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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  كلمة دولة رئيس الوزراء
  

لخطاب التكليف  التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لها وفقاً  ،عام كامل مضى على تشكيل حكومة الوفاق الوطني
نقسام ومعالجة آثاره وٕازالة سلبياته، وٕاعادة توحيد مؤسسات الدولة، صفحة االالصادر عن سيادة الرئيس، والمتمثلة بإنهاء 

الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار نتخابات نتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء االوالتعاون مع لجنة اال
قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير. وقد أكدت الحكومة منذ يومها األول، أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها 

مما  ،ابر مع قطاع غزةالع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من اإلشراف على كافة المعضطمن اال
يمكنها من اإلسراع في عملية إعادة اإلعمار. ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة، إال أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل 

، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، ون تمكين الحكومة من أداء مهامهاعلى وضع العراقيل والعقبات للحيلولة د
أماكن عملهم، وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من اإلسراع في إدخال مواد البناء إلعادة إلى  الموظفينوالسماح بعودة 

  اإلعمار.

وٕاننا إذ نعرض تقريرنا السنوي لعمل الحكومة، فإننا نؤكد حرصنا على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وتعزيز 
جاه أهلنا في قطاع غزة، رغم كل المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل قدرتهم على الصمود، والقيام بواجبنا ت

 كبيرة جهوداً منذ اليوم األول للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة األموال التي التزمت بها إلعادة اإلعمار، فقد بذلت الحكومة 
تلبية احتياجات أبناء شعبنا في القطاع والتخفيف من معاناتهم، إلدخال المساعدات اإلغاثية والطبية ووضعت أقصى إمكانياتها ل

 عدمورغم . ير لعقد مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزةضاإلعمار والتح مة بتحديد أولوياتالحكو وفور انتهاء العدوان قامت 
وفاء بعض الدول بتقديم األموال التي تعهدت بتقديمها في المؤتمر إال أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مجال 

  إصالح شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية، وٕاصالح المنازل وٕايواء آالف األسر المهجرة.

اناة أهلنا ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ومواجهة وتؤكد الحكومة على أنها ستواصل بذل جهودها للتخفيف من مع 
جانب تعزيز سلطة القانون وترسيخ األمن إلى  حتالل وممارساته، وبناء مؤسساتنا الوطنية على أسس عصرية،سياسات اال

خدمة شعبنا  من تصميم الحكومة على المضي في نطالقاً اوالنظام والعدالة واإلدارة الفاعلة، والنهوض باقتصادنا الوطني، 
قامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على إ و  ،ونيل حريته واستقالله حتاللوتحقيق آماله وتطلعاته في التخلص من اال

 وعاصمتها القدس. 1967 عام حدود
 

  رامي الحمد اهللا
  رئيس الوزراء                                                                                                            
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  كلمة أمين عام مجلس الوزراء
  

ة عادة إعمار قطاع غز وخاصة إ لتلبية احتياجات شعبنا على مدار العام الماضي، بذلت الحكومة الفلسطينية أقصى جهودها
 االحتالل، وتعزيز صمودلمواجهة إجراءات وتخفيف معاناة أهلنا في القطاع، كما عملت على استنهاض كامل طاقات شعبنا 

على األرض، وتوفير مقومات بقائه وثباته عليها في مواجهة المشروع االستيطاني اإلسرائيلي، انطالقًا من التزامها الكامل  شعبنا
  شعبنا في كافة أماكن تواجده. بتحمل مسؤولياتها اتجاه أبناء

لم يكن لها أن تتحقق لوال التفاف  ،وٕاذ تقدم الحكومة تقريرها السنوي فهي تدرك أن مجموع اإلنجازات التي استطاعت تحقيقها
أساسًا في نجاز أهداف مشروعنا الوطني، المتمثلة شعبنا حول برنامجنا الوطني، وانخراطه المتعاظم في تنفيذه، والتقدم بثبات إل

، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي 1967إنهاء االحتالل، وٕاقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 
 القلب منها القدس الشريف العاصمة األبدية لهذه الدولة.

  
  

  صالح عليان                                                                                                 
  القائم بأعمال         

  أمين عام مجلس الوزراء
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  ،بالتعاون مع و كافة األطراف المعنية من مؤسسات ونقابات،  بمشاركةإعداد المسودة األولى لقانون الضمان االجتماعي
 ظمة العمل الدولية. من

  إعداد مدونة سلوك أخالقية للعاملين في مجال تلقي الشكاوى ومتابعتها بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للمساواة بين
 ).UNWOMENالجنسين وتمكين المرأة (

  للحكومة، واإلطار حصر المهام والصالحيات واألهداف االستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية التابعة
القانوني الناظم لعملها واإلشكاليات التي تواجهها، وٕاعداد قاعدة بيانات خاصة بها، وٕاعداد دراسة حول المؤسسات 

 الحكومية غير الوزارية في الحكومتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

 .إعداد نظام بشأن جودة الخدمات الحكومية 

 ،حزيران 2حتى  2014 ،حزيران 2خالل الفترة الممتدة بين (وٕانجازاتها ويستعرض التقرير السنوي للحكومة أبرز أعمالها  
2015.(  
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

   ةالحكومة السابعة عشر لخص ألهم إنجازات م 1.2
  

في كافة إحراز العديد من اإلنجازات  )2015 ،حزيران 2حتى  2014 ،حزيران 2الفترة (خالل استطاعت الحكومة الفلسطينية 
  تمثلت أبرزها فيما يلي:القطاعات الوطنية 

سعت الحكومة بكل جهد ممكن لدعم توجه القيادة الفلسطينية إلصدار قرار من مجلس األمن  :الجهود السياسية والدبلوماسية
الالزمة لالنضمام إلى مختلف المعاهدات واالتفاقيات الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا، واتخذت كافة اإلجراءات 

دولة فلسطين إلى ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودخلت عضويتها حيز النفاذ بتاريخ  حيث انضمت الدولية،
ات العالمية جهودها لتعزيز االعترافات الدولية بدولة فلسطين، من خالل مختلف البرلمان الحكومة وواصلت. 1/04/2015

دولة عضوًا في األمم  193دولة من إجمالي  136ليرتفع عدد الدول التي إعترفت بدولة فلسطين إلى واألحزاب المختلفة، 
  .المتحدة

الحكومة جهودها لزيادة اإليرادات باالعتماد على الموارد الذاتية من خالل الزيادة في الجباية المحلية  ركزت إدارة المال العام:
، وتخفيض النفقات نظرًا لألزمة المالية لكمليار شي 1.18بلغت التحصيالت النقدية (الجباية) حوالي  حيث%، 8لها بنسبة 

لية على حجز أموال اإليرادات الفلسطينية، وعدم وفاء بعض الدول المانحة جراء إقدام الحكومة اإلسرائيالحكومة التي واجهتها 
بتقديم مساعداتها، إضافة إلى عدم التزام بعض الدول العربية بتحويل األموال التي أقرتها القمم العربية واإلسالمية خاصة توفير 

  .شبكة األمان العربية

دقيق المشترك بين هيئة المحاسبة لجمهورية روسيا االتحادية وديوان الرقابة المالية تم توقيع اتفاقية الت :الرقابة المالية واإلدارية
توقيع اتفاقية "برنامج مبادرة تطبيق معايير اإلنتوساي" بالتعاون مع منظمة . كما تم يتقرير رقاب 177واإلدارية، وتم إعداد 

شهادة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة، انطالقًا من األرابوساي إلنشاء مجموعة من الميسرين المعتمدين الحاصلين على 
  حرص الحكومة على تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل.

عملت الحكومة على تعزيز استقالل القضاء الفلسطيني، وصيانة هيبته وضمان كفاءته ونزاهته،  :العدالة وسيادة القانون
ٕاطالق مشروع و تم تقديم مقترح مسودة مشروع قانون منع ومكافحة االتجار بالبشر،  لمجالوفي هذا ا، واحترام أحكامه وتنفيذها

، عهد راؤول ولينبرغ لحقوق اإلنسانتعزيز مفاهيم وقواعد حرية الرأي والتعبير في مناهج التدريب القضائي، بالتعاون مع م
ضافة لتطوير إجراءات تحقيق وتحويل وتقاضي موحدة عضو نيابة للترافع والتحقيق في قضايا النوع االجتماعي، ا 16تكليف و 

نظامًا ومشروع قانون قبل  17لــ الصياغة القانونية وعلى صعيد الفتوى والتشريع تم اإلنتهاء من  في قضايا العنف ضد النساء.
واستشارات قانونية واردة لديوان الفتوى (مشروع قرار بقانون، نظامًا، تعليمات وزارية، فتاوى  55ـ ــإبداء الرأي القانوني ب، إقراراها
  ).والتشريع
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

عملت الحكومة على تعزيز األمن والنظام العام، وفرض سيادة القانون وحماية الحريات األساسية التي  :األمن والنظام العام
ًا للدفاع المدني، مركزًا جديد 12تم افتتاح و قضية في مجال مكافحة الجرائم،  15,807تم التعامل مع  حيث، كفلها القانون

على  الحكومة عملتو فرقة،  130فرقة إلى  102% من السكان، وزيادة فرق المتطوعين فيه من 9بتغطية إضافية لحوالي 
  تسهيل وتنسيق دخول شاحنات محملة بمواد البناء من أجل إعادة إعمار غزة.

 69.5بقيمة  الحكم المحلي المستحقة عن سنوات سابقةتم دفع كافة االلتزامات المتأخرة للمقاولين في قطاع  الحكم المحلي:
ألف دينار أردني كرسوم  700جباية مبلغ ، كما تم حصر ديون الكهرباء على الهيئات المحلية وتسويتها، و شيكلمليون 

 7.78الية مشروعًا تشغيليًا بقيمة إجم 51مليون دوالر، و 15.54مشروعًا تطويريًا بقيمة إجمالية  74ترخيص أبنية، وتنفيذ 
  .دوالر مليون

واصلت الحكومة جهودها لحث الدول العربية واإلسالمية لتقديم الدعم الذي أقرته القمم العربية  :دعم صمود مدينة القدس
واإلسالمية، بما يساهم في تعزيز صمود شعبناـ، وتمكينه من مواجهة المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، 

دعم صمود تجار القدس في البلدة القديمة بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون وخمسون ألف دوالر ب وتهجير سكانها، حيث قامت
تاجر آخر الحقًا، وتسوية قضية  1050تاجر، على أن ُتستكمل بقية المراحل التي تغطي  350كمرحلة أولى غطت ما يقارب 

كما تم تسوية قضية الحجز على  ،مليون شيكال 3.1 ستفيدين قرضًا بواقعشراء أراضي كفر عقب من ُمّالك يهود ومنح الم
ملفًا  849دوالر، باإلضافة إلى معالجة  مليون محالت وعقارات في باب العامود من خالل منح ذوي العالقة قرضًا ماليًا بواقع

المؤسسات واألندية، البنية التحتية بموجب النظام المعمول به لدعم الصمود المقدسي، وعالج قضايا تتعلق برخص البناء، 
  ل.كمليون شي 12.82والمشاريع، الهدم، مخالفات األبنية، حيث بلغت إجمالي المبالغ المحررة لذلك 

وواصلت الحكومة جهودها في مسيرة اإلصالح، وٕاصدار إطالق برنامج الصندوق االجتماعي للتنمية، تم : التنمية واإلصالح
المؤسسات بعد رصد وتحليل مؤشرات قياس األداء، واإلنجازات للمشاريع التنموية للقطاعات المختلفة، تقارير متابعة لعمل 

) لعام 7إعداد مسودة تعديل قانون التقاعد العام رقم (تم  ما، ك2013-2011وأبرزها تقرير متابعة خطة التنمية الوطنية 
2005.  

للنهوض باالقتصاد الوطني بتشجيع المنتج المحلي، وخلق بيئة استثمارية مناسبة بذلت الحكومة جهودًا كبيرة : اإلقتصاد الوطني
رغم اإلعاقات اإلسرائيلية الكبيرة المقصودة والممنهجة المختلفة خاصة االستثمار في المناطق المصنفة (ج)، وتحرير التجارة 

ير، والعمل جاٍر على إنشاء مجلس وطني للصادرات من خالل إلغاء الوكاالت الحصرية، وتم إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتصد
تم إنشاء أربع مدن ، كما فيذ اإلستراتجية وتنمية الصادراتمن القطاعين العام والخاص ليكون بمثابة مجلس استشاري لتن

  .) مليون دوالر100بلغ مجموع اإلستثمارات أكثر من (حيث صناعية في المحافظات الفلسطينية المختلفة، 
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ألف سائحًا  100عملت الحكومة على جذب المزيد من السياح لزيارة فلسطين حيث أعلنت تركيا استعدادها إلرسال  :ةالسياحي
إدراج بيت لحم مكان والدة السيد المسيح، وعملت على سنويًا إلى فلسطين، باعتبار السياحة أحد أهم مصادر الدخل لفلسطين، 

   .نسكو للتراث العالمي المعَّرض للخطروكنيسة المهد، ومسار الحجاج على قائمة اليو 

أطلقت الحكومة برنامجًا تدريبيًا ضمن "مشروع بناء قدرات المؤسسات االقتصادية للجمعيات التعاونية"،  :العمل ودعم العمال
 الذي يستهدف إعداد أخصائيين في المجال التعاوني وتأهيلهم. بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

كما أطلقت البرنامج االستراتيجي الشامل للتشغيل في فلسطين، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في الحد من 
  البطالة.

قامت الحكومة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية، من خالل العمل : الزراعة والتنمية الريفية
مليون دوالر، وتنفيذ مشروع إنشاء عيادتين  3بمشروع تنمية المنطقة الحدودية المنفذ من قبل جمعية قطر الخيرية بقيمة 

آبار زراعية في منطقة شرق  4لبدء بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل بيطريتين في محافظتي رفح وشمال غزة  بقيمة مليون دوالر، وا
وبيت لحم، بهدف النهوض بهذا القطاع  جباليا. كما تم إطالق مشروع جذور (استصالح، وطرق، ومياه) في محافظتي الخليل

-2014ن في فلسطين الذي يعتبر عصب الحياة االقتصادية للمواطن الفلسطيني، واطالق االستراتيجية الوطنية لقطاع الزيتو 
2019.  

إعداد الخطة االستراتيجية الوطنية لالنتقال من البث التلفزي األرضي التماثلي إلى البث تم   :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
اعتماد فلسطين في االتحاد الدولي لالتصاالت، وافتتاح المركز الوطني لإلبداع التكنولوجي، باإلضافة إلى افتتاح ، و الرقمي

مكاتب للبريد في بدو وأبو ديس، وكل ذلك بهدف النهوض بهذا القطاع للمساهمة في خدمة المواطن والتقليل من أعبائه، 
   لتحقيق مزيٍد من فرص االطالع والتعلم والتطور والتنمية.

ا تم العمل على مشروع ، كم2017إعداد مشروع النظام المالي واإلداري للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تم  اإلحصاء:
على قطاع غزة والظروف  2014الربط اآللي لتحديث وتطوير سجل السكان، كما تم تنفيذ مسح أثر الحرب اإلسرائيلية 

) الرسمية IAOSاالقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى تسلم فلسطين رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءات (
  ). 2017-2015(  لألعوام 

ٕانتاج فيلمين باللغتين العربية واإلنجليزية حول و ، 2017- 2014إنجاز اإلستراتيجية القطاعية لقطاع اإلعالم تم  اإلعالم:
 .القدس

أطلقت الحكومة رزمة من المشاريع الصحية الحيوية في محافظة الخليل حيث تم وضع حجر األساس إلقامة مستشفى  :الصحة
دورا ومستشفى حلحول ومركز صحي بيت أوال، كما تم العمل ببرنامج الحوكمة الرشيدة لألدوية وذلك بدعم من منظمة الصحة 

صحية في جنين ونابلس ورام اهللا وسلفيت والخليل بهدف النهوض بهذا القطاع العالمية، وافتتاح العديد من المراكز والعيادات ال
تخفيض التحويالت الطبية لخارج الوطن قدر اإلمكان، كذلك إعفاء مرضى الدم (الثالسيميا والهيموفيليا) الحيوي، والعمل على 
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كما تم تشغيل محطتي أوكسجين في طولكرم من كافة الرسوم المالية المترتبة على تلقيهم الخدمة الطبية في وزارة الصحة، 
وجنين، واالنتهاء من بناء العيادات الخارجية في مستشفى الشهيد خليل سليمان وتزويدها باألجهزة والمعدات الطبية، وافتتاح 

  مركز المصادر العلمية (المكتبة اإللكترونية) فيها وفي مستشفى بيت جاال.

والتعليم في التنمية والنهوض بالمجتمع، من كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية  من منطلق إدراك دور التربية التعليم:
والصحية والفكرية، وااللتحاق بالتطور والتقدم العالمي، فقد تم العمل على مراجعة المناهج الفلسطينية لضمان جودة التعليم، كما 

لتعليم وٕانشاء مدارس جديدة وتوفير االحتياجات للمدارس إطالق استراتيجية قطاع التعليم العالي، بهدف تطوير قطاع اتم 
مدرسة في قطاع غزة تضررت بعد العدوان  113تم إنجاز أعمال اإلصالح والتأهيل في و الواقعة في المناطق المصنفة (ج). 

لقدس بدعم من إنجاز مشروع دعم المدارس الخاصة في ا، باإلضافة إلى مليون دوالر 2.05األخير على القطاع بتكلفة بلغت 
ٕانجاز الملفات الخاصة بأبناء الشهداء من حيث متابعة حصولهم على اإلعفاء و )، JFAصندوق الدول الداعمة لقطاع التعليم (

  من رسوم الساعات الدراسية في مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

القوانين والتشريعات وٕايجاد تقارير وطنية مرجعية، كما تم إطالق إعداد تقرير (سيداو) لرفع مكانة المرأة في تم  تمكين المرأة:
) الخاص بالمرأة واألمن والسلم، وافتتاح المكتبة الرقمية األولى في فلسطين لتوفير 1325وثيقة اإلطار الوطني لتطبيق قرار (

  رأة في المجتمع.األبحاث والدراسات في هذا المجال، انطالقًا من إدراك الحكومة ألهمية تعزيز دور الم

تمكين بعض األسر بمشاريع صغيرة ومنتجة، وٕابرام اتفاقية برنامج الغذاء العالمي قامت الحكومة ب الحماية اإلجتماعية:
)WFP ،لمساعدة األسر المهمشة والقابعة تحت خط الفقر، وتنفيذ المرحلة األولى من برنامج بطاقة األشخاص ذوي اإلعاقة (

ألف أسرة في قطاع غزة  88، وذلك للتخفيف من معاناة األسر الفقيرة والمهمشة، باإلضافة إلى منح وتنفيذ أدلة اإلجراءات
 ل من برنامج الحماية االجتماعية.كمليون شي 52.8والضفة تأمينًا صحيًا مجانيًا بتكلفة 

خدمة التدريب اهتمامًا خاصًا لقضية األسرى واألسرى المحررين، فقد قدمت أولت الحكومة : المحرريناألسرى دعم األسرى و 
، وسددت تكلفة خدمة التعليم لألسرى المحررين لكألف شي 720المهني لألسرى المحررين المنتفعين من الخدمة بقيمة 

وأبنائهم في الجامعات المحلية ، وخدمة التعليم الجامعي لزوجات األسرى لكألف شي 751الملتحقين بالجامعات المحلية بقيمة 
 ل.كألف شي 62بقيمة 

تنظيم احتفالية "القدس عاصمة الثقافة العربية في عيون الشباب"، وٕاقرار قانون جوائز دولة فلسطين في اآلداب والفنون  ة:الثقاف
ذكرى الشاعر محمود درويش وٕابراز والعلوم اإلنسانية، وٕاحياء يوم الثقافة الوطنية، ويوم التراث الفلسطيني باإلضافة إلى إحياء 

  .أعمال المبدعين
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مسجدًا جديدًا في المحافظات  44تم افتتاح فرع كلية العلوم اإلسالمية في بلدة الظاهرية، وافتتاح واستالم  الشؤون الدينية:
األوقاف التركية توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة األوقاف التركية للحصول على نسخة من أرشيف الشمالية، كما تم 
  المتعلق بفلسطين.

تم البدء بتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدًال من الوقود الصناعي، وتم افتتاح محطة لتحويل  الطاقة:
 7.3كهربائية بقيمة توقيع اتفاقيات توريد مواد توزيع و إنجاز قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ، كما تم الكهرباء في جنين

 مليون دوالر، إلعادة تأهيل شبكات توزيع كهرباء غزة، بتمويل من البنك الدولي.

تم تنفيذ سبعة مشاريع للمياه، تضمنت بناء شبكات وخزانات أنشأت الحكومة مجلس تنظيم قطاع المياه،  المياه والمياه العادمة:
مسة مشاريع صرف صحي، ومشروعين لتصريف األمطار، باإلضافة وخطوط ناقلة للمياه على مستوى المحافظات، وأنهت خ

محطات ضخ  8كم من شبكات المياه المدمرة، وتأهيل  20إلى الجهود التي تمت إلعادة إعمار قطاع غزة، حيث تم تأهيل 
  محطات تحلية صغيرة. 6صرف صحي، باإلضافة إلى إعادة تأهيل 

تنظيم الوضع تم  )، كماViberضمن الشبكة الحكومية وتحويل النظام إلى خط ( تم إدراج األرصاد الجوية : النقل والمواصالت
المروري على حاجز قلنديا، باإلضافة إلى تأهيل مديريات الترخيص في كل من رام اهللا وقلقيلية وطولكرم، وافتتاح مديريتي 

 ترخيص يطا وقلقيلية.

تنفيذ برنامج تعزيز دور المؤسسات الفلسطينية ، و في كفر نعمة ة التعليميةافتتاح قرية الشباب البيئيتم  البيئة والموارد الطبيعية:
ألف دوالر،  445تنفيذ مشروع الحكم وتوليد المعرفة بتكلفة في إدماج التغير المناخي في السياسات واالستراتيجيات الوطنية، و 

  يتضمن مشروع المسح الصناعي ومشروع التدقيق للمنشآت الصناعية.

مليون  41.8ألف دوالر و 900العامة بقيمة ( وٕاصالح وصيانة للمبانيمشروع إنشاء  13تنفيذ  والمباني العامة:اإلسكان 
ل) أبرزها مشروع تشطيب مبنى هيئة اإلذاعة والتلفزيون وتجهيزه، وتشطيب مبنى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كشي

، ل)كمليون شي 42.89مليون يورو و 1.77لمباني والمنشآت األمنية بقيمة (مشروعًا إلنشاء مجموعة من ا 12تنفيذ ، و الجديد
. وتم حصر توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة األشغال األردنية تتضمن بنود تعاون في قطاعات عمل الوزارتين وشيفرات الزالزلوتم 

الناتجة عن إعتداءات جيش اإلحتالل، وتوثيق األضرار االستمرار في متابعة األضرار الناجمة عن المنخفضات الجوية، و 
  وجمع المعلومات عن حاالت الهدم التي قام بها اإلحتالل بحجة عدم الترخيص.

 ،صندوق إغاثة لتقديم اإلغاثة اإلنسانية والطبية العاجلة، وتوفير المأوى والوقود الحكومة أنشأتإعادة إعمار قطاع غزة: 
ل لدعم المواطنين كماليين شي 10ل لقطاع غزة، وتقديم مبلغ كمليون شي 25وقررت تخصيص معونات مالية طارئة بقيمة 

وعملت على تأسيس  .أجبروا على النزوح بسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أوالنازحين الذين دمرت منازلهم وٕاغاثتهم، 
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المجال اإلنساني لتنسيق تقديم اإلغاثة غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العاملة في 
واصلت إرسال شحنات األدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة منذ اليوم األول للعدوان، على الرغم كما اإلنسانية، 

) بقيمة UNDPتنفيذ برنامج إعادة اإلعمار من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (. فتم من المعيقات التي تفرضها إسرائيل
 20.9صرف مبلغ حوالي ، ألف مواطن 161حصر األضرار لحوالي تم ، و وحدة سكنية 600لـِ  أمريكي مليون دوالر 10

بتمويل من وكالة غوث  مستفيد لحاالت الهدم الكلي أو الجزئي غير الصالح للسكن 16,200لما يقارب  أمريكي مليون دوالر
غرفة  2600وحدة سكنية متنقلة و 2200توفير ، و )UNDPمم المتحدة اإلنمائي (برنامج األ، و )UNRWAوتشغيل الالجئين (

  .، بتعهد من عدة جهات عربية ودوليةأمريكي مليون دوالر 23بتكلفة تزيد عن 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  إنجازات الحكومة في مجال الحوكمة والتنمية اإلدارية  .2

  والدبلوماسية السياسية الجهود 2.1
العديد من اإلنجازات السياسية والدبلوماسية على درب نيل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والغير قابلة حققت الحكومة 

الدبلوماسية الفلسطينية كمرجعيات أساسية منظومة  للتصرف، بما فيه حقه في تقرير المصير والحرية واالستقالل. وقد اعتمدت
لتحقيق مصالح دولة فلسطين. حيث بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لحشد الدعم  القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، كأساس

العربي والدولي لقرار القيادة الفلسطينية التوجه لمجلس األمن والتقدم بمشروع قرار ينهي االحتالل، وكذلك تقديم عدد من 
ومجلس حقوق االنسان. كما بذلت حدة لألمم المتاألمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة القرارات األخرى إلى هيئات 
األمين العام لألمم المتحدة بتوفير الحماية  إلىعلى كافة المستويات لدعم طلب سيادة الرئيس  اً الدبلوماسية الفلسطينية جهود
  نهاء االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين.الدولية للشعب الفلسطيني، إل

لى عدد من االتفاقيات والمعاهدات إنضمام دولة فلسطين اللى تكثيف جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية إوسعت الحكومة 
عترافات الحكومية والبرلمانية بدولة فلسطين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لها في مختلف هذه إلالدولية، وكذلك حشد ا

 دولة عضواً  193 جماليإدولة من  136 لىإ إعداد التقريرلسطين حتى الدول. ليرتفع بذلك عدد الدول التي اعترفت بدولة ف
  والتي كان آخرها دولة الكرسي الرسولي.  ،في األمم المتحدة

لحشد المزيد من الدول  ،كما عملت الدبلوماسية الفلسطينية على تكثيف جميع الجهود القائمة والتحركات السياسية الالزمة
  متضامنة على تغيير مواقفها وقراراتها. الغير ، واقناع عدد من الدول سطينيلداعمة للموقف والقرار الفلا

  العالقات الدولية 2.2
تصال الدبلوماسية والسياسية الداخلية والخارجية لحشد الدعم المحلي إلحرصت الحكومة على تعزيز وتطوير مختلف قنوات ا 

  سرائيلية من خالل:إلنتهاكات اإلجميع اوالدولي لمواقف القيادة الفلسطينية وللقضية الوطنية وفضح 

  ويتها حيز النفاذ بتاريخ دخلت عضحيث  ،لى ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإانضمام دولة فلسطين
ولي حول الحالة في األراضي الفسطينية المحتلة . وقد قامت المدعية العامة للمحكمة بفتح التحقيق األ01/04/2015

 نضمام. إللى جانب صك اإضافي المقدم في دولة فلسطين عالن اإلبناء على اإل
 جراءات القانونية الالزمة لتحقيق سرائيلي وانتهاكاته المستمرة، ومتابعة جميع اإلحتالل اإلإلتقديم ملفات حول جرائم ا

  العدالة الدولية ومبادىء القانون الدولي بالخصوص.  
  وعملت مع العديد من الجهات  الخاصة بالمعاهدات الدولية بصفة دولة،مشاركة فلسطين في العديد من المؤتمرات

الدولية لبناء المنظومة المؤسسية في الحكومة الفلسطينية حتى تتحمل دولة فلسطين التزاماتها ومسؤولياتها وفق 
  المعاهدات التي انضمت اليها. 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  سرائيلية في دول عديدة على المستوى الشعبي اإللجامعات او صدار قرارات المقاطعة لمنتجات المستوطنات إلى إالسعي
 كاديمي.واأل

 تقضي بتكثيف  ،صدار العديد من القرارات العربية في مجلس جامعة الدول العربية واجتماعات وزراء الخارجية العربإ
لى حشد إضافة جميع الجهود العربية واستمرار التحركات العربية في جميع المحافل الدولية لصالح قرارات فلسطين. باإل

 العام حتالل في فترة التتجاوزإلنهاء اإمن والقاضي بييد الدولي الالزم لمشروع القرار العربي المقدم لمجلس األأالت
2017 . 

  اتفاقية دولية. 43 لى المنظمة الدولية للجمارك وإاالنضمام 
 سرائيلية فيإلعدم شرعية الممارسات اتؤكد حقنا بتقرير المصير و التي ممية الهامة صدار العديد من القرارات األإ 

 ، وأبرز هذه القرارات:  لسطينيةفاألراضي ال
، والذي يتضمن في 17/12/2014تفاقية جنيف بتاريخ إطراف المتعاقدة السامية في عالن الصادر عن مؤتمر األاإل -

 المحتلة.راضي الفلسطينية بنوده ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في األ
تكليف جمهورية مصر والمملكة المغربية ودولة  ،قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية -

عادة طرح جراء مايلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلمين العام لجامعة الدول العربية إلفلسطين واأل
 .االحتالل وانجاز التسوية النهائيةنهاء إخاص ب ،منمام مجلس األأمشروع عربي جديد 

دانة كافة إ ، الذي يتضمن29/03/2015بتاريخ  مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيةقرار  -
عتبار القدس إى إل، والذي يرمي 2020سرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط وخاصة المخطط اإل ،شكال التهويدأ

 .جل التهويدأغرافية من و لى تغيير التركيبة الديمإوالهادف  سرائيلعاصمة موحدة إل
تطبيق المبادئ التوجيهية العاملة في المجتمعات اليهودية  ، الذي يتضمن04/2014بتاريخ  تحاد األوروبيإلقرار ا -

عة ، والذي يهدف إلى مقاط1948(المستوطنات) العاملة في القدس الشرقية، وفي أي مكان خارج حدود ما قبل عام 
ستيطانية واألنشطة، بل المؤسسات اإلسرائيلية التي تعمل إلتحاد األوروبي األوسع نطاقًا، ليس فقط من الكيانات اإلا

 .في المقام األول في إسرائيل
 الطبيعية. مواردالبالسيطرة على لصالح دولة فلسطين إصدار قرار أممي  -
حتالل ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد على متابعة تنفيذ نتائج إلنسان تدين جرائم اإلإصدار قرارات في مجلس حقوق ا -

 الصدد. االتقارير الدولية ولجان التحقيق بهذ
 في مجاالت حيوية كالتعليم  13تفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم وبروتوكوالت تعاون، منها إلالتوقيع على العديد من ا

 ية وروسيا والكويت وآسيا وٕافريقيا والفاتيكان.وروبأوالبحث العلمي واالمن والصحة والجمارك مع دول 
  اسيآتوسيع مجاالت التعاون الثنائي والمتعدد مع كوريا الجنوبية، والصين، والهند، واليابان، وروسيا، ودول شرق. 
 قتصادية الدولية مع دول أوروبية وآسيوية.إلتشكيل لجان مشتركة، وتطوير مجاالت العالقات ا 
 وروبية واآلسيويةألاورات السياسية مع وزارات الخارجية اجراء العديد من المشإ . 
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 مكانياتها إ الشقيقة، والعمل على توظيف قدراتها و  مع الجاليات الفلسطينية والعربيةستمرار في تمتين وتعميق التواصل إلا
 نحياز لها.إللخدمة المصلحة الوطنية والقرار الفلسطيني الرسمي، والحرص على تبني مصالحها وا

 سرائيلية الرسمية إلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتفنيد الرواية والمواقف اإلستمرار في فضح السياسات والجرائم اإلا
 ستحقاقات عملية السالم.إ التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني و 

  فتتاح أول سفارة إ األوروغواي، و فتتاح سفارة دولة فلسطين في إمع جمهورية األوروغواي، حيث تم  فتتاح سفاراتإتبادل
 كوادور في فلسطين.ألفتتاح سفارة لإ ، و لألوروغواي في فلسطين

 .بناء مقر خاص بسفارة دولة فلسطين في العاصمة البرازيلية 
  بدولة فلسطين، وتوقيع بروتوكول إقامة عالقات دبلوماسية بين الدولتين. عتراف "سانتا لوسيا"إالحصول على 
  تفاقية مع تشيلي إلعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من إتوقيع ، و ستثمار مع جمهورية فنزويالإلحماية اتفاقية إتوقيع

 تأشيرة الدخول.

  العدالة وسيادة القانون 2.3
المرتبطة بنهوض واقع قطاع العدالة، واصلت في إطار العمل على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية القطاعية والخطط الحكومية 

، التي من شأنها تطوير البيئة التشريعية والقانونية الوطنية، من البرامج والنشاطات التطويرية الفلسطينية تنفيذ مجموعةالحكومة 
  ستقالل القضاء ونزاهته وتحقيق المواطنة اآلمنة، قامت الحكومة بما يلي:إولضمان 

  المطلوبة.توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارة الصحة، لتطوير عمل الطب العدلي وتوفير اإلمكانيات 
   إطالق مشروع تعزيز مفاهيم وقواعد حرية الرأي والتعبير في مناهج التدريب القضائي، بالتعاون مع معهد راؤول ولينبرغ

  لحقوق اإلنسان.
  تجار بالبشر، وٕاعداد ورقة قانونية حول إمكانية المالحقة على الجرائم إلع ومكافحة اقانون منتقديم مقترح مسودة مشروع

إلى إعداد دراسة قانونية حول مدى انسجام القوانين  رتكبتها إسرائيل أمام العدالة الدولية الجنائية، باإلضافةإالدولية التي 
  .ريصختفاء القإلتفاقية الدولية لحماية األشخاص من اإلالمحلية مع ا

 فتتاح أفرع ومديريات لوزارة العدل في كل من محافظات بيت لحم وأريحا وجنين.إ  
  الصياغة التشريعية.دبلوم المهارات القانونية و  تخريج الفوج الثاني من دبلوم  
  الدولة، تفاقية العربية للتعاون في مجال قضايا إلتفاقيات أبرزها: مشروع اإمشاريع  4وضع المالحظات القانونية على

  تفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات اإلغاثة.إتفاقية المعدلة من إلوا
 قراطي و مجلس أوروبا بعنوان "تعزيز اإلصالح الديم -تحاد األوروبي إلالمشاركة في االجتماع الثالث للبرنامج المشترك ل

 مع مجلس أوروبا. التصال والمركزيةوزارة العدل هي نقطة اتصبح حيث بفي دول الجوار الجنوبية"، 

  النيابة العامة بما يلي:تعزيز دور  تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في مجال
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األمانة  العامة 
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   ،فعالية. 211,780حتجاز، فحص، تحرير) بلغت إفعاليات إدارة المرور (مخالفات، تنزيل إتالف، تسليم 
  فعالية.  5,092,235فعاليات إدارة السياحة واآلثار (تأمين سالمة السائحين "أجنبي ومحلي") بلغت 
  فعالية. 1,300,859فعاليات إدارة المعابر والحدود (قدوم ومغادرة) بلغت 
  إنشاء وتطوير مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف لتكون متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ومتضمنة

نتهاء مدة محكومياتهم، حيث تم إنجاز إتمع بعد ورشات صيانة لتدريب النزالء وتشغيلهم، إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المج
 مراكز إصالح أريحا وجنين ونابلس.

  قضية بهذا الشأن، كما تم ضبط كميات كبيرة من  512طن من البضائع الفاسدة، وبلغ عدد القضايا  213.5ضبط
قضية، وتم ضبط  52ب طنًا وبلغ عدد القضايا بهذا الجان 245منتجات المستوطنات حيث بلغ عدد الكميات المصادرة 

طناً، كما بلغت  144.5بضائع غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس وبدون بطاقة بيان معرفة، حيث بلغ عدد الكميات 
 لترًا.  2326الكميات المضبوطة من المبيدات الزراعية الممنوعة 

  مهمة مشتركة، بهدف فرض سيادة القانون والنظام العام. 5616تنفيذ 
  قضية في مجال مكافحة الجرائم. 15,807التعامل مع 
 فرقة  102% من السكان، وزيادة فرق المتطوعين من 9مركزًا جديدًا للدفاع المدني، بتغطية إضافية لحوالي  12فتتاح إ

 فرقة. 130إلى 
  ألف مذكرة قضائية وردت إلى مكاتب التنفيذ. 124ألف مذكرة قضائية من أصل  13إنجاز 
  ّطالع على تدابير السالمة العامة.لإل 39,019الدفاع المدني الفلسطيني ِبـ زيارات ميدانية لطواقم  

  إدارة المال العام 2.5
  :بما يليمجال إدارة المال العام تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في 

  المضافة % بالمقارنة مع العام الماضي، واستمرار النمو في اإليرادات المتحققة من ضريبة القيمة 6زيادة اإليرادات بنسبة
 .لكمليار شي 1.18%، وبلغت التحصيالت النقدية (الجباية) حوالي 8حيث كانت الزيادة في الجباية المحلية لها 

  لكشيمليون  644.74بلغت إيرادات ضريبة الدخل حوالي. 
  207بقيمة  2014والعام  2013زيادة اإليرادات الضريبية التي تم جبايتها عن البترول مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

 .لكشي مليار 3.57% تقريبًا، حيث كان إجمالي إيراد البترول 6بنسبة زيادة مليون شيكل، أي 
  والغاز. مليون شيكل كديون قديمة على محطات المحروقات 19تحصيل ما يقارب 
  مشروعًا، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي  2685من أصل  أمريكي مليون دوالر 556مشروعًا بتكلفة  2246تنفيذ أكثر من

 ضمن برنامج المشاريع التنموية الصغيرة. أمريكي مليار دوالر 1.127
 الحصول على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال )IOSCOنضمام من إل)، وا

 خالل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة األطراف.
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  2014لسنة  6صدور قرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم. 
  هيئة سوق رأس المال تطوير نظام اإلفصاح اإللكتروني للبيانات المالية للشركات المدرجة "إفصاح"، وذلك بالتعاون بين

 وبورصة فلسطين.
 نتهاء من تطوير نظام تقييم حوكمة الشركات إلا(Scorecard). 
 شتمال المالي، بالتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وأصحاب العالقة بناء اإلستراتيجية الوطنية لإل

 مدني واألكاديمي.في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع ال
 لحساب 7متياز بنسبة إلتصاالت األرضية والمتنقلة، بخصوص رسوم رخصة اإلمتابعة المستحقات على شركات ا %

 الخزينة الموحد.
  ستخدام نظام (إوقفSHAAM ستخدام نظام إدارة اإليرادات (إ ) اإلسرائيلي في مكاتب الضريبة بشكل كلي، وRMS (

  الدخل وضريبة القيمة المضافة.كنظام موحد إلدارة ضريبة 
  :ما يليبنجازات اإلتمثلت أبرز على صعيد الرقابة المالية واإلدارية 

 2011ستكمال التدقيق على الحساب الختامي للدولة للعام إ. 
  تقريرًا رقابيًا. 177إعداد 
  الرقابة المالية واإلداريةتحادية وديوان إلتفاقية التدقيق المشترك من قبل هيئة المحاسبة لروسيا اإتوقيع. 
  تفاقية " برنامج مبادرة تطبيق معايير اإلنتوساي" بالتعاون مع منظمة األرابوساي، إلنشاء مجموعة من  الميسرين إتوقيع

 المعتمدين الحاصلين على شهادة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
 

  المعلومات واإلحصاء 2.6
 اإلحصاء بما يلي:و  المعلومات في مجالتمثلت أبرز إنجازات الحكومة 

  كما تم نشر كتب إحصائية 2014، وكتاب القدس اإلحصائي السنوي 2014نشر كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ،
، ومحافظات قطاع 2014، وسط الضفة الغربية 2014، جنوب الضفة الغربية 2014لمحافظات: شمال الضفة الغربية 

  .2014غزة 
 مع مجموعة التمويل الرئيسة ( توقيع مذكرة تفاهمCFG للدعم والتمويل الجزئي لبرنامج الجهاز المركزي لإلحصاء ،(

 .2017-2015الفلسطيني للسنوات 
  2017إعداد مشروع النظام المالي واإلداري للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. 
  أبرزها: منظمة األمم المتحدة للطفولة (تفاقية ومذكرة تفاهم على الصعيد المحلي والدولي إ 16توقيعUNICEF ومنظمة ،(

 ).UNFPA)، وصندوق األمم المتحدة للسكان (WHOالصحة العالمية (
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  العمل على مشروع الربط اآللي لتحديث وتطوير سجل السكان، واستقدام بعثة فنية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
 لسجل السكان.

  بالتعاون مع وزارة الصحة. 2013الصحية الفلسطينية إعداد تقرير حول الحسابات 
 .إعداد دليل حول إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 
  قتصادية والجغرافية، إضافًة لجمع بيانات السجالت اإلدارية.إلجتماعية واإلمسحًا ميدانيًا في المجاالت ا 30تنفيذ 
  طلب بيانات لمختلف الجهات في المواضيع  4214الجمهور، حيث تم إنجاز توفير البيانات اإلحصائية لطلبات

 اإلحصائية.
  إطالق قاعدة البيانات الجغرافية على الصفحة الرئيسة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على المستويات الجغرافية

 التالية : المنطقة والمحافظة والتجمع والحي لبيانات الضفة الغربية وقطاع غزة.
  والتي تمت بناًء على تعديالت 2000لسنة  4تقديم المسودة النهائية من مشروع تعديل قانون اإلحصاءات العامة رقم ،

  عتماد.ومالحظات الوزارات، المقدمة على القانون لمجلس الوزراء لإل
 اد مسودة أولى من ، وتم إعد2017صدار قرار من مجلس الوزراء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إ

  .2016، والتحضير لتنفيذ التجربة القبلية للتعداد خالل العام2015ستمارات التعداد واألدلة والتعريفات خالل العام إ
  جتماعية للمجتمع الفلسطيني.إلقتصادية واإلعلى قطاع غزة والظروف ا 2014تنفيذ مسح أثر الحرب اإلسرائيلية  
  تنفيذ مسح متعدد المؤشراتMICS 5  بالتعاون معUNICEF  وUNFPA.  
 ستخدام األجهزة الكفية (إستخدام التقنيات الحديثة في مجال جمع البيانات من خالل إHand Held Devices واألجهزة ،(

)، وذلك بهدف تقليل تكلفة معالجة البيانات وتطوير جودتها، وقد بلغ عدد المسوح التي باتت تجمع Tabletاللوحية (
  مسحًا. 24دام التقنيات الحديثة بياناتها باستخ

 ) تسلم فلسطين رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءاتIAOS 2017-2015 ) الرسمية لألعوام.  
  لكترونية للجهاز المركزي إل، ونظام التصنيفات اإلحصائية على الصفحة ا2015إطالق معجم المصطلحات اإلحصائية

  لإلحصاء الفلسطيني.
  

  اإلعالم 2.7
 بما يلي: اإلعالمت الحكومة في مجال تمثلت أبرز إنجازا

  2017- 2014إنجاز اإلستراتيجية القطاعية لقطاع اإلعالم. 
  تصال مع الحكومة المغربية، ومذكرة تفاهم مع الشركة األردنية إلتفاق تعاون في ميدان اإلعالم واإتوقيع بروتوكول- 

 السعودية للبث الفضائي (جاسكو).
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  28تخاذ المقتضى القانوني بحق مؤسسات إعالمية لم تلتزم بالقانون، وتصويب وضع إلمذكرات للنائب العام  6توجيه 
 ترخيصًا لمؤسسات إعالمية أو عاملة في هذه المجال. 30شركة بث فضائي وفضائيات، ومنح 

  ات الفلسطينية.تقريرًا وبيانًا وتعميمًا حول المسائل العامة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك اإلنجاز  330إصدار أكثر من 
  نشاطات إعالمية والمشاركة فيها. 103جتماعية وإفعالية  114تنظيم 
 .إنتاج فيلمين باللغتين العربية واإلنجليزية حول القدس 
  مطويات  3كتب، و 4ومضات إذاعية، باإلضافة إلى إصدار  105سبوتات إذاعية، و 6تسجيًال مصورًا، و 14إنتاج

 وبوسترات.

  إدارة األراضي 2.8
 ما يلي:إدارة األراضي ب ت أبرز إنجازات الحكومة في مجالتمثل
 .إعداد مخططات تسوية دورا الخليل 
 .حوسبة أحواض رام اهللا والبيرة 
  .توصيل شاشة السجل المدني مع وزارة الداخلية في سبع محافظات 
 .(إرشاد الموظف) إعداد دليل إجراءات عمل مساحي 
  سند  38921صدار إمعاملة معامالت مساحية،  2616طلب تخصيص أراٍض، تصديق  68إذن شراء،  1945إصدار

  .قيد خراجإ 40772صدار إتسجيل، 
  معاملة للترخيص العمراني. 5492معاملة تسجيل أراضي وشقق، تصديق  28068فتح 
  ) دونم. 31145بمساحة ب) ( دونم، وتسوية أراضي  17791بمساحة )  أ تسوية أراضي 
   ستعالم حالة عبر إعملية  9500عملية كشف ميداني على أمالك حكومية،  438عملية صيانة شاملة، و 3000القيام بـ

 متحانًا لرخص المساحة.إ 48، وعقد لكترونيإلالموقع ا

  الحكم المحلي 2.9
  كم المحلي واإلداري بما يلي:حتمثلت أبرز إنجازات الحكومة في مجال ال

  لت معم القدرات الفنية واإلدارية والمالية والمؤسسية لقطاع الحكم المحلي، وعدالتنمية وتطوير البنية التحتية، و تعزيز بيئة
على ترسيخ آليات التوجيه والرقابة، وتعميق المشاركة والمساءلة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية، وتعزيز مفهوم 

سم بلدية الكرمل في إالحكومة بإحداث وتشكيل هيئات محلية جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقامت 
عتماد إ محافظة الخليل، كما صادقت على التقرير الخاص بالمحميات الطبيعية وتقرير رصد تهويد األسماء الجغرافية و 

بتثبيت مديونية  المعجم الفلسطيني كمسودة أولية، وصادقت على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء
  البلديات لصالح وزارة المالية. 
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  تفاقية مع شركة تويوتا سوشي في اليابان لتوريد سيارات ومعدات نفايات ضمن مشروع تحسين إدارة النفايات إتوقيع
 مليون ين ياباني. 800الصلبة في المحافظات الشمالية بتمويل من حكومة اليابان بقيمة 

  مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصالح الحكم المحلي. 12البلجيكية بقيمة تفاقية مع الحكومة إتوقيع 
 ألف  150ستكمال برنامج مشاريع دعم التعاون الالمركـزي "الفلسطيني الفرنسي" بقيمـة إلتفاق مع القنصلية الفرنسية إلا

 .2015يورو للعام 
  لمجتمع المدني والوكالة األلمانية للتعاون (تفاقيـة مع برنامج تطوير الحكم المحلي واإتوقيعGIZ ألف  318) لتخصيـص

  قتصادية محلية لبلديات قطاع غزة.إيـورو لتنفيـذ مشاريع تنمية 
  تفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (إتوقيعUNDP لصالح برنامج تسهيل الوصول  أمريكي مليون دوالر 3) بقيمة

  ). FAIR( ي المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية ضمن المنحة اإليطاليةإلى خدمات البنية التحتية ف
 .حصر ديون الكهرباء على الهيئات المحلية وتسويتها 
  ألف دينار أردني كرسوم ترخيص أبنية 700جباية مبلغ.  
 مبلغ إجمالي بقيمة  تم دفع المحلي المستحقة عن سنوات سابقة،لتزامات المتأخرة للمقاولين في قطاع الحكم إلدفع كافة ا

 ل.كمليون شي 69.5
 لتزامات المترتبة على مشروع دعم مبادرات عضوات الهيئات المحلية، بتمويل من برنامج إصالح الحكم المحلي إلدفع ا

)GIZ ل، وتسوية األثر المالي للهيئات المحلية المنضمة لشركات توزيع الكهرباء، من خالل دفع كألف ش 780) بقيمة
ل بدل رسوم النقل كمليون شي 17ومبلغ  لكمليون شي 49بقيمة  تقاص ت المحلية مباشرة، وعملاشيكل للهيئمليون  10

 على الطرق.
  صدار ثالثة أعداد من مجلة الحكم المحلي وهي إ إنجاز دراسة حول "إعادة بناء الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي"، و

 .2014ائزة "الصحفي صديق الحكم المحلي" للعام إنجاز الحفل السنوي الرابع لج )،20 ،19، 18(
 جتماعي في قطاع الحكم المحلي بالتعاون مع جامعة بيرزيت.إلإطالق مشروع عمل جديد خاص بالنوع ا 
  تفعيل الفريق الوطني إلدارة النفايات الصلبة، وطرح عطاء آليات وسيارات النفايات ضمن مشروع تحسين إدارة النفايات

 مليون ين ياباني، وحل مشكلة إدارة النفايات في منطقة القدس. 721فظات الجنوبية بقيمة الصلبة في المحا
 .حل مشكلة بئر مياه طمون مع مجلس خدمات مشترك طوباس، كذلك حل مشكلة إدارة النفايات في منطقة القدس 
  إلى تطوير شجرة الحسابات موازنة هيئة محلية عبر بوابة موازنات الهيئات المحلية، باإلضافة  163المصادقة على

 الموحدة الخاصة بالهيئات المحلية بما يتناسب مع خصوصية الوضع في فلسطين.
  من أعمال المرحلة 50، وٕانجاز أمريكي مليون دوالر 5إنهاء المرحلة األولى من متحف الشهيد ياسر عرفات بتكلفة %

 .أمريكي ألف دوالر 500الثانية المقدرة تكلفتها 



 
 

)2015حزيران -2014التقرير السنوي لعمل الحكومة الفلسطينية السابعة عشر (حزيران   24 إنجازات الحكومة في مجال الحوكمة والتنمية اإلدارية | 

 

األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

 الممول من عدة مانحين، حيث تجاوزت  2016-2013ستمرار العمل على تنفيذ برنامج تطوير البلديات/ المرحلة الثانية إ
على  أمريكي دوالرمليون  26.67، تم صرف مبلغ أمريكي مليون دوالر 100التزامات المانحين لدعم البرنامج بقيمة 

  البنية التحتية.
  ملفات خاصة بهيئات محلية إلى هيئة مكافحة  6محلية لتصويب أوضاعها، وتحويل  هيئة 11تعيين مراقبين ماليين على

  الفساد.
  7.78مشروعًا تشغيليًا بقيمة إجمالية  51، وأمريكي مليون دوالر 15.545مشروعًا تطويريًا بقيمة إجمالية  74تنفيذ 

 610موقع  بمختلف المحافظات بقيمة  13 ، وبرنامج دعم التجمعات البدوية والمهمشة الذي نفذ فيأمريكي دوالرمليون 
  .ألف دوالر أمريكي

  عداد.  22000عداد مياه مسبق الدفع  وتركيبها، من أصل  5000توريد حوالي  
 ) توقيع مذكرة تفاهم ما بين الحكومة الفلسطينية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP لتنفيذ برنامج تسهيـل الوصول (

والذي من  )،FAIRالتحتية في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية ضمن المنحة اإليطالية (إلى خدمات البنية 
  .أمريكي مليون دوالر 50 متوقع أن يصل تمويله إلىال

  مخططًا هيكليًا وضعت موضع التنفيذ من مجلس التنظيم األعلى، والمتابعة الفنية إلعداد  31المصادقة القانونية على
) ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي EGIتجمعًا، وكذلك الفوز بجائزة التميز ( 36 ة لـالمخططات الهيكلي

)GISWORX تجمعًا  40تم إنجاز دراسة تقييمية للمراكز التاريخية لـ  مجال نظم المعلومات المكانية،) في دبي في
 مركزًا تاريخيًا في عملية اإلحياء. 21دف ستهإسكانيًا في المحافظات الشمالية ضمن مشروع إحياء البلدات القديمة الذي 

 .إنجاز الترجمة العربية األولية لدليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
 والمتابعة الفنية  ، الطيرة، رأس الضبعة، واد النيصالمصادقة على المخططات في المناطق المصنفة (ج) لكل من امنيزل

 المناطق المصنفة (ج).تجمعًا في  25إلعداد مخططات هيكلية لـ 
  إدراج مجموعة مشاريع ليتم تمويلها من الحكومة األلمانية، من خالل برنامج إصالح الحكم المحلي في عدة قطاعات

تنموية بقيمة مليون يورو، وتقديم التدريب والمساعدة لثالث بلديات: (نابلس، طولكرم، الخليل) في إعداد خطط مستدامة 
ألف يورو لكل بلدية ضمن مشروع الطاقة النظيفة،  400اس وعبسان الكبيرة على منحة بقيمة أولية، وحصول بلديتي طوب

ضمن  أمريكي مليون دوالر 15)، ومتابعة تنفيذ مشاريع بقيمة EUفي مرحلته الثانية الممول من المفوضية األوروبية (
  البرنامج الممول من الصناديق العربية من خالل البنك اإلسالمي للتنمية.

 :فيما يتعلق بإعادة إعمار المحافظات الجنوبية تم ما يلي 
  ستجابة فورية لدعم بلديات قطاع غزة بعد الحرب العدوانية علـى إتصميـم نافـذة جديدة ضمن برنامج تطوير البلديات ك

ستعادة الخدمات الحياتية العاجلة الناتجة عن إل، وذلك بهدف دعمها 2014القطاع، خالل شهري تموز وآب من العام 
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العدوان، وٕازالة األنقاض من المناطق الحيوية الحرجة والدعم المباشر للنفقات الضرورية مثل الوقود، وقطع الغيار والمواد 
 ستعادة المرافق اإلدارية في البلديات. إالالزمة، باإلضافة إلى 

 للبلديات، لمواجهة آثار العدوان والوضع  أمريكي مليون دوالر 22.5توفير  التواصل مع المانحين حيث نجحت الجهود في
تم إعادة تخصيصها لدعم المشاريع الطارئة في القطاع بعد أن  أمريكي مليون دوالر 8.7الطارئ في القطاع، إضافة إلى 

 مليون دوالر 31.2ي كانت مخصصة لدعم المشاريع التطويرية ضمن برنامج تطوير البلديات، ليصبح المجموع الكل
، ومتابعة المنحة الكويتية لدعم قطاع البنية التحتية تم عقد لقاءات وزيارات مع كافة المعنيين إلعداد الدراسات أمريكي

لقطاع البنية التحتية، وتقديم مقترحات مشاريع طرق وبنية تحتية  أمريكي دوالر مليون 35الالزمة للمنحة الكويتية مبلغ 
مشروع، وفي المناطق المحيطة بالمناطق الصناعية خمسة مشاريع  48متداد المحافظات لـ إكنية على في المناطق الس
 مشاريع مباني. ةومقترحات لثماني

  معاملة في مجال الهندسة والتنظيم والتخطيط في المحافظات الشمالية، تشمل (توسيع نفوذ بلديات،  652إنجاز
شوارع، ومشاريع تقسيم، ومشاريع إفراز، وشكاوى مواطنين،  -ت تفصيليةأحياء ومناطق، ومخططا -ومخططات تفصيلية

 وتخصيصات وملفات التنظيم، ومواضيع أخرى).
 مشاريع في المحافظات الجنوبية وهي مشروع في المغازي، ثالثة مشاريع في جباليا، ومشروعين في  لستةستالم نهائي إ

 .2013القطرية التي تم تنفيذها عام غزة، حيث أن هذه المشاريع هي باقي مشاريع المنحة 

  التنمية واإلصالح 2.10
  ما يلي:في مجال التنمية واإلصالح بتمثلت أبرز إنجازات الحكومة 

  تفاقية شبكة الصرف الصحي إتفاقية الصرف الصحي المركزي الخاص بمدينة غزة، إتفاقية تعاون أبرزها: إ 11توقيع
) بتمويل KfWوٕاقراض البلديات المرحلة الخامسة مع التعاون األلماني (تفاقية دعم صندوق تطوير إلغرب مدينة نابلس، 

 مليون يورو. 8قيمته 
  مذكرات تفاهم منها: مذكرة تفاهم مع القنصلية البريطانية مع وحدة إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة في  5توقيع

قتصادية المحلية مع إلتفاقية الخدمة للتنمية اإلكورية، تفاقية "مشروع المدرسة الوطنية لإلدارة" مع الحكومة اإفلسطين، 
  وزارة الحكم المحلي.

  جتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (إالمشاركة فيAHLC تم تقديم تقرير عن الوضع الفلسطيني الراهن بما ،(
  زة.يتضمنه القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) إضافة إلى المستجدات في إعادة إعمار غ

  ألف  500إطالق برنامج الصندوق االجتماعي للتنمية بالشراكة مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس بتمويل قيمته
  يورو.

  "إعداد عدة دراسات جديدة بتمويل من بلجيكا، ضمن مشروع "صندوق الدراسات“Study fund”.  
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 حتياجات الشخصية والرحالت.إلوا
  تنسيق دخول عدد من الوفود من مناطق السلطة الفلسطينية وٕاليها، وبلغ مجموع التصاريح التي تم إصدارها في هذا

  تصريحًا. 321المجال 
  نشائية، من أبرزها مشاريع دولة قطر، البنك إلعلى الموافقة النهائية على مشاريع خاصة بالبنية التحتية واالحصول

 إعمار غزة. إعادة )، والبنك اإلسالمي، وتعتبر هذه الموافقات نقلة نوعية في ملفKFWلماني (ألا
 معاملة لم شمل داخلي. 592نجاز ما مجموعه إ 
  معبر ةمن المعابر والطرق المغلقة والحواجز مثل حاجز المحكمة، مدرسة اللبن الشرقيالعمل على إعادة فتح العديد ،

 الجيب، معبر بردلة، بوابة بيت ايل، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت وغيرها.
  مثل العمل على تسهيل تنفيذ العديد من المشاريع، مثل رفع القدرة الكهربائية لشبكات الكهربائية في العديد من المناطق

 جيوس، الكفريات، نحالين، عين البيضا وغيرها.
  عام 12كثر من أغالق دام إترتيب دخول السيارات لمنطقة واد الحصين وحارة جابر في الخليل، بعد. 
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  إنجازات الحكومة في مجال التنمية اإلجتماعية  .3

  الحماية اإلجتماعية والتمكين 3.1
 بما يلي:والتمكين  الحماية اإلجتماعية تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في مجال

   تفاقية برنامج الغذاء العالمي مع (إإبرامWFP لمساعدة األسر القابعة تحت خط الفقر  أمريكي مليون دوالر 17) بقيمة
لتوفير ل شهريًا لكل نزيل كشي 900تحاد النسائي العربي، بتمويل قيمته إلتفاقية شراء خدمة للمسنين مع اإوالمهمشة، وٕابرام 

 الرعاية الداخلية للمسنين.
 د مسودة قانون حقوق المسنين لتوفير بيئة قانونية حامية وراعية للمسنين، وٕاعداد مسودة نظام المجلس األعلى للطفل.اإعد 
  بواقع دفعة واحدة كل ل كشيمليون  521.764دفعات نقدية لألسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد بتكلفة بلغت  4صرف

 شهر.ثالثة أ
  طالبًا وطالبة في الضفة  187,021تقديم الخدمات التعليمة ألبناء األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ألكثر من

  الغربية وقطاع غزة.
  بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية. أمريكي ألف دوالر 745أسرة بمشاريع صغيرة ومنتجة بتكلفة  149تمكين  
 ألف أسرة في المحافظات 45رنامج الغذاء العالمي كل ثالثة أشهر، شملت (صرف مساعدات غذائية تموينية من ب (

  ألربعة توزيعات. أمريكي مليون دوالر 34الشمالية والجنوبية، بتكلفة 
  ِل، لمساعدة األسر كمليون شي 1.394أسرة في المحافظات الشمالية والجنوبية بتكلفة  1202تقديم مساعدات طارئة لـ

 قتصادية سيئة وطارئة نتيجة العدوان اإلسرائيلي.إلظروف  الفقيرة التي تتعرض
  ألسر فقيرة بدل  لكشي مليون 6.37، وصرف مبلغ أمريكي ألف دوالر 27أسرة بتكلفة  316توزيع مساعدات موسمية لـ

 فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة كهرباء الشمال.
  ألف  40اإلعاقة وتنفيذ أدلة اإلجراءات، وبناء نظام إلكتروني بقيمة تنفيذ المرحلة األولى من برنامج بطاقة األشخاص ذوي

، مقدمة من مؤسسة إنقاذ الطفل، وتأهيل عدد من طالب الثانوية العامة وطالب الجامعات المكفوفين بأجهزة أمريكي دوالر
 .أمريكي ألف دوالر 50حاسوب ناطقة بقيمة 

   ركية، وتزويدهم بوسيلة نقل (مركبة) تمكنهم من الوصول إلى مراكز لألشخاص ذوي اإلعاقة الح إعفاء جمركي 535منح
 ندماج في المجتمع.إلالخدمة وتساعدهم على ا

  4.513تفاقية شراء خدمة لرعاية وتأهيل الفئات الضعيفة والمهمشة، في الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة إ 28توقيع 
  ل سنويًا.كمليون شي

 مقدمة من  أمريكي دوالرمليون  74.78 و لكمليون شي 19.1للمحافظات الجنوبية بتكلفة  تقديم مساعدات إيوائية وٕاغاثية
 الهالل األحمر اإلماراتي والمجتمع المدني.
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  ل، ومساعدات لألطفال الفقراء (مالبس وأحذية) من كماليين شي 3 على األسر الفقيرة بتكلفة يطن لحوم أضاح 75توزيع
  ل.كشيمليون  1.5مؤسسة أنيرا بتكلفة 

  ل بشكل طارىء من قبل الحكومة لدعم الكهرباء وشراء مواد غذائية، ودعم األسر المتضررة كمليون شي 35صرف مبلغ
  في قطاع غزة.

  ل كمليون شي 2.5ل لتّصرف لجنة الطوارئ العليا في قطاع غزة، وتحويل مالي آخر بقيمة كمليون شي 2.5تحويل مبلغ
 رين من الحرب.لشراء مالبس شتوية لألطفال المتضر 

  جتماعية.إلل من برنامج الحماية اكمليون شي 52.8ألف أسرة في قطاع غزة والضفة تأمينًا صحيًا مجانيًا بتكلفة  88منح 

  الصحة 3.2
 ما يلي:الصحي ب مجالالتمثلت أبرز إنجازات الحكومة في 

  أعوام.  عشرةمليون يورو لقطاع الصحة لمدة  10وافقت الحكومة على القرض الميسر من الحكومة اإليطالية بقيمة  
 .تخفيض التحويالت الطبية لخارج مرافق وزارة الصحة، دون المساس بصحة المواطنين 
  حتالل بانتهاك حقوق إلللجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، ينص على إدانة دولة ا قدمتمرير مشروع

 المرضى والمواطنين.
  إطالق رزمة من المشاريع الصحية الحيوية في محافظة الخليل، منها: وضع حجر األساس لمستشفى دورا، ومستشفى

  ومديرية صحة حلحول ومركز صحي بيت أوال.
 طوارئ بالتعاون والشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المؤسسات الدولية التي عملت على مدار  تشكيل غرفة

 ساعة في ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 24
 . إرسال وفود طبية فلسطينية من المحافظات الشمالية والقدس، وبعض الوفود األجنية إلى مستشفيات قطاع غزة 
  والمستهلكات الطبية من المستودعات في الضفة إلى المستودعات في قطاع غزة، مما كان له األثر في إرسال األدوية

 نهيار خالل العدوان اإلسرائيلي وبعده.إلمنع النظام الصحي في القطاع من ا
  الطبية في وزارة الصحة.إعفاء مرضى الدم (الثالسيميا والهيموفيليا) من كافة الرسوم المالية المترتبة على تلقيهم الخدمة 
  تشغيل محطة األوكسجين والمبنى الجديد للمغسلة في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان، وتأهيل المكان المخصص

 نتهاء من بناء العيادات الخارجية.إللجهاز الرنين المغناطيسي وتركيبه، كما تم ا
  كل من مستشفى الخليل الحكومي، ومستفى الدكتور خليل فتتاح مركز المصادر العلمية (المكتبة اإللكترونية) في إ

 ).Intra Healthسليمان في جنين، ومستشفى بيت جاال بدعم من مشروع (
 ) تطبيق نظام المعلومات الصحية المحوسبHIS.في جميع المستشفيات الحكومية ( 
 الطوارئ في المستشفى الوطنينتهاء من تصميم قسم إلا . 
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  صديق الطفل في مستشفى الخليل الحكومي، وتركيب جهاز رنين مغناطيسي (الحصول على لقب مستشفىMRI (
 وتشغيله.

  ،تشغيل محطة األوكسجين الجديدة في مستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابت في طولكرم وتوريد جهاز التصوير الطبقي
 ستالم أجهزة ومعدات طبية.إ قسام، و ألوٕاجراء عملية ترميم وتوسعة للعديد من ا

 اح قسم العناية المكثفة وتوسعة الحضانة لتشمل العناية الحثيثة للخدج، في مستشفى الدكتور درويش نزال في قلقيلية.فتتإ 
 القيام بأعمال الترميم والصيانة و فتتاح قسم العظام، وإ  جمع فلسطين الطبي،البدء بمشروع توسعة قسم غسيل الكلى بم

 السخانات الشمسية. نتهاء من مشروعإلألقسام عديدة في المجمع، وا
 جتياز مجمع فلسطين الطبي للمستوى األول من متطلبات مبادرة سالمة المريض الدولية من منظمة الصحة العالمية.إ 
   تجهيز مركز الوالدة اآلمنة في عنبتا، والحصول على قطعة أرض لبناء مديرية صحة جديدة في طولكرم بتبرع من

طالية، لبناء مديرية الصحة ومركز صحي، الحصول على قطعة أرض لبناء عيادة البلدية، وبتمويل من التعاونية اإلي
 صحية تخدم وادي ومخيم رأس الفارعة في طوباس، والبدء ببناء عيادة الروش في الخليل.

 فتتاح العديد من المراكز والعيادات الصحية في كل من إفي طوباس، باإلضافة إلى  ءتشغيل مركز طوارئ عين البيضا
 ونابلس ورام اهللا وسلفيت والخليل وشمال الخليل وغيرها من المحافظات.جنين 

  وبأثر رجعي. 2014موظفًا تم تعينهم في العام  370صرف عالوة المخاطرة لـما يزيد عن 
 حتياجات الطارئة للمستشفيات.إلتعيين عدد من األطباء على عقود داخلية لسد ا 
  تفاقية مع كلية جامعية للقبالة في النرويج " إتوقيعSør-Trøndelag University College "   والبدء في البرنامج

طالب وطالبة  114التبادلي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كلية ابن سينا للعلوم الصحية. كما قامت الكلية بتخريج 
طالب وطالبات في الفصل األول من  7وتخريج  2014عام طالب وطالبة في برنامجي التمريض والقبالة لل 71وقبول 
كما قامت الكلية بتدريب جميع القابالت في المستشفيات الحكومية على مهارات متقدمة في القبالة وتدريب  ،2015العام 

 كادر صحي ضمن برنامج التعليم المستمر (أطباء، تمريض، قابالت). 1000ما يزيد عن 
 رشيدة لألدوية بدعم من منظمة الصحة العالمية.إطالق برنامج الحوكمة ال 
  تشغيل مختبرات طبية جديدة في المراكز الصحية التابعة لمديريات الصحة، وتعيين عدد من األطباء على عقود داخلية

 حتياجات الطارئة لبعض المستشفيات.إللسد ا
 .إدخال خدمة تفتيت الحصى في مستشفى طوباس التركي وتشغيل قسم الكلى 
 ستالم أجهزة ومعدات طبية من خالل المشاريع ومن المستودعات الطبية وتوزيعها على مديريات الصحة.إ 
 نجاز دراسة تقييم الرضى لمتلقي ومقدمي الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع دائرة جودة إ

 الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء.
  2013طنية بالتعاون مع جهاز اإلحصاء المركزي للعام إصدار تقرير الحسابات الصحية الو. 
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  حقيبة إسعاف أولي  1750 بــــالمدارس ألف طالب وطالبة، وتزويد  300تنفيذ فحوصات التقصي والتطعيمات ألكثر من
  طفاية حريق. 3700و 

  بلغت النسبة و  ت الوطن،طالب وطالبة في كافة محافظا 85,910حيث شارك فيه  2014متحان الثانوية العامة إتنفيذ
% في 54.21% في الفرع العلمي، و 80.39في فرع العلوم اإلنسانية، و  %54.26% بواقع 59,58العامة للنجاح 

 %.55.8متقدمًا ومتقدمة، وبلغت نسبة النجاح فيه  6360متحان اإلكمال بلغ عدد المتقدمين إالفروع المهنية، وفي 
  مدرسة في مواضيع البحث العلمي ومهارات التدريب وغيرها.معلمًا ومشرفًا تربويًا ومدير  11,386تدريب 
  تنفيذ أيام تعليمية ترفيهية لحوالي ألف طالب لتحسين المستوى التحصيلي للطلبة والحد من التسرب المدرسي، ومشاركة

ل والتعلم ستماع الفّعاإلطالبًا على أساليب الحوار وا 650ألف طالب في أنشطة تربوية ومشاريع طالبية، وتدريب  30
طالب ضمن مشروع  300ألف طالب على المرحلة األولى من برنامج بادر، كما تم تكريم  13التعاوني، وتدريب 

 المواطنة.
  حقيبة مدرسية  9,225مدرسة ضمن المدارس الواقعة في المناطق المصنفة (ج)، وتوزيع  17تركيب كاميرات مراقبة في

حقيبة صحية على طلبة المدارس الفقيرة  3,700مدارس النائية والفقيرة، وتوزيع مع قرطاسية ذات جودة عالية على طلبة ال
 2012سرئيلية خالل األعوام الثالثة األخيرة من إلنتهاكات اإل، وٕاصدار كتيب يعكس حجم ا)ج(والنائية الواقعة في مناطق 

 ".Schools as zones of peaceمدارس على برنامج المدرسة اآلمنة " 10، وتدريب 2014 –
  ستحداث آلية عمل جديدة لمتابعة عمل مديري المدارس "المتابعة إلمدير ومديرة مدرسة متميزين، باإلضافة  66تكريم

 الداعمة" وٕاعداد دليل لها بالتعاون مع مؤسسة اإلمديست.
 حتياجات الخاصة تم ما يلي:إلوفي مجال التعليم لذوي ا 

 طالب. 100تقديم خطط تأهيلية تربوية لـِ غرفة مصادر للطلبة ذوي اإلعاقة، و  16تجهيز -
 من الطلبة ذوي اإلعاقة من قبل مركز المصادر الذين هم بحاجة ماسة للمتابعة. 9متابعة  -
 طالب/ة إلى مؤسسات تأهيلية لمختلف اإلعاقات. 19تحويل ومتابعة  -
 إعداد دليل إرشادي للمعلم حول اإلعاقة البصرية. -
بوسائل تعليمية وأجهزة خاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة مثل ماكينات بيركنز،  مكتبة للمدارس، بدعمها 20 تطوير -

 عدسات مكبرة، نظارات، عصي، أجهزة ناطقة.
  ستراتيجية قطاع التعليم العالي.إإطالق  
 .إصدار نظام معادلة الشهادات المعّدل  
 .إنجاز المسودة األولى من اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم المهني 
  تكنولوجيا المصاعد وتخصص تصنيع المالبس في المدارس المهنية.فتح تخصص 
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  ندونيسيا، كوريا، أذربيجان، هنغاريا، الصين، أستكمال إجراءات الترشيح لها في كل من: إ اإلعالن عن المنح الخارجية، و
مال إجراءات الترشيح لها ستكإ ختصاص العالي في الطب و إلسلوفاكيا، رومانيا، اليابان، تم اإلعالن عن المقاعد الدراسية ل
 للفصل الثاني ليتم صرفها. 2013/2014في األردن، باإلضافة لإلعالن عن منحة مجلس الوزراء للعام 

  شهادة جامعية. 1012شهادة جامعية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) باإلضافة لمعادلة  121,554تصديق 
 تكلفة بلغت )و مبنى مديرية التربية والتعليم في قباطية لألبنية والشؤون الماليةالعامة  إنشاء مبنيين إداريين (مبنى اإلدارة ،

  .أمريكي مليون دوالر 3.1
  13تفاقية مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون مبلغ إتفاقيات أبرزها: إ 6قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بتوقيع 

تفاقية مع وزارة األوقاف (مؤسسة إص بمدينة القدس من األرشيف الفرنسي (االينا)، لشراء أرشيف خا أمريكي ألف دوالر
تفاقية شراء طابعة إية للترميم، ئايلشراء ورق ترميم ياباني ومواد كيم أمريكي ألف دوالر 20إحياء التراث العالمي) مبلغ 

  .أمريكي آالف دوالر 10) مع جامعة القدس المفتوحة مبلغ Brillبريل (
  اد دار السالم واألديان) سيسكو (بغدإلس فلسطين للمؤتمر النوعي لألمناء العامين للجان الوطنية األعضاء بمنظمة اترؤ

 ، ونتج عنه توصية تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية.03/2015في شهر 
 مستفيدًا، ما بين متقاعد، ومستقيل، ومخصصات ورثة، مبلغ  975جتماعي لـِ إلصرف مستحقات من صندوق التكافل ا

 .لكمليون شي 12.8إجمالي قدره 

  األسرى واألسرى المحررين 3.4
 بما يلي: دعم األسرى واألسرى المحررين تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في مجال

  وفقًا لقراره السابق  2013) لعام 15المحررين رقم (صادقت الحكومة على النظام المعدل لنظام تأمين الوظائف لألسرى
  عتماد توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة التشريعات المتعلقة باألسرى.إب

 لكمليون شي 32.09حتالل بقيمة إلتحويل الكنتين لألسرى في سجون ا. 
 لكشيمليون  1.34 تصاالت الخلوية والصحف اليومية بقيمةإلتسديد تكلفة ا. 
  31/12/2013عن الغرامات قبل  لكمليون شي 2.05غرامة مالية مفروضة على األسرى بقيمة  830تسديد. 
  لكألف شي 720تسديد تكلفة خدمة التدريب المهني لألسرى المحررين المنتفعين من الخدمة بقيمة. 
  وخدمة التعليم الجامعي  ،لكألف شي 751تسديد تكلفة خدمة التعليم لألسرى المحررين الملتحقين بالجامعات المحلية بقيمة

 .لكألف شي 62بقيمة لزوجات األسرى وأبنائهم في الجامعات المحلية 
  ل، وٕاغالق كألف شي 900تحويل سلف مخصصات تشغيلية لنادي األسير الفلسطيني بشكل شهري بإجمالي مبلغ مقداره

 السلف المصروفة.
 دمة لألسرى من خالل هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير تسديد أتعاب محامين لقاء الخدمات القانونية المق

 .لكمليون شي 9.02الفلسطيني، بإجمالي مبلغ مقداره 
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قدمة من قبل بر

أسير تم  135
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تاحة الفرص له

فظات الوطن به

هتمامإلي وذلك ل

 معرض مسقط الثقافي

سابعة عشر (حزيران

تأ 4850صدار 
بما فيها تكملة 

 ررًا.
ى نظام السلف.

 ل.كف شي
من القروض المق

50متابعة ملفات 

مرسوم رئاسي بذ
ض الدار البيضاء

ل المبدعين، وٕا

ة في كافة محاف

روع الخط العربي

المشاركة في 

حكومة الفلسطينية الس

وزارة الصحة، وٕاص
اخل السجون، ب

أسيرًا محر 870
ن المعتمدين على

ألف 355رًا بقيمة 
ة لتمويل عدد م

 .مريكي
منهم، كما تم م

سانية وٕاصدار م
 أبرزها: معرض

 ل العراق.
ش وٕابراز أعمال

 ثقافية.
ض وفعاليات ثقافية

. 
تفاقية دعم مشرإ و 

ي مدينــــة 
وان (لمـا 

طين فـــي 
 الفنــــون 

 

رير السنوي لعمل الح

رى والمحررين لوز
واتب لألسرى د

0إفراج لـِ منح ي 
ألسرى المحررين

أسيرًا 35طني لـ 
لى موافقة مبدئية

أم ألف دوالر 60
م 15فراج عن 

 أسير. 700ن 

 ما يلي:ي ب
والعلوم اإلنسنون 

 الدولية للكتاب
 أبو ظبي، أربيل

ر محمود درويش
شخصية العام الث
ت عدة معارض

 عيون الشباب"
ٕ القصبة، و  سينما
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ـــة الفرنســــية فــــي
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يعيـــة مـــن الناشـــط
ســــرح نغــــم، فرقــــة

ية اإلجتماعية | التقر

 عن ذوي األسرى
بدل رول كن شي

أمريكي ون دوالر
بدل رواتب ا لك

ك الوط على البن
ية والحصول عل

00ل مالي قيمته 
لجان الثلث واإلف

زيارة ألكثر من 

ض بالقطاع الثقافي
 في اآلداب والفن
معارض العربية
جزائر، الكويت، 
رء ذكرى الشاع
 واإلعالن عن ش

، حيث ُأقيمت20

ثقافة العربية في
سرحي لمسرح وس
ًا إنسانيًا جماليًا.
ســــينمائية العربيـــ
 تنادي) وفيلم رو
 كتب وٕاصدارها
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مسوارد ســــعيد، 
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معة الدول العربي
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أمام لج أسير 21
130 بـــوالقيام  

للنهوضحكومة 
ز دولة فلسطين 
 في عدد من الم
تاب، مسقط، الج
 الوطنية، وٕاحيا
ة مدينة القدس، 

014 الفلسطيني 
 

قدس عاصمة الث
عرض مس 20 

عتباره تراثًاإعليه ب
ــــالم الس  مــــن األف

يلم بعنوان (غزة 
إلى طباعة عدة 
ـــن الشخصـــيات 
 وهــــم: معهــــد إدو

  اهللا.

 إنجازات الحك

سديد مستحقات ال
صرف ما قيمته 
ألسرى، وصرف م

8.51صرف مبلغ 
صرف قروض لأل
ديم مشروع لجام
ألسرى المحررين 

12ابعة ملفات 
أسير منهم، 20

  لثقافة
أبرز إنجازات الح
جاز قانون جوائز
شاركة فلسطين ف
قاهرة الدولي للكت
حياء يوم الثقافة
ضوء على أهمية
حياء يوم التراث 
موروث الثقافي.

لية "القظيم احتفا
تفاقية دعم إقيع 

عربي والحفاظ عل
ـــرض مجموعــــة 
خليل، وعرض في
فتك) باإلضافة إ
ـــريم مجموعـــة مـــ

فيــــة، لثقاحقــــول ا
شعبية، بلدية رام
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  يتيمًا في دار األيتام اإلسالمية الصناعية وكفالتهم وتعليمهم. 90إيواء 
  ألف معتمر من المحافظات الشمالية. 45تسيير رحالت العمرة، وسفر حوالي 
  مياه، وتأهيل اآلبار في أراضي أوقاف المحافظات الشمالية للمساهمة شتلة زيتون وزراعتها، وٕانشاء خزانات  2000توفير

 في مشروع تخضير فلسطين.
 تم جمع  وحملة (أغيثوا أهلنا في غزة) لصالحهم، أمريكي تم جمع مليون دوالر غيثوا أهلنا في مخيم اليرموك)تنظيم حملة (أ

  ل لصالحهم.كمليون شي 15
  مسجد البيرة الكبير لتوليد الكهرباء للمسجد.تركيب وحدات خاليا شمسية على سطح 
 لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم في  مركز جديد 146فتتاح إ مسجد جديد في المحافظات الشمالية، و  44ستالم إ فتتاح و إ

 المحافظات الشمالية، باإلضافة إلى توسعة شبكة األذان الموحد للمساجد لتشمل مساجد محافظات بيت لحم وسلفيت.
 ل.كمليون شي 5.89و  ،ار أردنيدينمليون  6.82لمساعدات للمحتاجين بمبلغ تقديم ا  
 دار اإلفتاء الفلسطينيةواألعمال المنجزة من خالل  شاطاتويبين الجدول التالي أهم الن. 

  العدد  النشاط
  1799  دروس دينية ومحاضرات

  98  حواالت مرضية
  1879  نشاط إعالمي/نشرات/إصدارات

  402  خطب الجمعة
  1300  حل نزاع وخصومات

  51038  فتاوى عامة/ طالق/ شفوي/ إلكتروني
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

 2542 تنظيم القطاع الصناعي من خالل الترخيص الصناعي والرقابة على المنشآت الصناعية وفق اآلتي: التنفتيش على 
صدار رخصة تشغيل إمنشأة صناعية،  434، تجديد ترخيص 159منشأة صناعية، فتح ملفات منشآت صناعية جديدة 

 منشأة. 68كسارات)  و صدار رخصة ( محاجرإمنشأة صناعية،  231ل مرة ألو 
  تلف محافظات الضفة الغربية، شهادة منشأ صدرت عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية في مخ 6992المصادقة على

 وكاالت. 9ستيراد. وبلغ عدد الوكاالت التجارية المسجلة لهذه الفترة إرخص  18630تم إصدار 
  إنشاء أربع مدن صناعية في المحافظات في مجال تطوير قطاع الصناعة في فلسطين، قامت هيئة المدن الصناعية

 على النحو التالي: أمريكي مليون دوالر 100الفلسطينية المختلفة، يبلغ مجموع اإلستثمارات أكثر من 
مليون  35ات تثمار، بمجموع استثمار عقد اس 62دونم، وتم توقيع  485): على مساحة GIEمنطقة غزة الصناعية ( -

 فرصة عمل صناعية. 2000تم توفير و ، أمريكي دوالر
 25دونم بدعم ياباني يزيد عن  140دونم، وتم تطوير  615): على مساحة JAIPمنطقة أريحا الصناعية الزراعية ( -

ستثمارية للمنطقة الصناعية، إلا مليون يورو ضمن برنامج الحوافز 2تحاد األوروبي بـ إل، وساهم اأمريكي مليون دوالر
فرصة عمل خالل مرحلة  700، وفرت أمريكي مليون دوالر 39ستثمارات إستثمار بمجموع إعقد  27وتم توقيع 

 التطوير.
دونم تكلفة عشرة ماليين يورو بدعم فرنسي ومطور قطاع  195): على مساحة BIEمنطقة بيت لحم الصناعية ( -

 مليون دوالر 27ستثمارات إستثمار بمجموع إعقد  17ماليين يورو،  وتم توقيع  10خاص فرنسي فلسطيني، مقداره 
فتتاح المرحلة األولى من منطقة بيت لحم الصناعية تشغيل إتم  فرصة عمل خالل فترة التطوير. 544وفرت ، أمريكي

 فتتاح.إلأربع مصانع يوم ا
يورو، ومطور قطاع خاص  مليون 20ألماني مقداره دونم، بدعم  900): على مساحة JIEمنطقة جنين الصناعية (  -

فرصة عمل صناعية  5000مالكًا من أصحاب األراضي المستملكة، وستوفر المنطقة  250تم تعويض  تركي،
 ستمالكها األراضي لصالح المشروع، وتم تحويلها من أراضي مصنفة (ج) إلى أراضي مصنفة (ب).إمباشرة بعد 

  كخدمات البنية التحتية والحوافز المالية كمنحة "برايد" والمنحة الفرنسية، باإلضافة للحوافز تقديم عدد من الحوافز
حتياجات إتم إنشاء مجموعات عمل متخصصة بهدف تلبية  ستثمار،إلواإلعفاءات الضريبية بموجب قانون تشجيع ا

 المستثمرين وتمكينهم من تأسيس أعمالهم.
 فقات التي تحتاجها رية الموحدة والتي تعنى بأمور التراخيص واألذونات والمواستثماإلإنشاء مجموعة عمل النافذة ا

تم إنشاء مجموعة عمل خدمات تطوير األعمال، والتي تساهم في تحديد إحتياجات المستثمرين في المدن  المشاريع،
المستثمرين وتساعدهم في  الصناعية من الدورات التدريبية من خالل عقد الدورات وورشات العمل والمؤتمرات، التي تهم

 تطوير أعمالهم
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ستصدارإ سجيل و 
عية ويحمل المنتج

  :ا يلي
ن وأول مؤتمر لم

بمشاركة رسمية 
 

سة المهد، ومسا

مقدسة، والعديد
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  والحكومة اليابانية واليونسكو. يةبتمويل من القنصلية األمريك ،وتأهيلهاتفاقيات لترميم مواقع أثرية ومتاحف إ 6توقيع 
  تفاقية برنامج تنفيذي للتعاون السياحي مع وزارة السياحة واآلثار األردنية للترويج لبرامج سياحية مشتركة.إتوقيع 
 حيث بلغت نسب تغير سنة المقارنة ، أمريكي دوالرمليون  13.99مبلغ  2014لعام ل  ستثمار السياحيإلحجم ا   بلغ

هو  2010عن سنة األساس  2014% ، ونسبة تغير سنة المقارنة 41.82هو  2013عن السنة السابقة  2014
88.37.% 

  العمالو العمل  4.3
  :بما يليمجال العمل ودعم العمال تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في 

  ،جتماعية إلقتصادية واإلتطوير دور التعاونيات في التنمية التوقيع بروتوكول تعاوني مع المؤسسة التعاونية األردنية
 .قتصادية فيما بينهاإلت والمنافع اوالثقافية، وتبادل الخبرا

  في المجاالت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل "لتعزيز ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة" مع توقيع مذكرة تفاهم وشراكة
 وغيره.التدريب مناهج وتطوير مة مباني مراكز التدريب المهني، ءالمختلفة، مثل التدريب وموا

 المركز  قتصادية للجمعيات التعاونية"، بالتعاون معإلإطالق برنامج تدريبي ضمن "مشروع بناء قدرات المؤسسات ا
 .وتأهيلهم جتماعية، الذي يستهدف إعداد أخصائيين في المجال التعاونيإلقتصادية واإلالفلسطيني للتنمية ا

 ن، والذي يهدف إلى رؤية وطنية شاملة لواقع التشغيل في فلسطين ستراتيجي الشامل للتشغيل في فلسطيإطالق البرنامج اإل
 والخدمات المقدمة وتطويرها.

 العالمية، لتوفير تدريبات مهنية تخصصية لفئة الشباب في مناطق جنوب بيت لحم  اتفاهم مع مؤسسة الرؤيوقيع مذكرة ت
 حتياجات سوق العمل.إوالخليل بناء على 

 تم تصفير األعداد المسجلة،  تأمين صحي للمتعطل عن العمل،تفاق مع وزارة الصحة على معايير للحصول على إلا
 .01/03/2015بتداء من إير الجديدة والبدء بالتسجيل ضمن المعاي

 موزعة على العاملين داخل الخط األخضر في  تصريح عمل من الجانب اإلسرائيلي،ألف  144ستالم ما مجموعة إ
 محافظات القدس والضفة الغربية (عمالة منظمة).

  شهادة مهنية لمراكز التدريب المهني الخاصة، وٕاضافة  2565وتصديق  ،مركز تدريب مهني جديد 24منح تراخيص لـ
 .25وشهادات بدل فاقد عدد  ،271ستصدار شهادات دورات صباحية عدد إ و  ،تخصص جديد للمراكز الخاصة 12

  64ملتحق منهم  1319إلى  2015بلغ عدد الطالب والطالبات الملتحقين في مراكز التدريب المهني في نهاية نيسان% 
  % إناث.34ذكور و

  جمعية  17جمعية، وٕالغاء تسجيل  139جمعية للتحقيق وتصفية  62على الصعيد القانوني تم خالل هذه الفترة تحويل
 زيارة ميدانية للجمعيات التعاونية. 1172جمعية، باإلضافة إلى تنفيذ  23مراجعة حسابات تعاونية، تم 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

 رأس من األغنام والماعز  471,855تم تحصين  المختلفة، ةينات ضد األمراض السارية والمعديتنفيذ برنامج التحص
 مزارع. 18,754واألبقار، لدى 

 من (ثمار زيتون، زيت زيتون، كمبوست، تربة،  عينة، 13,330تم فحص  لفحوصات المخبرية للمزارعين،تقديم خدمات ا
 سيالج، أعالف مركزة، تحاليل سماد عضوي، تحاليل المياه والمياه الرمادية، جفت).

 نشاط إرشادي جماعي وفردي لمختلف الفروع اإلرشادية للمزارعين. 19,099تم تنفيذ  ابعة تنفيذ الخطة اإلرشادية،مت 
 يلي: أبرزها ماكان عمال أستخدام األمثل لها من خالل عدة إلتطوير األراضي الزراعية وا  

 .من األراضي الزراعية اً دونم 2586ستصالح وتأهيل إ -
 .ستناديةإلمن الجدران ا اً مربع راً متألف  52بناء  -
 .من الطرق الزراعية كم 210.5شق  -
 .بئر مياه جمع في األراضي المستصلحة 250حفر وتأهيل  -
 .ستصالحها وتأهيلهاإشتلة من األشتال المثمرة في األراضي التي تم ألف  34زراعة  -
 .متر طولي من السياج على محيط األراضي المستصلحةألف  35إنشاء  -

 يورو، والعمل بمشروع تنمية مليون  10.5عادة تأهيل القطاع الزراعي بقيمة إتم البدء بتنفيذ مشروع  ،في قطاع غزة
دتين بيطريتين نشاء عياإوتنفيذ مشروع  ،أمريكي دوالرمليون  3قطر الخيرية بقيمة جمعية المنطقة الحدودية المنفذ من قبل 

زراعية في منطقة آبار  4عادة تأهيل إتم البدء بتنفيذ مشروع  ،أمريكي بقيمة مليون دوالر غزة  شمالفي محافظتي رفح و 
 .جبالياشرق 

  
  والبريد اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 4.5

 بما يلي: تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريدإلاتمثلت أبرز إنجازات الحكومة في مجال 
 إلى البث الرقمي. نتقال من البث التلفزي األرضي التماثليستراتيجية الوطنية لإلإلا إعداد الخطة 
  ٕاطالق نظام ناقل البيانات الحكومي ، و ةلكترونيتطوير الخدمات اإلل الحكومة األستونيةتفاقية الناقل الحكومي مع إتوقيع

)X-Roadة، وٕاطالق لكترونيتم بناء البوابة الحكومية للخدمات اإل ،ة األستونيةلكتروني) بالتعاون مع أكاديمية الحكومة اإل
 .وتسهيلها جراءات) بين المؤسسات الحكومية لتبسيط اإلG2Gخدمة ( 12

  توقيع مذكرة تنسيق لخطة جنيف للبث التلفزي الرقمي لرفع الحد األقصى للهامش المقبول لقوة إشارة البث بين فلسطين
 ).4db) بدل (6db(إلى  وسوريا ولبنان

 والبدء في أتمتة أعمال البريد من خالل برنامج مؤتمت لكافة عمليات  ،أتمتة أعمال التراخيص ضمن مشروع الحكم الرشيد
ألف  150) بتكلفة مالية قدرها GIZ( الوكالة األلمانية للتعاون ي)، بدعم منقعتماد على العمل الور إلتقليص الالبريد (
 يورو.
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  أريحا، مكتب بريد النافذة الموحدة فتتاحها، وهي: مكتب التبادل البريدي الدولي في إ تجهيز عدد من مكاتب البريد و
تزويد البريد الفلسطيني بنظام فتتاح مكتب بريد أبو ديس، باإلضافة إلى إ للخدمات الحكومية ألربع وزارات في بدو، تأهيل و 

  .محوسب
  التالية: نطاقات اإلنترنت مؤسسة ضمن  61تسجيلPna.ps،plo.ps،sec.ps، edu.ps. 
 ) تصاالتمن االتحاد الدولي لإل والتقني )، بتوفير الدعم المالي18) والقرار رقم (125، 99الحصول على القرار رقم. 
 والبالغة  2013تصاالت الفضائية (عربسات) بإعفاء فلسطين من ديون العام الحصول على قرار من المؤسسة العربية لإل

 .أمريكي دوالرمليون  1.943
  تحاد البريدي العالمي (إلتفاقية مع اإتوقيعUPUلتطوير الخدمات البريدية الفلسطينية (.  
  للمؤسسات والوزارات  اً موقع 45ة والفرعية على الشبكة الحكومية، وتصميم الرئيسمن المؤسسات الحكومية  289ربط

 على خوادم الحاسوب الحكومي.ستضافتها إ و 
 الكورية. )كويكا(من مؤسسة المركز الوطني لإلبداع التكنولوجي بدعم  فتتاحإ 
  أردني دينارألف  380 و لكشي ونملي 2.0تصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة اإلت إيرادابلغت. 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

   البنية التحتيةإنجازات الحكومة في مجال  .5
  

  النقل والمواصالت 5.1
  ما يلي:في مجال النقل والمواصالت بتمثلت أبرز إنجازات الحكومة 

  ،خط (إلى  تحويل النظامو إدراج األرصاد الجوية ضمن الشبكة الحكوميةViber.( 
 سمنتية " نيوجيرسي"إ، من خالل وضع قواطع تنظيم الوضع المروري على حاجز قلنديا. 
 الوكالة األمريكية للتنمية تأهيل مديريات الترخيص في كل من رام اهللا وقلقيلية وطولكرم، بدعم من )USAID فتتاحإ )، و 

 مديريتي ترخيص يطا وقلقيلية.
 ) إعداد قاعدة بيانات بنظامGIS.لخطوط مركبات النقل العام، لتوفير بيئة مرورية آمنة ( 
 .برمجة مهن المواصالت لتسهيل الخدمة للمواطنين 
  حوالي إلى أعداد المركبات المستوردة  دستيراد، وزاإلستيرادها مما وسع قاعدة اإإضافة طرازات فنية للمركبات المسموح

 .مركبة مستعملة وجديدة 5000
  مركبة  3000، والتنسيق إلدخال ستيراد مركبات مستعملة، لمستوردي قطاع غزة منذ بداية العامإمعاملة  3000إنجاز

 حافلة كبيرة. 30 رافعة شوكية، و 100 جرارًا زراعيًا، و 45شاحنة،  220 مستعملة، و
 بين وزارة النقل والمواصالت وهيئة سوق رأس المال وشرطة المرور. لكترونيإنجاز مشروع الربط اإل 
 منة مروريًا برعاية البنك العربي من خالل مراجعة إجراءات السالمة آلتنفيذ حملة السالمة المرورية للمدارس غير ا

 المرورية المستهدفة لتوفير بيئة مرورية آمنة للمدارس.

  والموارد الطبيعية البيئة 5.2
  ما يلي:في مجال البيئة بإنجازات الحكومة تمثلت أبرز 

 عصفور الشمس الفلسطيني طيرًا وطنيًا ، و عتبار يوم الخامس من آذار من كل سنة يومًا وطنيًا للبيئة الفلسطينيةإ
 .لفلسطين

  وتقديمه لمقرر حالة حقوق اإلنسان في األراضي  2014إعداد تقرير حالة البيئة في األراضي الفلسطينية للعام
 .ومتابعتها ات اإلسرائيلية للبيئة الفلسطينيةنتهاكإلاورصد  ،الفلسطينية

 إعداد مسودة نظام إلدارة النفايات الخطرة في فلسطين وقوائم المواد والنفايات الخطرة. 
  تفاقية التنوع إفي مجال إنفاذ نبعًا في منطقة العروب  46وضع خطة إدارية لمحمية وادي القف، ومسح ميداني لـ

 .2015البيولوجي التي أصبحت فلسطين عضوًا فيها منذ األول من نيسان 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  الطاقة والموارد الطبيعية 5.3
  ما يلي:في مجال الطاقة والموارد الحكومية بتمثلت أبرز إنجازات الحكومة 

  إلعادة تأهيل شبكات توزيع كهرباء غزة، بتمويل أمريكي مليون دوالر 7.3مواد توزيع كهربائية بقيمة  تفاقيات توريدإتوقيع ،
 من البنك الدولي.

 ةنجاز قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقإ. 
 الغربية وضم الهيئات المحلية لهذه الشركات. ةسيس شركات توزيع الكهرباء في الضفأستكمال تإ 
  ة لمحطات التحويل في الضفة الغربية بتمويل من حكومة النرويج الرئيستوريد مواد التوزيع الكهربائية الخاصة بالمغذيات

 .أمريكي دوالرمليون  3وبقيمة 
 الخاص ببناء نظام التوزيع على الضغط المتوسط في الضفه الغربية.، يورومليون  17يطالي بقيمة توقيع القرض اإل 
  كيلو واط في طوباس  350بناء المرحلة الثانية والثالثة من محطة الطاقة الشمسية الممولة من الحكومة التشيكية بقدرة

ستخدام في عملية ضخ المياه وري نظام خاليا شمسية لإل 20باإلضافة إلى تركيب  ،أمريكي دوالرألف  685بتكلفة مالية 
 .المزروعات بالطاقة الكهربائية المنتجة

 بالتعاون  ،ستقالل الطاقيإلتركيب ثالثة أنظمة خاليا شمسية على أسطح المدارس في فلسطين، من أجل المساهمة في ا
 ).WPO) ومنظمة رؤساء العالم (YPOمع جامعة أريزونا األمريكية ومنظمة الرؤساء الشباب (

 ) إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء من ضريبةBlue13/03/2015عتبارًا من تاريخ إثة أشهر ) لمدة ثال 
 ، والبدء بتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدًال من الوقود الصناعي.13/06/2015حتى 

 نارة الشوارع بتقنية إمن مشروع  نتهاءإلا)LED(. 
 والبدء بتطبيقهاداء شركات التوزيع العاملة في الوطن أالمتعلقة بقياس  شركاتلداء لإقرار معايير تقييم األ. 
  ستخدامها في عمليات التدقيق الطاقي من قبل طواقم سلطة الطاقة في قطاع غزة إلتوريد أجهزة قياس وتدقيق الطاقة

 .)AFDبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (
  بتمويل من البنك الدولي  أمريكي دوالرمليون  3.5بقيمة  ة في قطاع غزةالرئيستوريد الكوابل األرضية الخاصة بالمغذيات

 والبنك اإلسالمي.
 عتماد على بيانات األقمار الصناعية بتمويل من الحكومة النرويجية.إلعمل خارطة شمسية وأطلس رياح لفلسطين با 
 فتتاح محطة لتحويل الكهرباء في جنين.إ 
  ل.كشيمليون  2.3والبالغة  2013/2014 السابقةتحصيل رسوم ترخيص شركات التوزيع عن السنوات 
  إعداد تعليمات صافي القياس التي تمكن المواطنين من عمل مشاريع طاقة متجددة من خالل الطاقة الشمسية بهدف

 ة وتوريد الفائض لشبكة الكهرباء.حتياجات الذاتيإلتغطية ا
 وهي 2015 لعام عادة اإلعمارنتهاء من المشاريع التالية إلإلا:  
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  ة عطاء لوزار  45عطاء، جاءت على النحو التالي: ( 89عطاءات مشاريع الوزارات والمؤسسات، وٕاحالة  104طرح
عطاءات  5عطاءات لسلطة المياه الفلسطينية،  6 عطاء لوزارة التربية والتعليم العالي، 31سكان، إلاألشغال العامة وا

 ل.كمليون شي 270لوزارة الزراعة، عطاء واحد لوزارة الصحة) وقد بلغت قيمة العطاءات المحالة حوالي 
 وحدات (أريحا، جنين، بيت لحم) وتزويدها  3سكان بزيادة توسيع وحدات الصيانة التابعة لوزارة األشغال العامة واإل

بالمعدات الالزمة للصيانة متوسطة المستوى، وتم إنجاز التدريب النظري للوحدات القائمة والمستحدثة، والبدء بالعمل 
 بالوحدات المستحدثة.

 .إنجاز خطة طوارئ لوزارة األشغال العامة واإلسكان 
 حتياجات الفعلية وهي مديرية أشغال أريحا.إلاؤه وفق افتتاح أول مقر مديرية تم بنإ 
 ألف إفادة أضرار مؤقتة من خالل مديريات وزارة األشغال العامة واإلسكان في المحافظات. 20صدار أكثر من إ 
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األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  إعادة إعمار المحافظات الجنوبية  .6

منذ اليوم األول للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، شكلت الحكومة غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية 
العاملة في المجاالت اإلنسانية في فلسطين لتنسيق إدخال المساعدات اإلغاثية إلى قطاع غزة، ووضعت الحكومة أقصى 

والتخفيف من معاناتهم،  حتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة،إلتلبية س محمود عباس إمكانياتها بناًء على توجيهات سيادة الرئي
ودعم صمودهم في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر بكل السبل الممكنة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية 

ية لتقديم الدعم والمساندة، كما أنشأت صندوق إغاثة لتقديم اإلغاثة اإلنسانية والطبية العاجلة، وتوفير المواد التموينية واألدو 
والمستلزمات الطبية، وتوفير المأوى والوقود ألهلنا في القطاع، داعيًا كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والدول العربية 

  واإلسالمية والدول الصديقة لدعم هذا الصندوق وتمويله. 

من الدولي، ليقوم بواجبه وقد اتخذت الحكومة كافة اإلجراءات الممكنة لدعم طلب سيادة الرئيس بعقد جلسة طارئة لمجلس األ
وقف العدوان وتوفير الحماية بفي حماية أبناء الشعب الفلسطيني، بعد أن فشل مجلس األمن في الجلسة السابقة في اتخاذ قرار 

األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وكافة دول العالم الحر، والدول العربية للشعب الفلسطيني، وطالبت الحكومة 
المية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي، والمجازر الجماعية الدامية التي ترتكبها قوات واإلس

حتالل ضد أبناء شعبنا، ووقف نزيف الدم المتواصل والكوارث اإلنسانية التي حلت بأهلنا في قطاع غزة، نتيجة العدوان إلا
  . اإلسرائيلي المتواصل

وبذلت كل الجهود مع  حتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة،إإمكانياتها لتلبية قامت الحكومة بتجنيد كامل طاقاتها، ووضع كل 
ل لقطاع كمليون شي 25كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، وقررت تخصيص معونات مالية طارئة بقيمة 

دعم المواطنين النازحين الذين دمرت منازلهم وٕاغاثتهم، وكذلك الذين أجبروا على النزوح ل لكماليين شي 10غزة، وتقديم مبلغ 
% من رواتب الموظفين في 1قتطاع نسبة إوقررت الحكومة  .من بيوتهم بسبب العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

القطاع العام عن شهر تموز على أن تودع في حساب صندوق إغاثة قطاع غزة، وعملت على تأسيس غرفة عمليات مشتركة 
 اإلغاثة اإلنسانية ألهلنا فيبين الحكومة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العاملة في المجال اإلنساني لتنسيق تقديم 

ع غزة، وواصلت إرسال شحنات األدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة منذ اليوم األول للعدوان، على الرغم من قطا
  .المعيقات التي تفرضها إسرائيل

مهمته التنسيق نتهاء العدوان اإلسرائيلي قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية إلعادة اإلعمار، وتشكيل فريق وطني إوفور 
اف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة إلعمار المحافظات الجنوبية، ووضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات اإلعمار واإلشر 

بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العالقة، والتنسيق مع األطراف األخرى المعنية بإعادة اإلعمار، بما في ذلك األطراف 
وتقديم الدعم الالزم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 
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جتماعية. وقد قامت اللجنة بالتحضير واإلعداد لمؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة الذي إلوالتواصل مع اإلعالم والتوعية ا
 أمريكي مليار دوالر 5.4والدول الصديقة بتقديم مبلغ  لتزمت مختلف الدول العربية الشقيقةإحيث  12/10/2014عقد بتاريخ 

 إلعادة إعمار القطاع.

ورغم الصعوبات التي تواجه عملية إعادة إعمار غزة والمتمثلة بـعدم وفاء الدول بتقديم األموال التي التزمت بتقديمها خالل 
على آلية إدخال المواد إلعادة اإلعمار، والنقص في  ستمرار الحصار وٕاغالق المعابر، والقيودإ مؤتمر القاهرة إلعادة اإلعمار، و 

  اآلليات والمعدات المطلوبة إلعادة اإلعمار إال أن الحكومة استطاعت إنجاز ما يلي:

  مستفيدًا منهم. 95,143ألف مواطن، وتم المصادقة على مساعدة حوالي  161حصر األضرار لحوالي 
  يل من وكالة غوث وتشغيل الالجئين (بتمو  أمريكي مليون دوالر 14.3صرف مبلغ حواليUNRWA لما يقارب (

 4700لما يقارب  أمريكي مليون دوالر 6.6مستفيد لحاالت الهدم الكلي أو الجزئي غير الصالح للسكن، و 11,500
 ). UNDPمستفيد بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

  ألف مستفيد من خالل وكالة  90إلصالح األضرار الجزئية لما يزيد عن  أمريكي مليون دوالر 85صرف مبلغ بقيمة
مستفيد بتمويل من دولة قطر، باإلضافة إلى ترميم  2000لحوالي  أمريكي مليون دوالر 6الغوث، وصرف مبلغ بقيمة 

بالتعاون مع  مريكيأ ماليين دوالر 10وحدة سكنية متضررة جزئيًا بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة  850وٕاعادة تأهيل 
 ).UNDPالوكالة الدولية للتنمية (

  لتوفير مسكن مؤقت "بدل اإليجار" لحاالت الهدم الكلي أو الجزئي غير  أمريكي مليون دوالر 28صرف مبلغ بقيمة
 مليون دوالر 6.6، و(UNRWA)ألف مستفيد من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين  13الصالح للسكن لما يقارب 

 .(UNDP)مستفيد من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  3600ما يقارب من ل أمريكي
  أسرة مساعدة منحة اإليجار، من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 14تلقيUNDP1.9أسرة بقيمته  2265)، و 

ذوي أصحاب أسرة من  120). كما تلقت UNRWA، من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين (أمريكي مليون دوالر
المنازل التي تضررت بشكل طفيف، مساعدات نقدية عبر برنامج المساعدات النقدية الممول من كوريا الجنوبية البالغة 

 .أمريكي ألف دوالر 300قيمته 
  من وكالة غوث وتشغيل الالجئين ( أمريكي مليون دوالر 83صرف مبلغ حواليUNRWA ألف مستفيد،  72) لما يقارب

 مستفيدًا. 154) لـِ UNDPمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( أمريكي ألف دوالر 250وصرف مبلغ 
  بتعهد من عدة جهات عربية أمريكي مليون دوالر 23غرفة بتكلفة تزيد عن  2600وحدة سكنية متنقلة و 2200توفير ،

لهاشمية والهيئة العربية الدولية لإلعمار والهيئة ودولية أبرزها وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" والهيئة الخيرية األردنية ا
على األسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع  وحدة سكنية متنقلة 300تم حتى تاريخه توزيع حوالي ، العمانية

  .غزة



 
 

)2015حزيران -2014التقرير السنوي لعمل الحكومة الفلسطينية السابعة عشر (حزيران   53 إعادة إعمار المحافظات الجنوبية | 

 

األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  ف أل وحدة سكنية متنقلة على األسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، وصرف مبلغ بقيمة  500توزيع
أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كليًا، وتم تقديم منحة إغاثة  7000دوالر من خالل المنحة المقدمة من دولة قطر لـِ 

مستفيدًا آخر من خالل الهيئة  124 و (IHH) مستفيدًا من خالل هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 230دوالر لـِ  500بقيمة 
 العربية إلعادة إعمار غزة.

  كرفان بتبرع من رجال األعمال األتراك وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمدينة الخليل  500إلدخال وتوزيع التنسيق. 
  مدينة الزهراء ضمن مشاريع المنحة القطرية  –وضع حجر األساس لمشروع مدينة سمو الشيخ حمد لألسرى المحررين

 .أمريكي مليون دوالر 407بقيمة 
  مستفيدًا بتمويل من جمعية قطر الخيرية. 155لـِ  أمريكي دوالرألف  750صرف حوالي 
 ) تنفيذ برنامج إعادة اإلعمار من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP 600لـِ  أمريكي مليون دوالر 10) بقيمة 

 وحدة سكنية.
 مستفيدًا من المنحة  970ليًا لـِ توفير الموافقة على إدخال مواد البناء لمشاريع إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة ك

 .مستفيدًا من المنحة الكويتية 961وحدة سكنية من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين، و 200القطرية، ومشروع 
  طنًا من مواد البناء للمتضررين، يتم توزيعها من خالل الموردين المعتمدين في كافة محافظات  429,681تخصيص

 مورد معتمد. 101القطاع والبالغ عددهم 
 إلعادة إعمار برج  أمريكي مليون دوالر 16تفاق على تمويل قرض بقيمة إلتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اإليطالية وا

 المجمع اإليطالي وأبراج الندى شمال القطاع، وبناء خمسة أبراج إضافية.
 3وٕاعادة تدويره، بقيمة  األخير على قطاع غزةلعدوان تفاقية تجهيز مكان لتجميع ركام المنازل المدمرة خالل اإ توقيع 

 .أمريكي مليون دوالر
  بتمويل من السويد والوكالة الدولية للتنمية  أمريكي مليون دوالر 14مبنى بقيمة  630ألف طن من الركام لـِ  560إزالة

)USAID( بتمويل من برنامج األمم المتمبنى 340ألف طن من الركام لـ  290ٕازالة حوالي ، و ،) حدة اإلنمائيUNDP.(  
  مليون  4.14ستكمال عملية توريد لألجهزة الطبية بحوالي إ ، و أمريكي مليون دوالر 1.75توريد أصناف األدوية بحوالي

شهور، ويجري توريد أصناف قطع الغيار المطلوبة بقيمة  ستةحتياج المطلوب لإل% من ا42تشكل حوالي  أمريكي دوالر
 % من إجمالي المطلوب.50مليون دوالر وتشكل حوالي 

 وما زال العمل جاري بالخزانات الثالثة: الكوثر 93نجاز العام بما يتعلق بإعادة تأهيل المخازن الرئيسية بلغت نسبة اإل ،%
 ستكمال خزان بني سهيال وخزان خزاعة.إلنتظار دخول اإلسمنت إقصى وبألبالمغراقة، دير البلح الشرقي وا

  نتظار توصيلة بخطوط الكهرباء العام ليتم التسليم النهائي، كما  إ% ب97وداي السلقا  تأهيل بئربلغت نسبة اإلنجاز إلعادة
 .خزان مدمرة جزئياً  16 لـلإلصالح الدائم  %40 نجازإلبلغت نسبة ا
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 محطات ضخ الصرف الصحي، باإلضافة إلى  8كم من شبكات المياه المدمرة، وتأهيل  20نتهاء من تأهيل ما يقارب إلا
  محطات تحلية صغيرة.  6 دة تأهيلإعا

  عتماد سياسات الحكومة في اإلغاثة واإليواء.إ إعداد المسودة النهائية لسياسات اإلعمار، وٕاعداد دليل إعادة اإلعمار، و 
  تصميم وتطوير بوابة إلكترونية للمواطنين المتضررين جراء العدوان اإلسرائيلي األخير في المحافظات الجنوبية، وتصميم

 مة صرف التعويضات للمتضررين وتطويرها.منظو 
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  دعم صمود مدينة القدس .7
  

  :بما يليصمود مدينة القدس ومواطنيها دعم تمثلت أبرز إنجازات الحكومة في 
 ) اعتماد المنحة اإليطاليةFAIR أمريكي مليون دوالر 1.82) إلقرار مشاريع القدس بواقع. 
  النظام المعمول به لدعم الصمود المقدسي، وعالج قضايا تتعلق برخص البناء، المؤسسات ملفًا بموجب  849معالجة

، حيث بلغت إجمالي المبالغ واألندية، البنية التحتية والمشاريع، الهدم، مخالفات األبنية وملفات العيادتين القانونية والهندسية
 ل. كمليون شي 12.82المحررة لذلك 

 جئين (ل التعاون القانوني مع المجلس النرويجي لالتوقيع مذكرة تفاهم في مجاNRC.بالشراكة مع محافظة القدس ( 
 ) إتمام مراجعات تنفيذ منحة برنامج الوصول إلى المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بالتعاون معCRDPلك )، وذ

 وهو البرنامج الثالث من المنحة.، أمريكي مليون دوالر 3.8، نحو 2/6/2015، ولغاية لصالح مشاريع في محافظة القدس
  وشراء 25تنفيذ األثر المالي لقرارات اللجنة الوطنية العليا للقدس، وٕاستكمال إجراءات شراء محالت المصرارة بنسبة ،%

 عقار ناصر قرش ووقفة خيريًا، وٕاسقاط القضية لدى المحاكم اإلسرائيلية.
 كمرحلة أولى  أمريكي لي وصل إلى مليون وخمسون ألف دوالردعم صمود تجار القدس في البلدة القديمة بمبلغ إجما

 تاجر آخر الحقًا. 1050تاجر، على أن ُتستكمل بقية المراحل التي تغطي  350غطت ما يقارب 
  ل.كمليون شي 3.1 تسوية قضية شراء أراضي كفر عقب من ُمّالك يهود ومنح المستفيدين قرضًا بواقع 
 دوالر مليون ارات في باب العامود من خالل منح ذوي العالقة قرضًا ماليًا بواقعتسوية قضية الحجز على محالت وعق 

  . أمريكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

)2015حزيران -2014التقرير السنوي لعمل الحكومة الفلسطينية السابعة عشر (حزيران   56 المعيقات والتحديات التي واجهت الحكومة | 

 

األمانة  العامة 
 لمجلس الوزراء

  المعيقات والتحديات التي واجهت الحكومة .8
  

وبشكل كبير إنجاز  أثرتالداخلية والخارجية، التي  والتحدياتواجهت الحكومة الفلسطينية خالل فترة عملها العديد من المعيقات 
  األهداف والخطط الوطنية، ومن أهم هذه المعيقات: 

 ستالم إنقسام السياسي واإلداري والذي نتج عنه عدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والسماح لها بإلا

 المعابر.

  لتزامات مالية إلعانة إمن تواصل اإلعتداءات اإلسرائيلية على رأسها العدوان على قطاع غزة وما ترتب على ذلك

 أهلنا وٕاعادة إعمار ما دمره العدوان.

  لتزام بعض الدول المانحة بتقديم األموال التي تعهدت بها خالل مؤتمر القاهرة إلعادة اإلعمار، وآلية إدخال إعدم

 مواد البناء إلعادة اإلعمار.

 ستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.إ 

  حتجاز إسرائيل إليرادات المقاصة، وعدم وفاء العديد من الدول العربية واإلسالمية إاألزمة المالية الخانقة جراء تكرار

 بتقديم ما تعهدت به خالل القمم العربية واإلسالمية وخاصة توفير شبكة األمان العربية.

  نتهاكاتها.إ اإلسرائيلية إللزامها بوقف جرائمها و الجمود في عملية السالم، وغياب الضغط الدولي الالزم على الحكومة 

 حتالل.إلرتفاع معدالت البطالة نتيجة إجراءات اإ قتصادية وإلتدهور األوضاع ا 

 ستيطان والحواجز العسكرية.إلمواصلة سياسة تهويد القدس وتكثيف ا 

 ريع في المناطق المصنفة (ج)، سيطرة إسرائيل على أجزاء كبيرة من األرض في الضفة الغربية، وصعوبة إقامة المشا

 وتوسيع جدار الفصل العنصري.

 جتماعي لديها في الخطط إلعدم تجاوب بعض الوزارات والمؤسسات العامة، بالعمل على دمج وحدات النوع ا

  والسياسات والموازنات التي تقوم برسمها، وعدم وضوح دور ومهام وحدة النوع اإلجتماعي في بعض الوزارات. 

 

 




