من األيدي العاملة.
 هناك عدد من الرشكات العاملية املعنية بالعمل معنا ،ومنها من قد بدأت بالفعل بعقد رشاكات مع عدد منالرشكات املحلية يف املجاالت التقنية مبا يف ذلك CISCO, Intel, ORACLE, AXSOS, HP, Google, Siemens,
 .and P&Gحيث أثبت قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني قدرته عىل تقديم خدمات تكنولوجيا املعلومات
بجودة عالية للرشكات الدولية مع ميزات تنافسية تتعلق بشكل أسايس وبسعر خدمة منافس.
 تم البدء بإجراءات العطاء من خالل برنامج األمم املتحدة االمنايئ إلنشاء حاضنة تكنولوجية صناعية يف مجمع أريحاالصناعي (مدينة أريحا الصناعية الزراعية) بغرض تطوير أعامل تكنولوجيا املعلومات بكلفة  4مليون دوالر.
 ستساهم الحدائق التكنولوجية يف توفري البنية التحتية املادية وكافة املرافق التي من شأنها تعزيز االبتكار ،وتوظيفاملعرفة التكنولوجية املكتسبة يف الجامعات من خالل دعم إنتاج التكنولوجيا وريادة األعامل واملساهمة يف تكييف
الصناعة التقليدية بطرق تكنولوجية مبتكرة وتوفري فرص العمل والوصول إىل اليد العاملة املؤهلة املتمثلة بالطالب
والكوادر األكادميية .باإلضافة إىل خلق فرص االستثامر األجنبي املبارش وزيادة وتعزيز الصادرات من خالل املنتجات
والخدمات القامئة عىل توظيف التكنولوجيا يف عمليات االنتاج.

املنطقة الصناعية الفلسطينية البولندية:
 تبلغ مساحة املرشوع حوايل  200دونم بتكلفة تقديرية  30مليون دوالر ،وهي أرض حكومية بالكامل من املتوقعأن تقوم الحكومة بتخصيصها لصالح هيئة املدن الصناعية إلقامة املنطقة املذكورة عليها ،وهي تقع يف منطقة غري
بعيدة عن املنطقة الصناعية القامئة حالياً.
 أظهرت الدراسة املبدئية للمرشوع أنه مجد اقتصاديا ،ويبعد املوقع املقرتح حوايل  5كلم جنوب مدينة بيت لحم يفقرية جناتا وعىل مسافة  15كلم من مدينة الخليل وترتفع  570مرت عن سطح البحر.
 العمل فيها متوقف حالياً لعدم وجود بروتوكول متويل ما بني بولندا والحكومة الفلسطينية.املناطق الصناعية الحرفية يف عدة محافظات مثل غزة ،قلقيلية ،ونابلس:
 إن هدف برنامج املدن الصناعية باإلضافة إىل التطوير الصناعي هو زيادة مساهمة الصناعة يف الناتج املحيلاالجاميل من  14.1%اىل  25%خالل السنوات العرش املقبلة واستيعاب  50000يد عاملة فرص عمل مستدامة
ومبارشة ،ولكل فرصة عمل صناعية مبارشة يتم خلق  3فرص عمل غري مبارشة عىل االقل ،كذلك تحقيق منو اقتصادي
حقيقي يزيد عن  2%سنويا وزيادة يف الصادرات من فلسطني اىل أسواق العامل تزيد عن  7%سنويا مام سيقوم
بتعديل االختالل الكبري يف امليزان التجاري ،مل يتم ضمها ملشاريع الهيئة حتى اآلن لعدم وجود متويل خارجي لتطوير
وضم هذه املناطق تحت مظلة الهيئة.
إنشاء املخازن الجمركية (بوندد) وربط الرشكات واملناطق الصناعية بالنظام الجمريك املحوسب:
 تسعى الهيئة ألنشاء طريق تصدير متخصص بني مدينة أريحا الصناعية الزراعية واألردن ،بهدف إنجاح وتطويرالعالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني يف مجاالت تسهيل النقل والتجارة من خالل إزالة كافة الصعوبات التي تحول
دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة املشاريع االستثامرية والصناعية واللوجستية املشرتكة بني الجانبني.
 إنشاء املنطقة اللوجستية الحرة عىل الحدود بني البلدين عىل مساحة 500دونم بإدارة أردنية فلسطينية مشرتكةترتبط بكوريدور نقل حرصي يبدأ من مدينة أريحا الصناعية الزراعية وينتهي يف املنطقة اللوجستية املشرتكة يف
الشونة.
 من املتوقع أن يكون لها دور كبري بتيسري تصدير املنتجات واسترياد املواد الخام من واىل وعرب األردن الشقيق،وهذا يضاعف ويضيف امليزات النوعية والتنافسية ملنتجاتنا الوطنية يف األسواق اإلقليمية والدولية من خالل تعظيم
استخدام أحدث آليات الخدمات اللوجستية ومناطق البوندد لنضاهي بهذا املعابر الدولية.
جذب رؤوس األموال الفلسطينية وخاصة يف الشتات وتذليل الصعاب أمام الحركة التجارية واالستثامرية يف قطاع
غزة:
 -تقوم الهيئة بعقد ورشات عمل وتشبيك يف الخارج من أجل جذب رؤوس األموال الفلسطينية وخاصة يف الشتات.

 كام تقوم الهيئة بتعزيز الروابط التجارية واالستثامرية مع قطاع غزة من خالل إرشافها ومتابعتها الدامئة عىل أعاملاملدينة الصناعية يف غزة ،حيث جرى استقبال عدة وفود من أجل جذب االستثامرات والدعم ،كان آخرها زيارة وفد
أملاين ،ووفد من االتحاد االورويب والذي قدم دعامً سخياً بقيمة  10مليون يورو ،باإلضافة لزيارة سعادة السفري الياباين
والذي يدرس تقديم الدعم ملدينة غزة الصناعية.
 فيام يخص سياسات اإلقراض التي تتبعها الهيئة من أجل تحفيز النمو االقتصادي ودعم االستثامر يف املدن الصناعيةمن خالل توفري أدوات إقراض متوسطة وطويلة األمد ،فقد جرى مؤخرا ً عمل عدة دراسات وجاري إعداد األدلة
الخاصة بذلك لتقديم قرض ميرس للمستثمرين يف مدينة أريحا الصناعية الزراعية بدعم من الحكومة اليابانية ،هذا
باإلضافة ملنحة «برايد» السابقة التي تم تقدميها لعدد من املستثمرين يف مدينة أريحا الصناعية الزراعية بدعم من
الحكومة اليابانية واالتحاد االورويب ،ومنحة برايد املنوي تقدميها للمستثمرين يف مدينة غزة الصناعية.
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