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7
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على قائد
المجاهدين محمد صلى اهلل عليه وسلم .
قرر العالم أن يرمي شعبنا عن قوس واحد ،ففرض الحصار
السياسي واإلعالمي والمالي واالقتصادي ،وسمح لالحتالل
الصهيوني بشن عدوان مجرم غير مسبوق علينا فقتل
وجرح ودمرَّ وجرَّف وأرعد وأزبد...
أرادوا بالحصار والدمار عقاب شعبنا على خياراته ،وثنيه
عن مواقفه ،والضغط للتنازل عن الثوابت واإلرادة ،وأرادوا
أن نرفع الراية البيضاء ،ونعلن االستسالم ،ونغير جلدنا
وثوبنا...
نقول لشعبنا وأمتنا بعد هذه السنوات :ما النت لكم قناة،
وما انحنت لكم جبهة إال هلل ،وما اخترقوا حصونكم ،وال
قالعكم ...واجهتم الحصار بالتكاتف واإلبداعات ،وواجهتم
اإلشاعات والدسائس باليقين والثقة والمسئولية ،وواجهتم
ُّ
واللحمة والترابط،
الحرب والعدوان بالصمود والصبر
وواجهتم محاوالت الزعزعة وإعادة الفلتان بالقانون وااللتفاف
حول الشرعية والنظام .
إن صمودكم أثمر ،وصبركم أصاب ،وتضحياتكم أبطلت
كل المخططات ،فاليوم لم نذهب لهم مهزومين كما
خططوا بل بدأ العالم الرسمي يتحلل معلناً عن فشله ،وبدأ
العالم الشعبي والحر يكسر هذا الحصار ،فيومياً نلتقي
بالوفود الشعبية والرسمية والنقابية والبرلمانية والمهنية
من كل القارات واألجناس ،والذي يقود هذا التحرك نحو
إنهاء الحصار هو عمقكم العربي واإلسالمي ،أبناء أمتكم
العربية واإلسالمية التي انتفضت انتفاضة المعتصم باهلل
فكانت لنا سنداً مادياً ومعنوياً وسياسياً وكنا نأخذ منها
القوة والمنعة.

اليوم نعلن بكم أننا نجحنا في إعادة االعتبار للبعد العربي
واإلسالمي للقضية الفلسطينية ،فنحن معكم صامدين
بعد فضل اهلل وتضحياتنا جميعاً بسبب االحتضان الشعبي
العربي واإلسالمي لنا مالياً وإعالمياً وسياسياً واقتصادياً...
ومنذ أن فازت حركتكم المجاهدة في االنتخابات التشريعية
قبل ما يزيد عن خمس سنوات وشكلت الحكومة ...وُضعت
في وجهها المخططات العالمية والمحلية إلسقاطها
وإفشالها ،فتحزبت عليها المؤامرات المركبة  :عصيان
مدني ،شلل إداري في الوزارات ،فلتان أمني ،حصار سياسي
ومالي واقتصادي ،عدوان عسكري غير مسبوق ،حرب
أمنية معقدة ،وهجوم إعالمي متواصل...ومع كل هذا فإن
عطاءها لم يتوقف ،وأثرها في الميدان لم ينقطع ،وجهدها
لم يتراجع ،فمضت بين األشواك ،ووازنت المسير في حقل
األلغام ،وتحركت بين معادالت الواقع وطموح المستقبل،
فسددت وقاربت لتعكس مسيرة عطاء متكاملة كان من
أهم مالمحها :
أو ً
ال :إعادة األمن المفقود للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته
وممتلكاته .
ثانياً :إنهاء ظاهرة الفلتان األمني ،وبؤر التوتر العشائرية
َ
والقبَلية .
ثالثاً :إعادة االعتبار لرجل األمن ،وتحقيق هيبة القانون
والنظام .
رابعاً :العمل على إعادة بناء األجهزة األمنية على أساس
وطني وعقيدة وطنية سليمة .
خامساً :متابعة ومحاربة الظواهر المقوضة للمجتمع
كالتخابر والمخدرات .
سادساً :القضاء على الفساد المالي واإلداري الذي تفشى

في الجهاز الحكومي منذ قيام السلطة ،وتحقيق الشفافية
ونظافة اليد .
سابعاً :تفعيل القضاء ،وتحريك آالف القضايا المرتبطة
بحقوق المواطنين المعطلة في أدراج المحاكم ،وتحقيق
العدالة والقانون .
ثامناً :المحافظة على الثوابت الفلسطينية األصيلة للشعب
الفلسطيني كالقدس وحق العودة وقضية األسرى.
تاسعاً :احتضان المقاومة ،وتوفير الغطاء الميداني والسياسي
والقانوني لها .
عاشراً :إعادة االعتبار للبعد العربي واإلسالمي واإلنساني
للقضية الفلسطينية بعد أن حصروها في البعد المحلي
الضيق .
أحد عشر :كشف زيف الديمقراطية العالمية ،وفضح
االدعاءات الكاذبة حول حقوق اإلنسان والشعوب .
ثاني عشر :كشف زيف الدعم المالي السياسي المُقدَّم
للشعب الفلسطيني ،والثمن الباهظ الذي دُفع من كرامة
وثوابت الشعب الفلسطيني .
ثالث عشر :إدارة أزمات الحصار ،وإطالق العنان إلبداعات
المواطنين إليجاد الحلول مما كان له األثر اإليجابي على
إبطال مفعول الحصار وأهدافه .
رابع عشر :تعزيز مبدأ التكافل االجتماعي ،ورعاية مصالح
الفئات المتضررة كالعمال والصيادين والشهداء والجرحى
واألسرى والفقراء والمحتاجين .
خامس عشر :إطالق الحريات العامة ،والحريات السياسية
وفق القانون ووفق ضوابط وقيم وأخالق الشعب األصيلة.
سادس عشر :تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية
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والشبابية ،فافتتحت المدارس والمستشفيات ،وشجعت
على التوسع في الجامعات والمعاهد واألندية الرياضية
والثقافية.
سابع عشر :شهدت الحرية اإلعالمية طفرة غير مسبوقة
في عهد الحكومة على صعيد توفير المعلومات ،وترخيص
مئات المؤسسات اإلعالمية ،وإيجاد الحلول المناسبة التي
تعترض العمل اإلعالمي ،فحمت الحكومة الصحفيين من
االعتقال ،أو االعتداء أو الخطف ،وهذه ظواهر كانت موجودة
من قبل .
ثامن عشر :قيادة الشعب في التصدي للعدوان الصهيوني
على مدار أيام الحرب ،وتوفير الحماية للجبهة الداخلية
ومقومات الصمود ،وإزالة آثار العدوان ،وتقديم اإلعانات
العاجلة للمتضررين ،وتحريك العالم إلعمار غزة .
تاسع عشر :وضعت الخطة الشاملة لكسر الحصار وإعادة
اإلعمار وتحقيق المصالحة ،وتواصلت في ذلك مع
المؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية والمحلية ،ومازالت
جهودها متواصلة في ذلك .
العشرين :توفير األجواء المالئمة إلنجاح صفقة وفاء األحرار.
نقول لشعبنا :ونحن نعيش في اللحظات والساعات األخيرة
من كسر هذا الحصار اللعين نقول لشعبنا نجدد شكرنا لكم
واعتزازنا بكم ،وندعوكم إلى المزيد من التحلي بقيمنا
وأخالقنا ،وإلى تعزيز وتكريس مالمح الصمود والتكاتف
واإلبداع والتآلف والوحدة ،فكسر الحصار هو خطوة مهمة من
خطواتنا نحو قيام الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها
القدس ،وتحرير األسرى وعودة الالجئين ،وما ذلك على اهلل
بعزيز .
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ستة أعوام على الحكومة الفلسطينية . .
مالمح حكم إستراتيجي
د .حسن محمد أبو حشيش
رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي

الطبيعي أن الموقف المسبق التنظيمي والسياسي يُبطل لدى بعض الناس
اإلنصاف أو الحكم على األمور بواقعية ومنطقية .
وهنا دعونا نسجل بعض األسس التي أرى أنها قد تكون أساسا لمَنْ يريد
الحكم على تجربة الحكومة الفلسطينية:
 .1من يعمل يُخطئ ألن األمور مرتبطة بالبشر والصواب والخطأ .
 .2الظروف التي تولت فيها الحكومة الفلسطينية الحكم ،وما تخللها من
معوقات تنسف جبال .
 .3المقارنة بين ما هو واقع وما كان في السابق .
 .4المقارنة بين النموذجين في اإلدارة العامة للبلد في الضفة الغربية وفي
قطاع غزة .
 .5دراسة اإلمكانيات البشرية والمادية والفنية التي اعتمدت عليها الحكومة
الفلسطينية في حكمها .

بعد أن مضى على حكم الحكومة الفلسطينية ستة أعوام  ,تتوقف األقالم
واألصوات أمام السؤال الكبير  :ما مدى نجاح الحكومة الفلسطينية في إدارة
الحكومة؟!

 .6النظر إلى الكليات والنتائج النهائية والتراكمية والمشهد العام وعدم
االنطالق من أفق ضيقة وحاالت فردية هنا وهناك.

ومن هذه األقالم من تبخس فيها ،ومنها من يمجد فيها ،قد يمر عليك يوماً
صاحب مقال يتكلم بودادية ،وقد يمر عليك تقرير إعالمي مبني على مشكلة
ذاتية جداً ،أو مستند إلى مرجعيات ومواقف سياسية متناقضة...فمن الطبيعي
أن صاحب الحاجة أو الغاضب من شيء يفقد األهلية والموضوعية في الحكم
على األشياء ،ألن معياره سيكون مدى تحقيق طلبه وحاجته ومسألته...ومن

وبناء عليه نقول :إن الحكومة الفلسطينية سجلت نجاحاً كبيراً في النتيجة
النهائية ،وحققت جزءاً غير يسير من برنامجها االنتخابي الذي أعلنته في
االنتخابات البلدية والتشريعية...وذلك بدون أن تُعطى الفرصة الكافية،
وبدون أن تُمنح حقها الطبيعي الديمقراطي ،نقولها بصراحة وبوضوح
وبكل عزة وإباء أن كف الحكومة الفلسطينية انتصر على كالليب اإلفشال،

وأنها حفرت بالصخر البشري والحجري ،وأوجدت طرقاً وسب ً
ال للصعود وسط
جبال العراقيل ،ووسط هذه الصخور الصلداء القاسية والظالمة بفعل البشر
ومكائدهم .

علمي وغير موضوعي ومخالف للحقيقة ،وفيه تعدي على الشعب الفلسطيني
الذي عاش التجربة وخاض غمار التحديات ،وهو صاحب البطولة األساسية
بصبره وحكمته وذكائه وفطنته وتضحياته وباحتضانه للمقاومة وللحكومة .

ً
عاطفة أو تحيزاً ،وإن كان من حقنا ،ولكن نسجل ذلك بالوقائع
ال نقول ذلك
والبراهين والشواهد وفق األسس التي ذكرناها آنفاً .

ولننظر معاً عندما نقول أن الشركة أو الجامعة أو المؤسسة ناجحة واللجان
الرقابية تجيز أداءها وتعتبرها متميزة...هل حكمت عليها بأداء شخص
فيها أو موقف عابر أو بنجاح إلدارة محددة...أم درست الشكل العام واألداء
اإلجمالي؟!

حيث أن الرجل العالم أو الثري أو المتميز في تخصصه  ...هل نعتقد أن حياته
ومسيرته كلها نفس درجة التفوق والنجاح ،أم أن مسيرته تتضمن الصعود
والهبوط  ,والنجاح واإلخفاق  ,لكن باإلجمال سجل نجاحاً شام ً
ال في حياته .
وكذا الفريق الرياضي قد يحصل على البطولة ويحوز على الجوائز ويصبح في
القمة والريادة ولكن بالتفاصيل قد يكون تعثر كثيراً ،وهُزم عدة مرات ،واتسم
بلعب سيء في محطات مختلفة لكن في النقاط التراكمية هو البطل...
إذن ليس من اإلنصاف أن نتحدث عن تفاصيل دقيقة يومية فقط ،وال يمكن
االعتماد على فشل هنا أو خطأ هناك ،أو تقصير هنا وخلل هناك ،ونسحب
ذلك على كل التجربة...فهذا ظلم ،وتجني ،وافتراء ،وفوق كل ذلك هو غير
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صحيح قد تكون التفاصيل صعبة ،وهوامش اإلدارة اليومية فيها ما يعكر
صفاء الماء ،ويسود بياض الثوب ،ويشوش الصورة الناصعة والواضحة،
وصحيح أن تسليط الضوء عليها لعالجها وتفاديها مهم جداً ،وهذا يدل على
الوعي والحرص واالنتماء...لكن من غير الصحيح االتكاء عليها واعتبارها
أص ً
ال ،ومن الخطأ الكبير تعميم السلوك الفردي على كونه ظاهرة سرطانية
ومنهج ونظام إدارة وحكم .
من هنا نؤكد أن الحكومة الفلسطينية بصورة إجمالية نجحت في إدارة الشأن

العام  ,وسجلت تقدماً في االختيار واالمتحان  ,ولو كانت الظروف طبيعية لكان
النجاح على كافة الصُعد بدرجات عالية وكبيرة ،ونستطيع القول أن حكم
الحكومة الفلسطينية حرّك البعد االستراتيجي وتجاوز البعد االستهالكي
سياسياً وأمنياً واقتصادياً ،وثوّر مكامن اإلبداع الكامنة في نفوس المواطنين
الفلسطينيين  ,وأبرز عوامل القوة الذاتية...وساعدت الحكومة الفلسطينية
الرأي العام على الثورة الذاتية والثورة على الظلم ،والثورة على الواقع المقيد
على طريق الثورة الكبرى على االحتالل للخالص التام منه ونحو التحرير
الكامل.
ومن أبرز الكليات االستراتيجية لحكم الحكومة الفلسطينية :
أو ًال :قدوة المسئول :
فقد قدم رئيس الوزراء والوزراء والنواب والمسئولون القدوة الحسنة للمواطن
سواء في العمل والتضحية أم في الشكل والمظهر أم نظافة اليد  ,وبذل كل
ما يمكن بذله ،فكان منهم األسرى ،وكان منهم المقيدين في تنقلهم ،وكان
َ
المُختَطفين ،وكان منهم الشهداء ،وكان منهم المجاهدين ...فبقوا
منهم
في مساكنهم في أزقة المخيمات واألحياء ،وركبوا السيارات القديمة التي
كانت في الحكومة السابقة رغم اهترائها ،و جلسوا في مكاتب متواضعة...
والتصقوا بالجماهير في أفراحهم وأتراحهم وفعالياتهم ،وصلوا بالناس في
المساجد ،وصلوا وراء الناس في الجوامع...وآكلوهم وجالسوهم وعايدوهم...
هذا مشهد غاب عن المواطن على مدار الحكومات الماضية والسابقة الحكومة
الفلسطينية ،فلم يعرفوا الوزراء وال النواب وال المسئولين إال في حدود من
الهالة األمنية والبروتوكولية الشاهقة ,ووسائل اإلعالم.
ثانياً :النظافة المالية والشفافية اإلدارية :
حيث عُرف النظام الرسمي الفلسطيني قبل الحكومة الفلسطينية بالفساد
المالي واإلداري وهذا ليس رأينا ،بل رأي كل العالم ،الصديق قبل العدو...
فبفضل اهلل وتوفيقه تمكنت الحكومة الفلسطينية من اتخاذ القرارات
واإلجراءات التي ساعدت على ترتيب األوضاع المالية وإيجاد أنظمة دقيقة
وشفافة تحدد آليات الصرف والجباية والمدخالت والمخرجات المالية ،وحاربت

الترهل اإلداري ،والفساد داخل أروقة المؤسسة الرسمية ،وقلصت حجم
الصالحيات المالية للمسئولين رغم وجود نصوص قانونية فيها ،وحدت من
فوضى اإلنفاق .

ويكفي أن نقول أن الحكومة الفلسطينية كشفت زيف الدعم المالي الخارجي
المُسَيَّس وأوقفته ،وأوقفت االرتهان للبنوك وحالة االستدانة التي سيطرت
على مالية السلطة منذ إنشائها.
ثالثاً :اإلباء السياسي والصمود الميداني :
تعودنا على المسئول الفلسطيني أال يقول ال لالحتالل أو الرباعية أو اإلقليمية،
فجاءت الحكومة الفلسطينية وقالت للعالم عبارتها المشهودة نعطي تناز ًال
في الشكليات والكماليات واالمتيازات الخاصة ولن نعطي أدنى تنازل يمس
البرنامج السياسي المرتبط بالثوابت وعلى رأسها القدس والالجئين واألسرى
والسيادة...ودفعت ثمناً كبيراً من الحصار والعدوان والفلتان ،ولكنها بعد
ست سنوات بقي الموقف كما هو وهذا بعد استراتيجي مهم جداً للشعب
الفلسطيني الذي فقد قضيته وسط خضوع وخنوع من كانوا يمثلونه ،كما أن
هذا التغيير إذا ما بُني عليه جيداً فسيغير قواعد اللعبة السياسية مع االحتالل،
وستتغير فلسفة االتصاالت لصالح تصليب الموقف الفلسطيني .
رابعاً :المزاوجة بين المقاومة والحكم :
من األخطاء االستراتيجية للمفاوض الفلسطيني أنه ذهب وظهره مكشوف
وسيفه مكسور وسفنه محروقة ،وبعيد عن شعبه وفصائله ،ونبذ المقاومة
وغير بنود ميثاقه التي تدعو إلى تحرير فلسطين ،فغرق وانهزم وجلب
الهزيمة والغرق على المجموع الفلسطيني...اليوم اختلف الوضع مع الحكومة
الفلسطينية فلقد أعلنت منذ البداية أنها حكومة مقاومة بالمفهوم الشامل
للمقاومة ،والعمل العسكري جزء منه ،فاحتضنت إعالمياً وسياسياً وأمنياً
وميدانياً فصائل المقاومة وشكلت معها تفاهماً أدركه الجميع  ,على إدارة
حكيمة ومبصرة للمقاومة لتحقيق المصلحة العامة للشعب وليس المصلحة
العامة للفصيل أو الحزب ،فأبقت على ثقافة المقاومة ،وحفظت بالقانون
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البندقية المقاومة ،ونقتها من شوائب العائلية والشللية (واألرزقية) ،ويكفي
أن نسجل أن أنجح عملية خطف للجنود الصهاينة تمت في عهد حكم الحكومة
الفلسطينية ،وأنجح عملية صمود ومقاومة ضد أشرس حرب على قطاع غزة
تمت في عهد هذه الحكومة  .ونتج عن ذلك صفقة وفاء االحرار.
فلم يعد مقبو ًال أن تنكسر البندقية بسبب حكم أو ضغوط دولية أو امتيازات
ميدانية خاصة من االحتالل ،فالمزاوجة تمت وتحتاج إلى تطوير وأكثر من
إنضاج .
خامساً :إعادة األمن وصياغة العقيدة األمنية :
جاءت الحكومة الفلسطينية وسط فقدان تام لألمن الشخصي ،واألسري،
والمؤسساتي ،والعام ،ووسط تغول وبطش من الزعرنة وعصابات الكابوي،
وعصابات الموت التي حرقت وخطفت وقتلت ،وقاسمت الناس أرزاقها
وممتلكاتها ،وتدخلت في كل أمور الحياة ،كما جاءت هذه الحكومة في ظل
أفراد الفلتان يقفون على رأس أجهزة أمنية لعقيدة غير وطنية...فحكمت
بعد التطهير األمني ،والقضاء على التمرد فعاد األمن ،وعادت هيبة الحكومة،
وأمن الناس على أنفسهم وممتلكاتهم وحلهم وترحالهم ،ولم يخش المواطن
التنقل بفعل النظام واألمن واالستقرار ،ونشرت حماس مفهوم العقيدة
األمنية الوطنية ،وطبقتها على أجهزتها التابعة لوزارة الداخلية وقدمت في
سبيل ذلك مئات الشهداء على رأسهم قادتهم األمنيين .
سادساً :االعتماد على العمق العربي واإلسالمي الشعبي :
منذ قرارات جامعة الدول العربية باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممث ً
ال
شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والقضية بدأت تنحسر تدريجياً من عمقها
العربي واإلسالمي إلى الفلسطيني ،ومع الخالفات المتكررة مع األنظمة
العربية ،بات الفلسطيني في مشكلة امتدادات ونجحوا في هذا األمر ما أضر
بالقضية الفلسطينية أشد ضرراً ،فجاءت الحكومة الفلسطينية إلى الحكم،
فلجأت في جوالتها وتحركاتها إلى العالم العربي واإلسالمي ،بل وأحرار
العالم الرافضين للحصار واالحتالل ،وحركت مكامن القوة في األمة وبالفعل
تحركت األمة رسمياً وشعبياً وإعالمياً وسياسياً ومالياً ووفرت عوامل صمود
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للشعب الفلسطيني ،وأثبتت هذه الحكومة أن البديل عن االرتماء في أحضان
الغرب أو الشرق موجود وأن األمة بخير  .ونستطيع القول أن الدعم العربي
واإلسالمي يعتبر من أهم عوامل نجاح صمود الشعب الفلسطيني ،وهذا األمر
يجب أن يُبنى عليه لننهي بشكل قاطع حالة االبتزاز والتبعية المقصودة وغير
المقصودة وهذا يعتبر سبيل من سبل الخالص من االحتالل .
سابعاً :االكتفاء االقتصادي الذاتي :
لقد تحركت الحكومة الفلسطينية من خالل وزاراتها المتخصصة وعلى رأسها
الزراعة واالقتصاد والصحة والتعليم والحكم المحلي واألشغال واإلسكان
لتحرير القضية االقتصادية ،فشهد قطاع غزة طفرة عمرانية في المدارس
والجامعات والميادين والشوارع والمنشآت الحكومية والسياحية ،وحرّكت
عملية االقتصاد المحلي ،وأبدعت في إدارة أزمة الحصار من خالل رعاية
ودعم المواطن في إيجاد آليات التجارة الخارجية ،ووضعت االستراتيجية
الزراعية التي تسعى لنقاء المنتج الزراعي ،وغزارة اإلنتاج ،وحماية المستهلك
والمزارع والتاجر .
إن الحكومة الفلسطينية ليست بدعاً من الحكومات فهي لها وعليها ولكن
نقول أن لها أكثر بكثير من الذي عليها ،فأكثر من ثمانين بالمائة من الكوب
ممتلئ .
وإن الكليات االستراتيجية السبع سالفة الذكر ليست حصرياً وال تعبر إال عن
المشهد العام ،فهي زاخرة بالتفاصيل الملفتة والدقائق اليومية التي تحدت
كل الصعاب .
والصفحات القادمة تحاول ان تسلط الضوءبشكل رقمي ومصور النجازات كل
وزارة وكل هيئة حكومية من أجـل التوثيق .واالستدالل ,والشواهد...
بالتأكيد أن هذا اإلصدار بطبعته الثانية ليس تقييماً شام ً
ال لتجربة ست سنوات
للحكومة الفلسطينية في الحكم ،ولكن هي إشارات ،وأدعو مراكز األبحاث
والدراسات والجامعات لتقييم هذه التجربة الغنية بسلبياتها وإيجابياتها
ليستفيد الشعب الفلسطيني عام ًة .
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وزارة التربية والتعليم العالي
منذ ُّ
تسلم الحكومة الفلسطينية المسؤلية عام 2006م برئاسة إسماعيل
هنية وضعت وزارة التربية والتعليم العالى الخطط االستراتيجية للنهوض
بالمسيرة التعليمية ،من خالل عدة لجان وادارات عامة عملت كخلية نحل
منظمة بهدف التطبيق ومباشرة العمل؛ حيث أطلقت الوزارة حملة الحد
من الكثافة الصفية ببناء عشرات المدراس وترميم وتوسيع عشرات
أخرى ،وكذلك إدخال الحاسوب واإلنترنت لجميع المدارس كما قامت
الوزارة بتدشين مراكز تدريب جديدة وعقد الدورات المختلفة لتحسين
واقع المعلم فض ً
ال عن قيامها بتوظيف  3644من الخريجين للمساهمة
ً
ولسد احتياجات الوزارة من المعلمين األكفاء ،فضال عن قيام الوزارة
بتوفير المياه العذبة للطلبة من خالل حفر اآلبار في مديريات التعليم.
ولحرصها على صحة الطلبة جهزت وزارة التربية والتعليم  6عيادات
أسنان في جميع مديريات قطاع غزة ،وتوَّجت الوزارة عملها بافتتاح
اإلذاعة التعليمية.

كما نجحت وزارة التربية والتعليم العالي في تحقيق مفاجأة أبهرت
الجميع من خالل حدوث زيادة في نسبة النجاح و عدد الطلبة األوائل
في الثانوية العامة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ,حيث بلغت
نسبة النجاح  62%وبلغ عدد األوائل  38طالباً وطالبة على مستوى
الوطن منهم  19طالباً وطالبة من قطاع غزة ,أما عدد المتفوقين
الذين حصلوا على معدل  90%فما فوق فقد بلغ في قطاع غزة
للفرع األدبي  1044متفوق ومتفوقه ,أما الفرع العلمي فبلغ 1235
وهذا العدد يزيد عن العام الماضي .إن هذه االنجازات الكبيرة في
الوقت القصير تعتبر بمثابة دفعة قوية نحو تعليم نوعي تقوم عليه
وزارة التعليم وذلك من خالل االنجازات التالية:

أو ً
ال  :المدارس:

• صيانة كاملة لعدد  235مدرسة ،و صيانة وتجهيز وتأثيث المدارس
المهنية عدد  3مدارس.

• نجحت الوزارة في تخفيف الكثافة الصفية بمتوسط (  )39.9طالب في
الفصل ،وذلك من خالل زيادة عدد المدارس بـ ( 44مدرسة) بتكلفة
وصلت الى أكثر من  60مليون دوالر ما نسبته  20%وكذلك إضافة
فصول دراسية داخل المدارس بواقع (  1581فصل ) أي ما نسبته
. 27.8%

• أولت الوزارة اهتماماً بأصحاب االحتياجات الخاصة لذا قامت بإنشاء
مدرستين للصم ومدرسة للمكفوفين.
• إضافة  40وحدة صحية بواقع 480عين لالستخدام ،باإلضافة إلى
العمل على صيانة الوحدات القديمة والتي تقدر بالـ  120وحدة صحية
بواقع  1440عين لالستخدام.

جدول يوضح التطور في المدارس:
الوصف

الواقع حتى
2006م

الواقع حتى
2012م

االنجاز من 2006
و حتى 2012

1

عدد المدارس

219

*263

44

2

مدارس تخصصية ( مكفوفين  ،صم )

1

3

2

3

عدد الفصول

5685

7266

1581

4

صيانة مدارس كاملة

0

219

235

5

صيانة مدارس مهنية ( تشمل التأثيث
والتجهيزات الحديثة )

0

3

3

6

إعادة إنشاء مدارس بعد تدمير االحتالل

0

13

13

* بعض المدارس مازال تحت اإلنشاء
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• إنشاء غرف تكنولوجيا داخل المدارس بواقع  44غرف جديدة وإنشاء  154مختبر للحاسوب ( تشمل تطوير مختبر قديم عدد  75وإنشاء
مختبر جديد عدد 79مختبر  ،وإنشاء مختبر علمي عدد 64مختبر باإلضافة إلى تطوير مختبرات قائمة .

الوصف

الواقع حتى
2006م

الواقع حتى
2012م

االنجاز من 2006
و حتى 2012

1

غرفة تكنولوجيا

0

44

44

2

عدد المختبرات العلمية

140

204

64

3

عدد مختبرات الحاسوب

150

231

156

مالحظات

تم استبدال  75مختبر قديم

ثانيا:مشاريع وبنية تحتية:
• تدشين طابق جديد في مقر الوزارة مساحته 1200متر مربع ،كما تم تقسيم بعض المديريات إلى مدريتين لتسهيل إدارة المدارس وقد
تم افتتاح ثالث مديريات جديدة.

الوصف

الواقع حتى
2006م

الواقع حتى
2012م

االنجاز من 2006
و حتى 2012

مالحظات

1

مبني الوزارة

أربع طوابق

خمس طوابق

طابق جديد

 40مكتب

2

مديرية التربية والتعليم

4

7

(1200متر مربع)

16

3
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• إنشاء ثالثة مراكز باإلضافة إلى تأثيث خاص لربط المراكز مع بعضها البعض  ،كما تم الشروع في إنشاء مركز تدريب
رئيس للوزارة مع ربط باقي المراكز به لكي يتم التخفيف على المدرسين من خالل البث المباشر عبر التكنولوجيا
الحديثة واستقبال البث في جميع المركز في نفس الوقت .

1

الوصف

الواقع حتى
2006م

الواقع حتى
2012م

االنجاز من 2006
و حتى 2012

إعداد مراكز التدريب ،شامل التأثيث

3

6

3

مالحظات
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• إنشاء عيادات أسنان بواقع عيادة خاصة لكل مديرية تهتم بسالمة
األطفال.

• إنشاء مصليات داخل المدارس لتنفيذ حصص التربية اإلسالمية داخلها
وتأدية صالة الظهر والعصر داخلها.

• توفير مياه صالحة للشرب من خالل التنسيق مع الجهات المعنية لحفر
آبار في المديرية وتنفيذ ستة محطات لتحليه المياه وتوفير شاحنات
خاصة لنقل المياه المحالة من المحطات إلى المدارس.

• إنشاء إذاعة تعليمية لكي تنقل رسالة الوزارة إلى الطالب و أولياء
األمور ،حيث تعد أول إذاعة متخصصة بالتعليم العام في فلسطين تهتم
بالطالب .

الوصف

الواقع حتى
2006م

الواقع حتى
2012م

االنجاز من 2006
و حتى 2012

1

توفير فصول دراسية مؤقتة بعد الحرب

0

27

27

2

عيادة األسنان

0

6

6

3

حفر آبار

0

18

18

4

محطات تحليه مياه

0

12

12

5

المصليات

13

104

117

6

اإلذاعة التعلمية

0

1

1

مالحظات
مساحة الفصل 5× 6متر
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• تعيين  3644موظف ومدرس جديد.

ثالثا :الدورات التدريبية:
• أنشأت الوزارة المعهد الوطني للتدريب وقد نفذت من خالله في
الفترة الواقعة من ( )2006-2012أكثر  164دورة تدريبية استهدفت
والجدول التالي والرسم البياني
يوضح تلك الدورات:
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3161مشارك ،بواقع 6800ساعة تدريبية ،يشار الى أن الدورات في
مختلف مجاالت التدريب (الحاسوب ،اللغات ،االدارة والتنمية البشرية)
وقد استهدف الدورات كافة موظفي وزارة التربية والتعليم والمؤسسات
الحكومية والمجتمع المحلي.

عدد الدورات

عدد المتدربين

2006-2009

31

427

1553

2010

15

482

735

2011

56

1008

2261

2012حتى نهاية مايو

62

1244

2251

المجموع

164

3161

6800

السنة

اجمالي عدد
الساعات
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رابعا :مؤشرات التقدم في القطاع التعليمي من العام  6002وحتى 2102
يبين الجدول التالي والرسم البياني نتائج التقدم الحاصل في الحد من العمل بنظام الفترتين و وتخفيف نسبة الكثافة الصفية
وحوسبة التعليم وثورة المكتبات وكذلك الحد من نسبة التسرب المدرسي.

الرقم

البيان

مؤشر 2006

مؤشر 2012

1

نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين

82%

78%

2

معدل طالب /شعبة

طالب 39.2

 36.9طالب

3

معدل معلم /شعبة

1.72

1.6

4

معدل االلتحاق الصافي في الصف األول األساسي

98.1%

99.4%

5

معدل التسرب في المرحلة األساسية

1.2%

0.94%

6

معدل االنتقال للطلبة من المرحلة األساسية إلى المرحلة الثانوية

94.44%

95.28%

7

نسبة المدارس التي تتوفر فيها مختبرات علمية

73%

82.1%

8

نسبة المدارس التي تتوفر فيها مختبرات حاسوب

41.5%

63%

9

نسبة المدارس التي تتوفر فيها مكتبات

81%

90.4%

• عقدت الوزارة سبع مؤتمرات علمية حول تطوير نوعية التعليم في
فلسطين” كان آخرها المؤتمر الدولي لعمداء البحث العلمي الذي نفذته
جامعة االقصى الحكومية.

• إصدار كتيب يوضح ويوثق بالصور الدمار الذي خلفه العدوان
اإلسرائيلي وتوزيع إحصائيات عن االنتهاكات اإلسرائيلية لقطاع التعليم
للمؤسسات الحقوقية والدولية.

• اقرار فرعاً جديداً للثانوية العامة يضاف الى فروع العلوم االنسانية
وذلك في عام التعليم الفلسطيني  2012وقد التحق بالفرع حتى تاريخه
اكثر من  5000طالب وطالبه.

• إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي الخاص بأعمال الوزارة .

• بث برامج تعليمية للطلبة وخاصة الثانوية للثانوية العامة عبر اذاعة
صوت التربية والتعليم.
• إصدار صحيفة صوت التعليم التربوية واالعالمية بشكل دوري
شهريا.
• اصدار فلم عدد  2عن عام التعليم والطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة (النور واألمل للمكفوفين).
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• إعداد ثمانية أدلة (مرشد) للمعلمين في مبحثي اللغة العربية
والرياضيات للفصلين الدراسيين بعد عشرات اللقاءات مع المشرفين
والمديرين وبعض المعلمين.
• إصدار عشرات النشرات والبوسترات الهادفة للترويج ألهدف الوزارة
الرامية الى تعليم نوعي.
• أصدرت الوزارة نشرات توعوية حول وباء أنفلونزا الخنازير منذ بداية
العام الدراسي ،وتم تفعيل اللجان الصحية في المدارس من خالل اإلذاعة
المدرسية ،البوسترات ،جلسات توعية ،لقاءات مع األهالي.
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خامسا :التعليم العالي:

• اعتماد ( )3تخصصات ماجستير جديدة في أكاديمية الدراسات العليا
لإلدارة والسياسة.

• تشكيل مجلس البحث العلمي ،والذي يقوم على اجراء البحوث
والدراسات واالشراف على المؤتمرات العلمية التي تصب في خدمة
التعليم العملية التعليمية.

• اعتماد ( )41تخصصاً جديداً في ( )3جامعات (غزة ،األمة ،فلسطين)
و ( )7كليات وهي (كلية العلوم والتكنولوجيا ،كلية المجتمع العربية /
رفح ،بوليتكنك فلسطين للتقنيات التطبيقية ،الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية ،كلية الشرطة ،أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية ،كلية دار
الدعوة اإلسالمية).

• تشكيل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية لمؤسسات التعليم
العالي ،والتي تأخذ على عاتقها مراقبة جودة ونوعية التعليم في
فلسطين وكذلك تمنح التراخيص الالزمة للمؤسسات والبرامج التعلمية
• تشكيل لجان معادالت الشهادات العلمية.
• اعتماد جامعتين وهما :جامعة األمة للتعليم المفتوح ،وجامعة غزة.
• اعتماد ( )9كليات مجتمع متوسطة وهي :كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا-
كلية الزيتونة للعلوم والتنمية-كلية الشرطة الفلسطينية-كلية فلسطين
للعلوم األمنية-األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية-أكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا-بوليتكنك المستقبل للعلوم التطبيقية-
بوليتكنك فلسطين للعلوم التطبيقية-كلية تدريب خان يونس.

• اعتماد ( )88تخصصاً جديداً في الدبلومات المتوسطة (جامعة
األمة) و( )14كلية هي (كلية العلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات
المتوسطة  /األزهر ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،كلية مجتمع
غزة_الوكالة ،معهد عبد المحسن حمودة الشرعي ،كلية دار الدعوة
والعلوم اإلنسانية ،أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية ،كلية الزيتونة
للعلوم والتنمية ،بوليتكنك المستقبل التطبيقي ،كلية نماء للعلوم
والتكنولوجيا ،بوليتكنك فلسطين للتقنيات التطبيقية ،كلية الشرطة،
األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية ،كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية).

احصائيات االمتحان التطبيقي الشامل
السنة

عدد المتقدمين

عدد الناجحين

عدد التخصصات

عدد الكليات

2008

481

304

37

7

2009

1677

1375

48

8

2010

2983

2580

61

13

2011

3310

2807

85
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• حوسبة نظام التسجيل المتحان التطبيقي الشامل بدأ بمشروع
الربط االلكتروني.
• نمو عدد المتقدمين المتحان التطبيقي الشامل بنسبة  688%بازدياد
عدد الكليات وبالتالي عدد التخصصات.
• وضع نظام المواد االستدراكية لطالب تخصصات المهن الطبية من
خريجي الثانوية العامة فرع العلوم اإلنسانية.
• دعم التعليم المهني في المدارس الثانوية المهني عبر مشاريع
متعددة.
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• تنفيذ أكثر من  1400فعالية ضمن حملة “غذاء الروح “ التي تهدف
الى تزكية النفس وتطهير القلوب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى
الطلبة و تتم هذه الحملة عن طريق بإلقاء مواعظ على الطلبة في
الطابور المدرسي وذلك بالتعاون مع وزارة االوقات والشؤون الدينية.
• تنفيذ اختبارات موحدة للصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات
بالتنسيق مع وكالة الغوث و تحليل نتائج االختبارات ،وبنا ًء عليه تم
إعداد خطط عالجية على مستوى المديريات والمدارس وتوزيع مادة
عالجية مناسبة.
• طباعة كتب محو األمية لتعليم الكبار وتوفير الكتب المدرسية
للطلبة المكفوفين “ بطريقة برايل” .
• تنفيذ مشروع التعلم من خالل اللعب ومعالجة ضعف حوالي ()6000
طالب وطالبة في اللغة العربية والرياضيات .

• تنفيذ مشروع التعليم العالجي والتعلم النشط على  6000طالب
في  60مدرسة من مدارس الوزارة.
• تدريب  1000معلم على استخدام األجهزة المخبرية وصيانتها
وطرق األمن والوقاية  ،إضافة إلى توريد العديد من األجهزة واألدوات
والحواسيب وملحقاتها والمواد الكيميائية لعدد من المختبرات

• حوسبة البرنامج التدريبي إلكترونياً بحيث يتمكن المعلم من
الدخول إلى موقع التدريب والتعرف على البرامج الخاصة به ومواعيد
الحلقات التدريبية وقادة األنشطة وأماكن انعقاد الحلقات التدريبية
ونتائج االختبارات والزيارات الصفية.
• إعداد مواد إثرائية لتعزيز حضور حق العودة في المناهج (بالتعاون
مع دائرة شئون الالجئين).
• إعداد  8أدلة للمعلمين (مرشد معلم) لتسهيل تعليم اللغة العربية
والرياضيات للصفوف من األول إلى الرابع.

• تدريب ( )2000معلماً في مبحثي اللغة العربية والرياضيات
واألنشطة في إطار تنفيذ مشروع التعليم العالجي التمكيني للصفوف
من الثاني حتى السادس.
• إعداد  17كتاباً في التربية العامة واألساليب والمحتوى في كافة
التخصصات و طباعة  8400نسخة من هذه الكتب وتوزيعها على
المتدربين.

• إعداد وتنفيذ برامج محوسبة متعددة بدون أي تكاليف مالية،
ومن هذه البرامج “نظام تسجيل مشتركي الثانوية العامة “ و “نظام
العاملين في امتحانات الثانوية العامة”

• إعداد العديد من المواد التدريبية واإلثرائية للطلبة المتفوقين في
مبحثين لكل صف من صفوف( ،)5-11وإعداد مادة تدريبية لمشروع
التعلم من خالل اللعب.

تدريب أكثر من ( )1000معلم على أساليب التدريس الحديثة،

• تطوير العديد من المواد التدريبية كتطوير المادة التدريبية للتعليم

•
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وتدريب  200معلم على موضوعات تربوية متنوعة وتدريب العديد
من المعلمين ضمن مشاريع متنوعة.
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العالجي التمكيني ،وتطوير ( )17مادة تدريبية في التربية
العامة والمباحث المختلفة لتدريب المعلمين الجدد.
• عقد المئات من الدورات والبرامج التدريبية للمعلمين
والمشرفين ومدراء المدارس في كافة المجاالت والمباحث
وكافة المديريات حيث استفاد من تلك الدورات أكثر من
 8000موظف.
• العمل على نظام اإلدارة المدرسية مع المدارس المعنية
( العينة التجريبية ) ،وعقد ورشات تدريبية للمعنيين
ألبنائهم ،وإضافة خدمة المتابعة لرؤساء أقسام التقنيات
وذلك لمتابعة المدارس المعنية كل حسب مديريته.

• تنفيذ العشرات من برامج الدعم النفسي
للطالب والبرامج التدريبية للمرشدين والمعلمين
بعد الحرب.
• توسيع القاعدة اإلرشادية بتعيين اكثر من 200
مرشد/ة في المدارس ،ووضع مشرفي إرشاد في
المديريات لمتابعة أعمال المرشدين التربويين.
إنشاء  7وحدات عالجية لعالج الحاالت
•
الفردية على مستوى المديريات ،وتنفيذ العديد
من فعاليات الترفيه للطلبة كاأليام المفتوحة
والرحالت والزيارات والندوات.
• إعادة افتتاح مركز المصادر /التربية الخاصة
والذي يقدم رعاية للطلبة من ذوي االحتياجات

الخاصة المدموجين في مدارس التعليم العام في
العام باختالف إعاقاتهم.
• تطوير العديد من المكتبات المدرسية أكثر من
( 60مكتبة) من خالل توفير الكتب والرفوف واألثاث
المكتبي الالزم ،كما تم توفير أجهزة  LCDوحواسيب
محمولة لمكتبات في  10مدارس ،وتم كذلك تطوير
العديد من المختبرات العلمية في المدارس (12
مختبر)من خالل تزويدها باألدوات المخبرية واألثاث
الالزم.
• تقديم طعم O.P.Vضد شلل األطفال وطعم D.T
ضد الدفتيريا والكزاز للصف األول وطعم Rubella
ضد الحصبة األلمانية لطالبات الصف السادس وطعم
 d.tلجميع الطلبة في الصف التاسع ،وقد تراوحت
نسبة الطلبة المطعمين منذ بداية العام في كافة
المراحل .
• متابعة أمراض الطلبة التي قد تحدث وعالجها
مع الجهات المختصة.
• تدريب المعلمين والطلبة أعضاء اللجان الصحية
في محور السالمة العامة (مبادئ اإلسعاف األولي
– دورات اإلخالء واإلطفاء– السالمة على الطرق.
• توفير وجبات غذائية عالية القيمة الغذائية للطلبة
وتعزيز سلوكياتهم الصحية  ،حيث تم تزويد 50ألف
من طلبة المرحلة األساسية بعبوات حليب وبسكويت
مدعم .
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• تنفيذ مشروع الرصد التغذوي ويهدف إلجراء دراسة عينية تشمل
قياسات أوزان وأطوال الفئات العمرية ( أول – سابع -عاشر ) بمشاركة
وزارة الصحة وذلك خالل الربع األول من العام  2009و شمل المشروع
 70مدرسة من مدارس الحكومة وعدد من مدارس وكالة الغوث.
• تنفيذ العديد من الفعاليات المتعلقة بالنشاط الطالبي كالمسابقات
والعروض المسرحية والنشيد وحفظ القرآن الكريم ،والمشاركة في
الفعاليات المتعلقة بالقدس عاصمة الثقافة.
• تنفيذ مئات الرحالت المدرسية واألسر الصيفية والعمل التطوعي
والنوادي الصيفية والنشطة الكشفية والزيارات االجتماعية.
• تنفيذ مشروع التعليم المساند وتنفيذ مشروع التعليم التمكيني
والهادف إلى تقديم دروس إضافية في تخصصات متعددة.

• توزيع مساعدات عينية من جهات مانحة دولية ومحلية على عدد
من الطلبة يقدر بـ ( )30000طالب وطالبة.
• تنفيذ مشروع المعلم المساند بالتنسيق مع وزارة العمل ,حيث تم
تشغيل حوالي  7000موظف من معلم وإداري.
• إنجاز امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على مدار الست
أعوام على أكمل وجه من خالل اجراءات ادراية وفنية تميزت بالدقة
واالنضباط.
• مواصلة العمل في برنامج محو األمية وتعليم الكبار حيث بلغ
عدد المراكز ( )27مركزاً ,وتنفيذ سلسلة من الفعاليات ضمن مشروع
رياض األطفال بتمويل من اليونيسيف.
• تنفيذ مسابقات في القران الكريم ,واإلشراف على توفير ملصق
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كبير لخارطة فلسطين وتوزيعه على المديريات ,وعمل بطاقة العودة
التي هدفت إلى ترسيخ مفهوم العودة إلى الوطن .

لمختلف مباحث المنهاج الفلسطيني ،وإصدار نشرة لمحاربتها وبيان
آثارها السلبية.

• تقديم مساعدات عينية متنوعة لضعيفي السمع بتمويل من بعض
المؤسسات الخاصة.

• توزيع ( )2000نسخة على المدارس بعنوان (نماذج ممسرحة من
المنهاج الفلسطيني) .

• إنجاز مشروع كبير بعنوان“ :تعزيز حضور القدس في المناهج
الفلسطينية” وفي ستة مباحث ضمن خطة متكاملة.

• دعم طلبة الثانوية العامة من خالل بث دروس المراجعة عبر
اإلذاعات منها (األقصى – ألوان – فرسان اإلرادة).

• البدء بتنفيذ مشروع تعزيز حضور حق العودة في المناهج
الفلسطينية بالتعاون مع دائرة شؤون الالجئين.

• تنفيذ مشروع التعليم التمكيني لطلبة الثانوية العامة ,وذلك من
خالل اثني عشر مركزاً تعليمياً موزعة على المديريات السبع.

• متابعة الكتب التجارية واإلجابات المذكورة في مذكرات خارجية

• توزيع آالف الحقائب المدرسة والزي المدرسي على الطلبة والفئات
الدنيا من الوظيفة العمومية.
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وزارة الداخلية واألمن الوطني
ضبطت الوزارة الحالة األمنية في قطاع غزة ،
وقضت على الفلتان األمني وسالح العائالت  ،وكانت
ركيزة وحامية للجبهة الداخلية وسالح المقاومة
الفلسطينية لتسلِّم الراية لألجهزة األمنية الحالية
بعد أن أعادت الهيبة لألمن .

حمالت الوزارة:
َّ
نظمت الوزارة خالل السنوات الست الماضية مجموعة من الحمالت
اإلعالمية والخدماتية التي هدفت إلى نظم العالقة بين المواطن ووزارة
الداخلية إلى جانب التوعية األمنية وتحصين الجبهة الداخلية ،حيث
َّ
تمثلت هذه الحمالت والمؤتمرات في :
• المؤتمر القانوني األول .
• حملة كرامة المواطن وهيبة الشرطي .
• حملة مكافحة التخابر مع االحتالل .
• حملة خدمة المواطن.
• الحملة المرورية لضبط الحالة المرورية .
• حملة  102لسالمتكم .
• حملة إزالة التعديات.
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مسيرة إعمار:
 حاول االحتالل الصهيوني خالل العدوان الغاشم على قطاع غزةنهاية عام 2008م كسر شوكة وزارة الداخلية عبر تدمير وقصف معظم
مقراتها واستهداف قادتها ,الوزير سعيد صيام واللواء توفيق جبر قائد
الشرطة الفلسطينية والعقيد إسماعيل الجعبري قائد األمن والحماية
واستشهاد ما يقارب من 800شهيد من كوادر الوزارة .
 بدأت عجلة اإلعمار في الوزارة ،حيث استطاع المكتب الهندسي إنجازكبير من عملية اإلعمار وإسكان معظم إدارات الوزارة بالشكل
قدر
ٍ
ٍ
الطبيعي.
وتقدَر إحصاءات المكتب الهندسي للمشاريع التي أشرف عليها مباشرة
ّ
مع نهاية عام 2011م بـ  52مشروعاً تتمثل في بناء وإعادة ترميم المقرات
التي تم تدميرها بسبب العدوان الصهيوني على جميع المحافظات.
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األمن الوطني:
 تمكن جهاز األمن الوطني على مدار خمس سنوات من تحقيق عدةإنجازات أبرزها حماية حدود الوطن من أي اعتداءات خارجية ،كما عمل
على المحافظة على سيادة القانون وذلك بتأمين األماكن السيادية
الحكومية من أي تخريب.
 استطاع األمن الوطني منع تسلل العمالء والمغرضين باتجاه العدو،كما َّ
شكل نواة جيش فلسطين رغم قلة اإلمكانات ،ودرَّب قوات األمن
الوطني لتصبح نواة الدولة الفلسطينية.

دعم القضايا الوطنية:

 تمكن الجهاز من ضبط كميات من المواد المخدرة على الحدودالمصرية الفلسطينية ،من خالل العمل المستمر على ضبط الحدود مع
الجانب المصري.

وزارة الداخلية كانت حاضرة في كافة القضايا الوطنية ومدافعة إلى جانب
أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته الرسمية والشعبية.

الشرطة:

 حيث شاركت الوزارة بكافة هيئاتها من القيادة وحتى الجند في معركةاألمعاء الخاوية معركة الكرامة وساهمت في إنجاح إضراب األسرى عن
الطعام وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للمشاركين في اإلضراب في
الجندي المجهول .

 تعاملت مكاتب التحقيق في جهاز الشرطة مع( )53430قضية مسجلة،حيث أنجزت ( )38071قضية ،أما مكاتب الشكاوى فورد إليها()84869
شكوى تمكنت من إنجاز ( )56371شكوى منها.

 كما َّنظمت الوزارة احتفاالت عسكرية رسمية استقبلت فيها األسرى
المحررين بعد اإلفراج عنهم في الدفعتين األولى والثانية واستقبلت
جثامين الشهداء األسرى فيما يُعرف بـ “شهداء األرقام” .
 تأمين كافة االحتفاالت الوطنية والفصائلية المختلفة والمسيراتالمطالبة بالحفاظ على الثوابت الوطنية  ،ومسيرة المطالبة بإنهاء
االنقسام واحتفاالت االنطالقة للفصائل الفلسطينية المختلفة ومسيرات
إحياء ذكرى النكبة .

 تمكنت المباحث العامة من اكتشاف ما نسبته  89%من جرائم اآلدابالعامة ،كما كشفت ما نسبته  69%من الجرائم المرتكبة.
 ضبطت إدارة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرةوقضت على ظاهرة ترويج وتجارة المخدرات داخل قطاع غزة.
 َّنظمت الشرطة الفلسطينية في منتصف عام 2010م حملتها المميزة “
كرامة المواطن وهيبة الشرطي” التي رسمت العالقة األخوية والقانونية
بين المواطن والشرطي .

األمن الداخلي:
َّ
ركز جهاز األمن الداخلي منذ باكورة تكوينه العمل على العمالء
ً
والمشبوهين أمنيا ،حيث تم القبض على العديد من العمالء الذين عملوا
على ّ
بثِ الشائعات والنيل من معنويات المواطنين.
 أطلق األمن الداخلي الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع االحتاللوالتي هدفت إلى معالجة ظاهرة التخابر مع االحتالل ،حيث تنوعت
أدواتها ما بين المعالجة األمنية ،والنفسية ،والتثقيفية.
 استخدم األمن الداخلي أسلوب المعالجات األمنية والتعبوية التصاالتالمخابرات اإلسرائيلية على المواطنين ،وكذلك على رجال المقاومة.
 َنفّذ الجهاز خطوات تثقيفية وتوضيحية للمسافرين عبر معبر بيت
حِيَل المخابرات اإلسرائيلية.
حانون وكيفية تعامل المواطنين مع
ِ
 تعاملت مكاتب التحقيق مع ( )21205جريمة شملت السرقات،والنصب ،واالحتيال ،واآلداب العامة ،وهتك العرض.

 حافظ الجهاز على الوحدة الوطنية عبر ضبط كل من يحاول العبثمن خالل جمع المعلومات عن أنفاق المقاومة وأماكن التصنيع ،ومقار
األجهزة األمنية والعاملين فيها.
 حفظ أمن األجانب في قطاع غزة والكشف عن قتلة أريجوني في وقت قياسيقاطعة الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن ضيوف فلسطين .
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 استمر األمن الداخلي بالعمل األمني الميداني في أعقد الظروفخالل حرب الفرقان ،وذلك بمنع المجرمين من استغالل حالة الحرب
للعبث باألمن الداخلي ،وحفظ وحماية الموقوفين رغم األخطار
الكبيرة.

المراقب العام:
 استطاع مكتب المراقب العام أن يحقق عدة إنجازات خالل السنواتالسابقة كان أبرزها استحداث المكاتب التمثيلية لمكتب المراقب العام
في المكاتب الخمس مما شكل تسهي ً
ال على المواطن في الوصول إلى
المكتب ،فض ً
ال عن تعزيز دوره الرقابي.
 التعامل مع جميع شكاوى المواطنين ،والشكاوى الواردة من جهاترسمية والمقدمة من مؤسسات ومراكز حقوق اإلنسان.
 إعداد تقرير لجنة تقصي األداء األمني واستخالص العبر خالل الحربعلى غزة والذي تضمن قراءة تحليلية للواقع السياسي واألمني .
 أعاد المكتب ثقة المواطن بأداء وعمل الجهاز الحكومي بشكل عامواألمني بشكل خاص.

األمن والحماية:
 الحفاظ على الجبهة الداخلية وتوفير األمن والحماية للشخصياتالرسمية والمسؤولة.
 َوفّرت إدارة أمن الوفود األمن والحماية بشكل دائم لجميع القوافل
األجنبية الوافدة إلى قطاع غزة عبر تأمين جميع التحركات من لحظة
دخولهم إلى القطاع وحتى مغادرتهم.

الخدمات الطبية:
 بلغ عدد الحاالت المترددة على المستشفيات والعيادات التابعةللخدمات الطبية العسكرية خالل السنوات الماضية( )183842حالة
توزعت على أشهر العام.
 بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفيات التابعةلمديرية الخدمات الطبية هي  2885عملية جراحية.

 شارك الجهاز في تأمين الفعاليات الرسمية ،وكان عدد المهام التيقامت بها إدارة أمن الوفود حوالي ( )300مهمة ما بين تأمين لوفود أو
قوافل عربية وأجنبية.

الدفاع المدني:
 َنفّذ الدفاع المدني مع نهاية عام 2011م حوالي  459دورة تدريبية
استفاد منها  30849متدرباً ومتدربة من أفراد الجهاز واألجهزة األمنية
األخرى باإلضافة إلى العديد من مؤسسات المجتمع المحلي.
 تمكن عناصر الجهاز من إطفاء  3944حريقاً ،وإنقاذ  1203مواطنين،ونقل وإسعاف  3382حالة مرضية ،وانتشال جثامين  433حالة وفاة،
وإسعاف  737حالة من حاالت االختناق وذلك في حوادث مختلفة.
 تعامل الدفاع المدني مع  5404حالة غرق وتم انتشال عدد من جثثالغرقى الذين كانوا يسبحون خارج أوقات الدوام الرسمي للمنقذين.
 َّنظم الجهاز عدة حمالت توعوية كان أبرزها حملة  102لسالمتكم
التي استهدفت إرشاد المواطنين لتدابير السالمة المنزلية والتحذير من
تخزين كميات كبيرة من الوقود في المنازل.
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 تمكنت الخدمات الطبية من ترميم عدد من المستشفيات وافتتاحوتطوير أقسام جديدة خاصة في المستشفى الجزائري ،وعيادة الشاطئ،
والكرامة.

كلية الشرطة:
 تأسست كلية الشرطة عام 2009م بقرار من وزير الداخلية واألمنالوطني األستاذ فتحي حماد ،لتصبح مؤسسة أكاديمية شرطية معتمدة
من وزارة التربية والتعليم.
 خرَّجت كلية الشرطة الدفعة األولى من حملة شهادات البكالوريوسوالدبلوم بعد 4سنوات من إنشائها .
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 إعداد قانون الخدمة المدنية وتعديالته وتبويب فصوله ومواده ليتماالستفادة منه بالشكل األفضل.
المقدَمة
 توفير دليل إلكتروني كامل عن كافة المعامالت المدنيةّ
للمواطن.
 أنجزت اإلدارة العامة لألحوال المدنية أكثر من مليون و 300ألفمعاملة ،وسجلت أكثر من  316ألف مولود وما يزيد عن  23ألف حالة
وفاة.
 تحرص الكلية على جلب أفضل كادر للعمل فيها حيث يوجد هناككادر مؤهل يحمل عدد منهم شهادات مختلفة في القانون والعلوم
الشرطية من جامعات عربية.

المديرية العامة للتدريب:
 في إطار إيمان الوزارة الكامل بأن الطاقة البشرية هي رأس مالهاخرَّجت المديرية العامة للتدريب ما يزيد عن  1734ضابط في أكثر من
دورة تدريبية مع نهاية عام 2011م.
 تخريج  19ضابطاً من العاملين في المجال القانوني والجنائي مندورة العدالة الجنائية.

الشق المدني:
 إقرار هيكلية الوزارة في عهد الوزير سعيد صيام رغم مرور تسعحكومات سابقة لم تتمكن من إقرارها.
يوضِح بشكل دقيق كل
 إعداد دليل اإلجراءات اإلدارية وألول مرة حيث ّمرحلة من مراحل اإلجراءات المتعلقة بمعامالت الشق المدني.

 تابعت اإلدارة العامة للشؤون العامة سير العمل في 889جمعيةومنحت ترخيصاً لـ” ”334جمعية وأصدرت أكثر من 80ألف شهادة حسن
سيرة وسلوك .
 عقدت دائرة التدريب أكثر من  150دورة والعديد من ورش العملالهادفة  ،والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي التدريبي من خالل تخريج
دورة (تدريب مدربين) التي تُطرَح للمرة األولى.
 عالجت إدارة شؤون العشائر شؤون العشائر واإلصالح بالتراضيوالصفح 22700قضية.

 تسهيل سبل تسجيل سفر المواطنين على معبر رفح من خاللاستخدام البرامج اإللكترونية.

العالقات العامة واإلعالم:

 الحفاظ على إرث وزارة الداخلية إلكترونياً ورقمياً من خالل برنامجالكتروني خاص.

 إنشاء مركز التدريب اإلعالمي لتدريب الكوادر والعاملين في المكاتباإلعالمية لوزارة الداخلية.

 تمكنت مديريات الداخلية الخمس (غزة – الشمال – الوسطى –الوسطى -خانيونس – رفح) من إنجاز مليون و380ألف معاملة للمواطنين.

 إنتاج أفالم تُب ِرز إنجازات الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ،حيث تمإنتاج فيلم “ على صفحات اإلنجاز” حول إنجازات الحكومة  ،وفيلم “ حصاد
الخير “ حول إنجازات وزارة الزراعة  ،وفيلم “صناع المستحيل” لوزارة
التعليم  “ ،الخصم الشريف” حول إنجازات النيابة العامة وفيلم “السالمة
أو ًال” لوزارة النقل والمواصالت.

 أنجزت إدارة اإلقامات وشؤون األجانب آالف المعامالت الخاصة بتسهيلحركة وإقامة المواطنين الفلسطينيين في أصقاع المعمورة وتنظيم
حركة وإقامة األجانب في قطاع غزة .

التوجيه السياسي:
 تنظيم أكثر من  14612فعالية ونشاطاً لألجهزة األمنية والنزالءوطالب وطالبات المدارس حتى نهاية عام 2011م.
 توزعت فعاليات التوجيه السياسي كالتالي:ندوات ،وملتقيات ،ودوراتأمنية ،ومسابقات،وورش عمل ،ولقاءات جماهيرية ،وجوالت ليلية،
ومهرجانات.
 افتتاح مصلىأبو خضرة بمجمع
الوزارات ،وتنظيم
العديد من األسابيع
الدعوية.
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 إصدار عدد من المجالت والبروشورات كان من أبرزها “ مجلة كرامةالمواطن وهيبة الشرطي” ،مجلة “ وزارة الداخلية الفلسطينية في استضافة
نظيرتها القطرية”“ ،فعاليات الذكرى الثالثة لحرب الفرقان”“ ،مجلة اإلعمار”
و المذكرة القانونية إلى جانب  30نشرة أسبوعية في المساجد.
 إنتاج مايقارب من ( )40فيلماً و( )80حلقة من برنامج في الصميمو( )30حلقة من برنامج حماة فلسطين َّ
وبُثت على فضائية األقصى ،إلى
جانب إنتاج ( )90حلقة من برنامج ألجلكم اإلذاعي  ،و( )21حلقة من
برنامج األمن والحياة اإلذاعي .
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وزارة الصــحــة
انطالقاً من أهداف وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من حيث عددها ونوعيتها
وجودتها ،فقد سعت الوزارة وبكل الطرق لتحقيق هذه األهداف .وقد أحرزت الوزارة الكثير من اإلنجازات
التي تحقق مبدأ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية ،إضافة إلى مبادئ النزاهة والشفافية
واالنضباط اإلداري والحفاظ على المال العام ،وقبل ذلك كله االهتمام األكبر بالمريض للتخفيف من
معاناته المتعلقة بالعالج بالخارج ،وتقليل مدة االنتظار لتلقي الخدمة الصحية ،و رفع معاناته في البحث
عن الخدمات التخصصية غير الموجودة.
وهذا الملخص يستعرض أهم إنجازات وزراة الصحية على مدار  6سنوات:

أو ً
ال :المؤشرات الصحية :
يبين الجدول التالي نتائج التقدم الحاصل في المؤشرات الصحية التي تعكس الوضع الصحي للسكان في قطاع غزة خالل ستة سنوات

م
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المؤشر

2005

2011

1

معدل المواليد الخام لكل  1000نسمة

27.7

37

2

معدل الوفيات الرضع لكل  1000مولود حي

20.8

17.1

3

معدل الوفيات الحوامل لكل 100،000مولود حي

37

23

4

عدد أسرة المستشفيات في وزارة الصحة

1،499

1،937

5

معدل الزيارات السنوية للمواطنين لمراكز الرعاية األولية

1,05

4,5

6

معدل الخصوبة العام

5.8

5

7

نسبة الوالدات في المؤسسات الصحية

% 97

99.96%

8

معدل االستفادة من مستشفيات الوزارة للمواطنين

13%

18%

9

عدد المترددين على أقسام االستقبال والطوارئ

584,835

1,002,094

10

معدل السكان لكل سيارة إسعاف

11,030

8,200

11

عدد الفحوصات المخبرية بالمليون فحص

3.3

4.6

12

عدد العائالت الحاصلة على تامين صحي

164.222

194.369

13

عمليات قلب مفتوح

0.0

802

14

عمليات قسطرة

0.0

8,023
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ثانيا  :مشاريع وزارة الصحة:
بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة في التواصل مع الجهات المانحة من
أجل إقناعها بدعم القطاع الصحي ،ومن أجل تخطي عقبة الحصار المالي
والسياسي المفروض على القطاع منذ بداية الحكومة العاشرة (،)2006
وقد نجحت الوزارة في تذليل العقبات أمام تنفيذ العديد من المشاريع
لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ،بما يعود بالنفع على صحة المواطن.
وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشاريع الجارية حالياً بوزارة الصحة حوالي 47
مليون دوالر ،وتتلخص فيما يلي:

-1مستشفيات ومراكز رعاية أولية تحت اإلنشاء
 -1المستشفى اإلندونيسي بتكلفة 4مليون دوالر.
 -2مستشفى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي بتكلفة10.3
مليون دوالر.
 -3مستشفى األطفال والوالدة بدير البلح ،بتكلفة  4ماليين دوالر ،حيث
سيقدم المستشفى خدمات األطفال والوالدة للمحافظة الوسطة ،وهو
يعتبر توسعة نوعية لمستشفى شهداء األقصى.
 -4مستشفى الياسين بمجمع ناصر الطبي.
-5إنشاء خمسة مراكز رعاية أولية تحت اإلنشاء ،حيث تعتزم الوزارة
ماليين دوالر ،حتى
البدء ببناء خمسة مراكز رعاية أولية بتكلفة 5
تمكن المواطنين من الوصول بسهولة ويسر للخدمات الصحية ،ولتلبية
االحتياجات الصحية للمواطنين باألماكن النائية.

تبلغ القيمة
ا
إل
ج
ما
ل
ي
ة
ل
لمشاريع
الجارية
حا
ً
ل
ي
ا
ب
و
زا
ر
ة
ا
لصحة
حوالي 47
مليون دوالر.

 -2مشاريع تأهيل وترميم مرافق ومراكز بالوزارة

 -3مشاريع تزويد الوزارة بأجهزة طبية
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ثالثاً :افتتاح مستشفيات جديدة ووضع حجر األساس
لمشاريع جديدة:
• مستشفى الحرازين للوالدة بغزة بعدد  19سريراً وغرفتي عمليات:
حيث يشكل المستشفى توسعاً نوعياً وزيادة في عدد أسرة الوالدة،
وتخفيفاً عن مستشفى الشفاء ،وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
في محافظة غزة.
مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي بعدد
•
49سرير :حيث يعتبر إضافة نوعية مميزة للخدمات الصحية المتقدمة
لألطفال في فلسطين ،إذ أنه يضم تخصصات فرعية في طب األطفال،
ويعمل به مجموعة من األطباء ذوي التخصصات العالية والمميزة.
مستشفى بيت حانون بعدد 36سريراً حيث يعتبر إضافة
•
هامة للمستشفيات بالقطاع خاص وأن منطقة بيت حانون تعاني من
االعتداءات المتكررة من قبل العدو الصهيوني باعتبارها منطقة حدودية.
ويضم المستشفى جميع التخصصات الطبية من باطنة وجراحة.
•

مستشفى الهالل اإلماراتي للوالدة في رفح بعدد 40سريروهو

يعد المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص في خدمات النساء والتوليد
في قطاع غزة ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة رفح
وتقدم خدماتها في األقسام التالية:الوالدة الطبيعية  -الحضانة  -كشك
الوالدة  -العمليات (والدة)  -العمليات الخارجية  -االستقبال والطوارئ
 المختبر  -األشعة .وهو يستقبل معدل  6500حالة والدة سنوية ،وقدبدأ بتطبيق منظومة الوالدة اآلمنةوهو عبارة عن برنامج يقوم على
توليد النساء من خالل القابالت المتخصصات دون تدخل الطبيب إال في
الحاالت الخطيرة.
وضع حجر األساس لمستشفى ربيع العمر لمرضى كبار السن
•
بتكلفة  20مليون دوالر :حيث سيقدم المستشفى الخدمات التخصصية
للمرضى من كبار السن ،وذلك تمشياً من التوجهات الصحية العالمية
المتعلقة باالهتمام بأمراض الشيخوخة وإفراد تخصصات ومرافق خاصة
بها.
وضع حجر األساس لتدشين مشروع أضخم مستشفى لألطفال
•
في فلسطين والممول من رئاسة المجلس االستشاري للمنظمات

اإلسالمية في ماليزيا والمكون من  10طوابق وبتكلفة إجمالية تقدر
بـ 40مليون دوالر.
حجر األساس إلنشاء أضخم مستشفى على مستوى القطاع
•
بدعم مقدم من اللجنة الصحية المغربية لمساعدة فلسطين والعراق ،حيث
سيقام المبنى على مساحة تقدر بحوالي 30دونماً من األراضي المحررة
غرب مدينة رفح جنوب القطاع.وسيكون للمغرب صبغته الخاصة بشكلها
وزخرفتها وبنائها الهندسي ،والخدمات التي ستُقدمها ،حيث ستتخذ شك ً
ال
مغربياً يبقى في الذاكرة شاهداً على عطاء المغرب الشقيق.
وضع حجر األساس لمركز تأهيل المعاقين وتركيب األطراف
•
الصناعية بتكلفة  15مليون دوالر تبرع من أمير قطر ،إضافة إلى تجهيزه
بأحدث التجهيزات المتعارف عليها في العالم .سيتم رفد المركز بالخبرات
الفنية والعملية للتخفيف عن معاناة ذوي االحتياجات الخاصة في السفر
والتنقل لتركيب أو صيانة األطراف الصناعية.
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رابعاً :إنشاء خدمات صحية جديدة:
مركز األمير نايف لألورام الذي يقدم الخدمات التشخيصية
•
والعالجية لمرضى السرطان ،حيث يحتوي على أجهزة وخدمات
متقدمة جداً للتصوير والعالج اإلشعاعي والتصوير الطبقي والرنين
المغناطيسي.
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إنشاء قسم جراحة المناظير يعتبر أيضاً من أهم اإلنجازات
•
الطبية بالقطاع مسايرة بذلك ركب التقدم في العلوم الطبية العالمية
وعلى أيدي أطباء مهرة وبتخصصات عالمية .وتؤدي جراحة المناظير
إلى تقليل آالم ما بعد العملية ،وتقليل احتماالت حدوث إلتهابات ما بعد
العملية بصورة كبيرة ،وتقليل الفترة التي مكوث المريض بالمستشفى
والفترة التي يحتاجها المريض للعودة لحياته الطبيعية ،كما تقلل
التشوهات والندبات الناتجة عن العمليات المفتوحة.
إنشاء قسم القسطرة القلبية بمستشفى األوروبي عام 2006
•
الذي شكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى انسداد
الشرايين ،حيث خففت من معاناة المواطنين في السفر لعمل القسطرة
التشخيصية والتداخلية بالخارج ،كما أدت إلى توفير مبالغ كبيرة من
العالج بالخارج .وقد تم إجراء ما يزيد عن  8000عملية قسطرة
إنشاء قسم جراحة القلب المفتوح يعتبر من أهم اإلنجازات
•
الطبية بقطاع غزة ،حيث أن هذه الجراحة تعتبر شديدة التعقيد وعالية
المخاطر ،إال أن الوزارة تمكنت من إدخال هذا النوع من الجراحة لتخفيف
معاناة مرضى جراحة القلب المفتوح من السفر للعالج بالخارج ،وقد أجرت
الوزارة ما يزيد عن  800عملية جراحية بأنواعها المعقدة.
إنشاء قسم جراحة األعصاب الطرفية واستقدام خبراء
•
متخصصين في هذه الجراحة ،والتي تشمل األمراض التي تطرأ على
األعصاب فتسبب اضطراباً يفضي إلى خلل حركيأ و حسيأ و حركي حسي
 .وقد قامت الفرق الطبية المحلية واألجنبية بعمل عمليات جراحية مميزة
جداً ومعقدة في نفس الوقت .
إنشاء قسم الحروق (العلمي) بمجمع الشفاء الطبي :والذي بدوره
•
خفف عن كاهل الوزارة والمواطنين أعباء التحويل داخل الخط األخضر،
حيث يبلغ متوسط عدد الحاالت الشهرية  ،30ويبلغ متوسط تكلفة عالجها
حوالي () ،إضافة إلى معاناة أهل المصاب والمرافق داخل الخط األخضر.

إنشاء قسم تفتيت الحصى بمستشفى األوروبي من األقسام
•
الحيوية والهامة بالوزارة ،حيث يواكب هذا القسم التطور الطبي
والهندسي لالبتعاد عن استخدام العمليات الجراحية قدر اإلمكان في
معالجاتهم لمثل تلك الحاالت رغبة في تقليل مخاطر التداخالت الجراحية
من االلتهابات الناتجة أو التعرض للتخدير العام وكذلك يعمل على إختزال
الوقت للمريض .ويعتبر هذا الجهاز متطور جداً ،بل ومن أحدث األجهزة
العالمية التي تعمل في هذا المجال ،وقد تم تدريب الطواقم الطبية على
تشغيله ،وتدريب الطواقم الهندسية على صيانته.

خامساً :استحداث تخصصات جديدة مثل:
•

استحداث وحدة تكنولوجيا المعلومات

•

تفعيل وحدة العالج الطبيعي

•

استحداث تخصص بصريات

•

تفعيل وحدة تحسين الجودة

•

تفعيل دائرة الخدمات الفندقية

•

تفعيل وحدة الشكاوى

•

استحداث دائرة التبرعات

سادساً :التعليم الصحي :
عمدت وزارة الصحة الى إعداد الكوادر الصحية والفنية واإلدارية
وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية والتي تساهم في رفع معاناة شعبنا
الفلسطيني ،باإلضافة إلى استقدام الكوادر البشرية من ذوي الخبرات
والكفاءات العالية،وصوال إلى الحد من إرسال المرضى للخارج  ،فضال
عن ابتعاث الكوادر الصحية لتقي الدورات التدريبية والدراسات العليا في
مختلف التخصصات الصحية.
عقدت الوزارة مسابقات الختيار أفضل المرشحين في وزارة الصحة
الجتياز البورد االردنى و هو أعلى شهادة اختصاص ،حيث تم إبتعاث
 17طبيب إلى األردن في العديد من التخصصات ،وقد تخرج 20طبيباً
وحصلوا على شهادة البورد الفلسطيني ،كما بلغ عدد الملتحقين ببرامج
البورد المختلفة  167طبيب.
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ثامناً :حوسبة مرافق وزارة الصحة:

سابعاً :تطبيق التدريب اإللزامي( برنامج االمتياز)
و هو برنامج خاص بطلبة االمتياز تنفذه تنمية القوى البشرية لعدة
تخصصات مثل الطب البشرى و طب األسنان و الصيدلة و العالج
الطبيعي،و ضمن حرص الوزارة على تحسين المستوى العلمي والمهني
للخريجين الجدد .كما تقوم الوزارة بعمل التدريب و التعليم المستمر,
وتدريب الخريجين من الكليات والمعاهد الطبية ،وتشجيع البحوث
الصحية و االستفادة من توصياتها.
التعلم عن بعد :تمكنت الوزارة من تجاوز عقبة الحصار المفروض على
قطاع غزة وعلى منع الكوادر الطبية من السفر لتلقي الدورات والعلوم
الطبية في الخارج ،فقد عقدت عشرات الدورات والمحاضرات بواسطة
التعلم عن بعد بتقنية الفيديو كونفرنس
استقطاب كوادر :حيث ساهمت الوفود في تدعيم برامج التعليم الصحي
واجراء العديد من العمليات الجراحية تخفيفا على المواطنين .
ابتعاث كوادر طبية للخارج:
عدد المبتعثين من األطباء للخارج لتلقي دراسات عليا  114مبتعث
للحصول على الماجستير في التخصصات الطبية المختلفة .

قامت وزارة الصحة بتطوير وحوسبة عدد كبير من األنظمة المالية
واإلدارية والصحية والتي تم تطبيقها في كافة مرافق الوزارة ،حيث
طورت الوزارة عدد كبير من األنظمة المالية واإلدارية والصحية والتي
تم تطبيقها في كافة مرافق وزارة الصحة ،وذلك بهدف تحقيق الضبط
اإلداري والمالي والنزاهة والشفافية ،وإيصال المعلومات الصحيحة
بالسرعة والدقة المناسبين .ومن أبرزها:
نظام شئون الموظفين الموحد
•
نظام التأمين الصحي
•
نظام األرشيف المركزي
•
نظام األدوية خارج القائمة األساسية
•
النظام المالي الحكومي الموحد
•
نظام المخازن
•
نظام المركبات
•
نظام اإلجازة والتراخيص
•
نظام الرعاية األولية
•
نظام أرشيف الصادر والوارد
•
نظام البريد المركزي
•
نظام المراسالت اإللكترونية
•
نظام تسجيل المواليد
•
نظام تسجيل الوفيات
•
حوسبة أنظمة المستشفيات
•
البوابة اإللكترونية
•
وقد تم توفير كم هائل من المراسالت الورقية التي استبدلت بنظام
إلكتروني للمراسالت ،وتم تركيب برامج بمعدل  90%من مرافق
الوزارة.

تاسعُا :اللجان الوطنية:
اتبعت وزارة الصحة منهجية العمل المتكامل مع جميع الشركاء العاملين
في المجال الصحي والممثلين للجهات الرسمية  ،حيث تمّ تشكيل اللجان
الوطنية لوضع األسس والمعايير واألنظمة المتعلقة بالمجاالت المختلفة
لالستفادة من خبرة الجميع ولمشاركتهم في صناعة القرار السياسي في
المجال الصحي.

اللجنة الفنية الدوائية
ترأس وزير الصحة اللجنة الفنية الدوائية منذ  2006وهي تقوم على
وضع معايير الممارسة الجيدة للصيدلة وتضع األنظمة الالزمة لحماية
المواطن.
أصدرت وزارة الصحة مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة
الصيدلة والتي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم
العالج المناسب وبالجودة والسعر المناسبين ـ حيث يضمن نظام تداول
األدوية المراقبة حسن تداول األدوية التي توصف بان لها تأثيرات عقلية
ونفسية كما يضمن قرار متطلبات تسجيل األعشاب والمكمالت الغذائية

التي تصل للمواطن بعيداً عن أي شيء تجاه سالمة أو جودتها كما يضمن
نظام تسعير األدوية بالسعر المناسب بصورة تراعي مستوى الدخل
المحلي للمواطن وأسعار األدوية المتداولة عالميا وبعض دول الجوار مع
األخذ بعين االعتبار األنظمة المعمول بها في دول مختلفة.

اللجنة الوطنية للمعلومات الصحية
شكلت وزارة الصحة اللجنة الوطنية للمعلومات الصحية  ،حيث يترأسها
الوزير ،وتضم في عضويتها مسئولي الجهات األساسية المقدمة للخدمات
الصحية بهدف تكامل وتبادل المعلومات الصحية بين هذه الجهات
وضمان ترشيد استهالك النفقات وعدم تكرار الخدمات المقدمة بين هذه
الجهات للمواطنين.وقد أعدت وزارة الصحة الخطة الوطنية اإلستراتيجية
للمعلومات الصحية لدى جميع المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية في
فلسطين وتهدف هذه الخطة الى توفير المعلومات الدقيقة في الوقت
المناسب لصناع القرار من اجل صياغة استراتيجيات صحية مبنية على
أسس علمية .

اللجنة الوطنية للخطة اإلستراتيجية
شكلت الوزارة اللجنة الوطنية إلعداد الخطة اإلستراتيجية وهي تضم
جميع مزودي الخدمات الصحية وقد شرعت بإعداد الخطة الوطنية
اإلستراتيجية  2017 2013-حتى تواكب التطور الحادث في المجاالت
الصحية المختلفة ولتركز على صحة المواطن بالدرجة االولى للتخفيف
عن األعباء الصحية.وستركز الخطة على تكامل األدوار بين قطاع الصحة
والقطاعات ذات العالقة مثل البيئة والمياه والعوامل االقتصادية.

اللجنة الوطنية للصحة النفسية( تجربة فلسطين
النموذجية)
نجحت فلسطين في تطبيق نموذج جديد يهدف إلى دمج الصحة النفسية
في الرعاية األولية والمستشفيات وذلك لمحاربة وصمة المرض النفسي
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من العمل المتواصل في إعدادها ،وتحدد هيكلية الوزارة المستويات
وقنوات االتصال بما يحقق سهولة تعامل المواطن الفلسطيني مع النظم
الصحي.وتعمل اآلن الوزارة على تطوير هيكلها التنظيمي حتى يتماشى
مع إستراتيجيتها خاصة في مجال إدارة الموارد البشرية والتكنولوجيا.
اللجنة الوطنية لألورام

واالضطرابات النفسية.وقد شهدت منظمة الصحة العالمية لفلسطين
بذلك وسترسل خبراء لنقل هذه التجربة الى دول أخرى.
وقد قامت اللجنة الوطنية باإلشراف على إعداد الخطة الوطنية
اإلستراتيجية للصحة النفسية وكذلك الخطة المرحلية  2012 2011-كما
صدر توصيف لمهام العاملين في مجال الصحة النفسية ومعايير تقديم
هذه الخدمة.

لجنة الهيكلية
نجحت وزارة الصحة في إعداد هيكليتها العامة بعد أن أمضت  3سنوات

تهدف اللجنة للتخفيف من معاناة المريض من تقليل العالج بالخارج
من خالل توفير الخدمة الصحية محلياً.وقد جمعت هذه اللجنة جميع
التخصصات المتعلقة باألورام وجميع الكفاءات العلمية والعملية وتمكنت
من توحيد الجهود لتقييم الواقع ووضع تصور الحتياجات المجتمع من
إمكانيات وكوادر بشرية في مجال األورام وفحص األنسجة.

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ
شكلت وزارة الصحة اللجنة الوطنية العليا للتحرر من التبغ من واقع
مسئوليتها بحماية المجتمع من جميع اآلفات  ,حيث تعقد اللجنة اجتماعتها
بشكل دوري وتمثل مختلف القطاعات في المجتمع.

عاشراً :األنظمة والتشريعات:
ازدهرت هذه الفترة من إدارة وزارة الصحة بوفرة األنظمة والتشريعات
المنظمة للوزارة بشكل عام ،والمنظمة للمهن الصحية بشكل خاص،
ويصدر عن وزير الصحة سنوياً حوالي  30قرار وزاري يحمل الصفة
التشريعية .وتتلخص النشاطات المتعلقة بالجانب التشريعي فيما يلي:
األنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء:
القرارات الوزارية الصادرة عن الوزير بصيغة نظام
القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي
مسودات القوانين التي أبدت الوزارة مالحظاتها عليها

حادي عشر :الضبط اإلداري والمالي:
حتى تتمكن الوزارة من تحقيق اإلداري والمالي قامت بالعديد من
اإلنجازات منها:
حوسبة الشئون اإلدارية والمالية وهي (شئون الموظفين،
•
المالية ،المشتريات ،المخازن ،مستودعات األدوية)

الشروع بعمل جرد سنوي لألصول الرأسمالية للوزارة ألول مرة
•
في تاريخها ،والتي تبلغ مئات ماليين الدوالرات ،حيث تقوم  31لجنة
فرعية بإجراء عملية الجرد بالوزارة ،بمتابعة مباشرة من اللجنة المركزية
التي يرأسها مدير عام الشئون اإلدارية والمالية.
جمع األجهزة المتهالكة (الكهنة) وإتالفها وإسقاطها من
•
الموجودات الرأسمالية للوزارة
حوسبة نظام توقيع الموظفين واعتماد الحاسوب إما بالبصمة
•
أو الرقم الوظيفي
عمل وصف وظيفي لجميع مسميات العاملين بالوزارة والبالغ
•
عددهم حوالي  700مسمى وظيفي.
إنجاز مشروع الوصف الوظيفي واستكملت هيكلة الوزارة على
•
أسس علمية متينة لضمان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،
عالوة على قيامها بأرشفة الملفات وحوسبتها الكترونيا؛ األمر الذي
كان يكلف وزارة الصحة مبالغ طائلة ،إضافة إلى قيامها بإتالف الملفات
القديمة التي كانت متكدسة في مجمعي الشفاء الطبي بغزة ومجمع
ناصر الطبي بخان يونس،
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الوفاء مقابل  350شيكل للحالة على أال يزيد عدد الحاالت المحولة من
وزارة الصحة عن  10حاالت أسبوعيا.
افتتاح مطابخ مركزية في محافظتي غزة والشمال لتعزيز
•
مستوى خدمات التغذية الصحية لتخدم مستشفيات (كمال عدوان وبيت
حانون و الدرة و النصر لألطفال والعيون و الطب النفسي والرنتيسي
التخصصي)  ،إضافة إلى رفع عدد األصناف األساسية في إعداد الوجبات
من  29صنف إلى  54صنف أساسي

دراسة واقع توزيع الكادر البشري العامل بالوزارة ثم وضع
•
معايير مهنية لألعداد العاملين بمرافق الوزارة بما يتناسب مع الواقع
واإلمكانيات.
•

العمل بنظام مركزي للبريد اليومي بالوزارة لتوفير النفقات

تعيين  3959موظف جديد بنا ًء على معايير واضحة وشفافة
•
ونزيهة ،تراعي تكافؤ الفرص أمام الجميع وإتاحة الفرصة أمام المميزين
إلبراز قدراتهم وكفاءتهم.
•

استخراج  5300بطاقة تعريفية بالموظفين

شراء خدمات التغذية لمجمع الشفاء الطبيبتكلفة نصف سنوية
•
بلغت  2,250,000شيكل ،كذلك شراء خدمة نظافة المستشفيات
ومراكز الرعاية األولية والتي تقدر قيمتها اإلجمالية للمناقصة
بقيمة7,250,000شهرياً ،وشراء خدمة التوليد من جمعية أصدقاء
المريض الخيرية لـعدد  200حالة شهرياً ،وشراء خدمات تنظير القناة
المرارية من جمعية أصدقاء المريض الخيرية مقابل  1000شيكل
للحالة مع ليلة مبيت ،عالوة على شراء خدمة التأهيل والرعاية الطبية
بمستشفى الوفاء للمرضى حيث بلغت تكلفة الحالة  400شيكل في
اليوم مع مبيت ليلة ،وشراء خدمة فحص ديناميكية التبول من مستشفى

العمل بنظام دقيق ومتكامل الستالم التبرعات وجردها
•
وتقييمها ماليُا ثم التواصل مع المستودعات المركزية أو جهات الصرف
مباشرة.
تطبيق آليات صرف جديدة من المخازن مبنية على خفض
•
النفقات أسهمت في ضمان الرقابة على المخزون والتي بدورها أسهمت
في تقنين المبالغ المصروفة للمستشفيات بقيمة  3,812,516,72شيكل
سنوياً.

وزارة االقتصاد الوطني
غطت أنشطة الوزارة خالل الفترة المذكورة جميع المجاالت وبفاعلية
مناسبة في ضوء االمكانيات  ،مع استمرار العوائق المفروضة على قطاع
غزة من حصار واغالق للمعابر وكانت األنشطة واالنجازات كالتالي:
 -1في اطار حماية المستهلك نفذت الوزارة ( )14760جولة تفتيشية تم
خاللها زيارة عدد ( )130594محل تجاري ،حرر فيها ( )20658محضر
للمخالفين ،وأتلفت فيها ( )4204.7طن من المواد الغذائية ،وتم أخذ
عدد ( )7280عينة للفحص والتحليل وإحالة عدد ( ) 2852ملف للنيابة
العامة.
 -2ضمن الحركة التجارية بدائرة التجارة تم التنسيق لـ ()247802
شاحنة محملة بالبضائع التجارية للقطاع الخاص من خالل لجنة تنسيق
ادخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم وكمية من البضائع تقدر ب
( ) 3285716طن.
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 -3تمكنت الوزارة من خالل مقالع الرمال من تدوير مخلفات المباني
المدمرة في حرب الفرقان حيث تم تدوير (  ) 358473طن من الكتل
الخرسانية وانتاج ما يقارب (  ) 139800طن وكذلك توفير نحو ()1950170
كوب من الرمال والطين والكركار للمجتمع المدني  ،واستخراج ما يربو
عن (  97الف طن) كتل خرسانية و ( 14.5الف طن ) من الزلط للحصمة.
 -4أولت الوزارة دمغ ومراقبة المعادن الثمينة أولوية قصوى  ،حيث نفذت
( )1316جولة تفتيشية ،تم خاللها زيارة (  )10031محل ،وقامت بتجديد
عدد ( )1960رخصة وبلغت الكميات الواردة ما يقارب (  ) 10566كجم
من الذهب.
 -5قامت الوزارة باالهتمام بملف المكاييل والموازين والمقاييس  ،حيث
نفذت ( )852جولة ،واصدرت رخص عدد (  ، ) 4763ولقد تم فحص
كافة الموازين والمكاييل على مستوى قطاع غزة مرتين خالل الفترة
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المذكورة وكذلك بمعايرة كافة محطات الوقود.
 -6تجديد التراخيص لالتحادات الصناعية المتخصصة وحضور العديد
من االجتماعات مع توطيد العالقة والتنسيق مع مؤسسات القطاع
الخاص ،حيث نفذت الوزارة ( )3119جولة تفتيشية على المصانع
والورش ،وتم ترخيص عدد ( )847ما بين رخصة اقامة ورخصة تشغيل ،
وعدد المحاضر والمخالفات ( ، )200وعدد عينات الفحص المخبري (، )48
وكذلك تم معالجة ما يقارب من ( )1653من ملفات االضرار جراء العدوان
االسرائيلي على شعبنا .
 -7قامت الوزارة بتسجيل ( )3650شركة جديدة ،وتعديل بيانات ()2758
شركة ،والتدقيق على ( )1480شركة ،وتفعيل المراقبة على الشركات
رغم حداثتها على ( )194شركة .وسجلت الوزارة ( )2288سجل تجاري
وأصدرت ( )16604مستخرج عن السجل التجاري ، ،وتعديل ()1283
سجل وتم شطب ( )530شركة لمخالفتها القوانين المعمول بها في
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
 -8قامت الوزارة بتسجيل ( )4801عالمة تجارية  ،وتجديد ()2161
عالمة ،وتم أرشفة بيانات ( )2900عالمة تجارية اليكترونياً  ،وتسجيل
رسم صناعي ( )133وتسجيل وكالة جديدة عدد ( .
 -9تمويل ( )74مشروع تنموي صغير للمواطنين بلغ ( 371الف دوالر
أمريكي)  ،والتي حققت تشغيل ما يقارب ( )160عامل بصورة دائمة
وانتاجية  23495فرصة عمل  /شهر باإلضافة الى إعادة سداد المبلغ
المذكور أعاله.
 -10أعدت الوزارة أكثر من (  )187تقرير ودراسة ومسح ميداني
حول قضايا اقتصادية مختلفة ضمن عمل االدارة العامة للدراسات
والتخطيط.
-11أحالت الوزارة ( )3181ملف للنائب العام باتخاذ المقتضى القانوني
بحق المخالفين لألنظمة والقوانين المعمول بها .

حماية المستهلك

الموازين والمكاييل

54

55
الذهب

دعم الصناعة

تسجيل الشركات

السجل التجاري
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الملكية الصناعية والوكاالت
والعالمات التجارية

المشاريع الصغيرة

وزارة الـــعــــدل
 -1إرجاع وإدارة ديوان الفتوى والتشريع في شهر آب  ،2007على الرغم
من استنكاف كافة موظفي الديوان .
 -2إرجاع وإدارة مرفق النيابة العامة في شهر أيلول  ، 2007على الرغم
من استنكاف كافة أعضاء النيابة والموظفين ،إال أنه تم الوصول إلى
االستقرار بالعمل وتجاوز أزمة استنكاف أعضاء النيابة ومتابعة أعمالها
لضمان العمل بشكل مهني فعال يعود على المواطن بالنفع ويعطي
الحقوق ألصحابها.
 -3إرجاع وإدارة المجلس األعلى للقضاء في شهر تشرين الثاني ، 2007
على الرغم من استنكاف أكثر من  % 97من الموظفين بما فيهم القضاة.
 -4افتتاح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني والبدء ببرنامج دبلوم
الدراسات القضائية والشروع بتنفيذ الدورات التدريبية القضائية
المختلفة للنهوض بمستوى القضاء برفده بقضاة أكفاء .
 -5تشكيل الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم الحرب الصهاينة
( توثيق ) وتقديمهم للمحاكمات الدولية ،مما يعود
بالنفع على المواطن الفلسطيني المقهور واسترداد
حقوقه المسلوبة وتعويضه عن الضرر الذي أصابه .
 -6تفعيل اإلدارة العامة للشرطة القضائية في المحاكم
بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
 -7تسهيل تصديق معامالت المواطنين من خالل
دائرة التصديقات في الوزارة ،حيث تم التصديق على
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( ) 30308معاملة منذ . 15/6/2007
 -8حضرت وشاركت اإلدارة العامة للشؤون القانونية ( ) 185ورشة
عمل متخصصة وشاركت بإعداد ( )57قانون باإلضافة إلي اللوائح
التنفيذية.
 -9إعداد ملفات لشهداء مقابر األرقام بعد اإلعالن لكافة ذوي الشهداء
بضرورة مراجعة وزارة العدل ،حيث نظمت ملفات قانونية كاملة وذلك
من اجل اإلعداد لرفع قضايا لدى المحاكم الدولية وفضح ممارسات
االحتالل الالإنسانية وأهمها جريمة سرقة األعضاء .
 -10متابعة السجون ومراكز التوقيف لضمان التزام القائمين عليها
بالقانون وعدم قيامهم بأي ممارسات خارجة عن هذا اإلطار ،مثل
التعذيب أو اإلكراه أو الضغط على الموقوفين والتأكد من حصولهم على
حقوقهم التي كفلها لهم القانون وتنفيذ زيارتين للسجون شهرياً .
 -11تسجيل جمعيات جديدة يندرج اختصاصها ضمن اختصاص وزارة العدل.
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 -17رفد مركز الطب الشرعي بعدد من الكوادر الفنية لتقديم أسرع
الخدمات للمواطنين والكشف عن ( ) 3590حالة في مركز الطب الشرعي
ما بين حاالت قتل وحوادث سير واختناقات وحروق وغرق وحاالت
خاصة وأخرى بما فيها الشهداء التي تم اتخاذ قرار وزاري حكيم بعرض
جثامينهم على الطب الشرعي لبيان مدى إجرام االحتالل اإلسرائيلي في
استخدام أسلحة دمار شامل وأسلحة محرمة دولية وتقديم قادتهم إلي
المحاكم الدولية .

 -12إصدار رخص ترجمة في اللغة اإلنجليزية لعدد ( )6مترجمين محلفين
وتجديد رخص لمترجمين محلفين لعدد  45مترجم وفقا للقانون.
 34تم انجاز اتفاق مع عمادة التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية
للتعاون في مجال الترجمة ويعتبر االتفاق األول من نوعه ،حيث توج
بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك إلعداد اختبارات للمترجمين المحلفين،
وتم إصدار رخص ترجمة في أربع لغات وهي االنجليزية والفرنسية
والتركية والعبرية وذلك وفقا للبروتوكول.
 -14إصدار الئحة تنظم عمل مهنة التحكيم وتحديد الرسوم الالزمة
إلصدار شهادات التحكيم المعتمدة .
 -15تفعيل التحكيم المؤسسي واعتماد مركز التحكيم الهندسي
كمؤسسة تحكيم ألول مرة في فلسطين بناء على قرار وزير العدل رقم
 3لسنة 2008بشان ترخيص مراكز ومؤسسات التحكيم في فلسطين
باإلضافة إلي االتفاق مع جمعية المحاسبين والتوقيع على بروتوكول
تعاون مشترك إلجراء دورات متخصصة في التحكيم المالي .
 -16إصدار قوائم محكمين من مجموع ( )53محكم في كافة التخصصات
وتجديد عدد(  ) 41شهادة .

 -18مساعدة العدالة من خالل المعمل الجنائي إلثبات حاالت الجرائم
المتعددة بما يضمن حقوق المواطنين وعدم ظلمهم وذلك من خالل
فحص وتحليل ( )4181عينة مخدرات بكافة أنواعها .
 -19المشاركة الدائمة في إعداد خطط التنمية والخطط التشغيلية
والموازنة العامة للحكومة.
 -20المتابعة اإلعالمية الدائمة للقضايا المختلفة المعاصرة المتعلقة
بالقضية الفلسطينية والمستجدات القانونية ذات العالقة وإصدار
البيانات القانونية الالزمة .

المجلس األعلى للقضاء:
 -1تفعيل وتنظيم إدارة المحاكم واإلشراف اإلداري عليها بما يضمن
العمل وفق القواعد القانونية والترتيب اإلداري الذي يعود بالراحة على
المواطن من خالل تخفيف اإلجراءات المتبعة.
 -2حوسبة وحفظ بيانات المحاكم ،وذلك لتعميم االستفادة من البيانات
لخدمة جمهور المراجعين من االستعالم عن قضاياهم بكل سهولة،
وكذلك الوزارات ذات العالقة.

 -7إنجاز آالف القضايا العالقة منذ سنوات طويلة وتنفيذها حسب األصول
القانونية .

ديوان الفتوى والتشريع:

 -3ربط كافة المحاكم النظامية بواسطة سيرفر مركزي .

 -1إصدار الدليل المرشد للتشريعات الفلسطينية من عام .2009

 -4البت في( )87452قضية من أصل ( )126153قضية وردت للمحاكم
النظامية من عام  2008وحتى نهاية العام  ، 2011أي بنسبة مقدارها
 70%باإلضافة إلي قضايا البلدية التي تفصل أول بأول ،حيث بلغت في
نفس الفترة ()37472قضية .

 -2إصدار األعداد من  71حتى  81من الجريدة الرسمية.

 -5ارتفع عدد القضايا الواردة الي دوائر التنفيذ عام 6967(2008
قضية ) بينما بلغت القضايا الواردة إلي دائرة التنفيذ عام 2011
()11839قضية.
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 -6قامت المحاكم النظامية خالل الفترة من عام 2008وحتي اآلن
بعمل العديد من علميات التطوير في المباني مثل مجمع محاكم بداية
خانيونس ،باإلضافة إلي أن الحكومة خصصت قطعة أرض إلنشاء قصر
العدل ليكون بدي ً
ال عن المجمع الحالي .

 -3المشاركة في دورات تدريبية وزيارات رسمية إلي عدة دول عربية
شملت جمهورية مصر الشقيقة والكويت.
 -4إصدار مالزم قانونية وتشريعية وإبداء آراء وفتاوى واستشارات
قانونية.
 -5تأسيس مكتبه قانونية متخصصة للديوان منذ عام  2010واالنتهاء
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من أرشفتها الكترونياً وورقيا وتوقيع برتوكوالت تعاون مع مكتبة مجلس
الشعب المصري لتزيدها بكافة التشريعات المصرية.
 -6مراجعة قرارات مجلس الوزراء كافة من الناحية القانونية قبل عرضها
على رئيس الوزراء.

الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم
االحتالل الصهيوني (توثيق):
 -1تم توثيق “ ”1549جريمة حرب في قطاع غزة خالل األعوام منذ
تأسيس الهيئة عام . 2009
 -2إعداد ما يقارب من “ ”796ملف قانوني بخصوص جرائم االحتالل
الصهيوني.
 -3توثيق “ ”40إفادة ألسرى محررين من داخل السجون الصهيونية،
باإلضافة إلى رصد جرائم االحتالل التي ترتكب في قطاع غزة والضفة
المحتلة والقدس.
 -4إقامة العشرات من الدعاوي بالتعاون مع مؤسسات خارجية.
 -5إصدار العديد من التقارير القانونية ومنها تقرير حول أسلحة االحتالل
اإلسرائيلي خالل العدوان علي قطاع غزة 2008/2009م وأثرها الصحي
البيئي وذلك باللغتين العربية واإلنجليزية.
 -6إصدار تقرير قانوني حول التوثيق اإلحصائي لجرائم الحرب
اإلسرائيلية خالل العدوان علي قطاع 2008/2009م غزة باللغتين
العربية واإلنجليزية وتم أيضاً إصدار أسطوانة  CDحول التوثيق
اإلحصائي والتوثيق المصور.
 -7إعداد تقرير حول االنتهاكات التي تعرض لها الصيادون خالل عام

2011م وإصدار تقرير أخر حول أعداد الشهداء خالل األعوام 2009-
. 2011
 -8زودت لجنة توثيق الوفود العربية واألجنبية والمؤسسات الدولية
والمحلية بإصدارات اللجنة ،حيث تم توزيع ما ( )745نسخة من
هذه التقارير على الوفود والشخصيات االعتبارية باإلضافة إلي
توزيع ( )1065أسطوانة  CDحول التوثيق اإلحصائي على الوفود
والشخصيات .
 -9عقدت لجنة توثيق عشرات اللقاءات مع العديد من الخبراء األجانب
والمحلين وكذلك مع وفود عربية ودولية لتعزيز سبل التعاون القضائي
الدولي والمشاركة في المؤتمر التأسيسي للشبكة القانونية في لبنان.
المعهد العالي للقضاء:
 -1البدء في برنامج الدراسات القضائية ( بما يعادل درجة الماجستير )
وجارى االنتهاء من تخريج الفوج األول.
 -2عقد المعهد العالي للقضاء العديد من ورش العمل والمحاضرات
والدورات التدريبية لضباط األمن والمؤسسات األخرى وذلك من اجل
زيادة وتطوير الوعي القانوني لديهم والتي بلغت ( )53دورة تدريبية .

ديوان المظالم:
 -1قام ديوان المظالم بانجاز ( ) 1669شكوى خالل األعوام السابقة والرد
عليها جميعا بمذكرات قانونية حسب األصول عقب الدراسة و التواصل
مع جهات االختصاص والرد شفويا على شكاوي واردة من المواطنين غير
مكتوبة لعدد (  ) 252شكوى عبر تقديم استشارة قانونية .
 -2تفعيل وحدة شكاوى المواطنين (ديوان المظالم ) والعمل على حلها
بالمتابعة مع الجهات المختصة بأفضل وأسرع األساليب والرد على
االستشارات القانونية التي ترد من الجمهور مباشرة .
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وزارة الزراعة
تمكنت وزارة الزراعة خالل الفترة من  2012 - 2006من إدارة أحد أهم
القطاعات اإلنتاجية الذي يسهم بما ال يقل عن  % 9من إجمالي الناتج
المحلي ،ويوفر األمن الغذائي النسبي لما يزيد على مليون وثمانمائة
ألف مواطن ،األمر الذي يزيد مهمة وزارة الزراعة صعوبة ويحملها
مسئولية إنتاج غذاء رخيص ومتاح باستمرار ،وآمن صحيا في ظل حصار
خانق وحرب زراعية ومائية معلنة وغير معلنة يشنها االحتالل بدءا من
منع دخول مستلزمات اإلنتاج النوعية أو الحصار الهادف إلى خلق أزمة
غذائية.

كانت الوزارة تقود نشاطا زراعيا مكثفا يستخدم فيها مساحة تزيد على
 160ألف دونم ،ويوظف ما يزيد على  44ألف مزارع منهم مالكي األرض
وعمال الزراعة الدائمين وأسر المزارعين والعمال الموسميين والعاملين
في المجاالت الزراعية المساعدة.
اعتمدت السنوات الست السابقة منذ العام  2006على تكثيف العمل
الزراعي على جميع األصعدة سواء المشاريع النموذجية أو التنموية
واالغاثية واإلنتاجية وحتى الخدماتية وفق ما يلي:

أوال :االقتصاد الزراعي المقاوم :
 -1دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضه وعرقه
وجهده.
 -2تأثير االقتصاد المقاوم على االحتالل كانت خسائر العدو  27مليون
دوالر باإلضافة إلى تجريف  20ألف دونم (حسب الصحف الصهيونية
)2010
 -3تأثيره على الضفة الغربية :انتقلت العدوى إلى الضفة الغربية
وأصدرت قرارات بضرورة وقف استيراد المنتجات الصهيونية وخصوصا
منتجات المستوطنات.

ثانيا :التخطيط و السياسات:
• بدأت الوزارة في رسم سياساتها وتحديد اتجاهات العمل فيها مباشرة
بعد توليها مقاليد األمور في الحكومة العاشرة ،حيث كان هناك وضوحا
للرؤية واألهداف التي تمت طباعتها وتثبيتها الحقا في صورة كتب
ومطبوعات ووثائق نشرت بكافة الوسائط المتاحة ومن أهم هذه الوثائق
هي إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  .2010-2020وكذلك
شارفت على االنتهاء من كتابة وثيقة خطة التنمية التشاركية متوسطة
المدى  2012-2015بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الزراعي.
• عملنا في اتجاهين األول دراسة دقيقة للواقع الزراعي النباتي والحيواني
وتحديد االحتياجات وتم خاللها تدقيق ومراجعة جميع اإلحصاءات
الزراعية ،وإعداد عدد من دراسات الجدوى لمشاريع إستراتيجية منها(
مشروع أمهات الدجاج الالحم -مسلخ دجاج آلي مركزي -فقاسات -مركز
األعالف البديلة -أعالف خضراء مركزة بالطاقة الشمسية -استزراع
سمكي -مصنع أحذية  -دباغة جلود -مصنع عجوة).
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• عملنا على االستمرار في التوسع المدروس في زراعة المحاصيل
المقاومة لزيادة االكتفاء الذاتي والحد من استهالك المياه مثل الزيتون،
النخيل ،التين ،العنب ،الفطر ،والعمل على الميزة االختالفية للمنتجات
الفلسطينية ،واالتجاه اآلخر تشجيع االستثمار في البنية التحتية النوعية
لإلنتاج الحيواني من خالل توجيه القطاع الخاص والتمويل الخارجي
إليه.
• استطاعت الوزارة أن تتماهى مع سياسات الحكومة وخطوطها
التوجيهية وأهدافها العامة والخاصة فيما يتعلق بالقضايا األهم
مثل :السعي لتحقيق األمن الغذائي النسبي واالستقالل االقتصادي
النسبي ،وإحالل الواردات ،وتبني سياسات االقتصاد الزراعي المقاوم،
واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،وبناء القدرات وتنمية الموارد
البشرية.

جدول يوضح القيمة
المضافة للزراعة وصيد
األسماك في قطاع غزة
/مليون دوالر من 2004-
 2011وعالقته بالناتج
المحلي اإلجمالي

ومن السياسات المهمة التي تبنتها الوزارة في هذا المجال:
 إحالل الواردات في مجال المحاصيل ومدخالت اإلنتاج ودعم المنتج المحلي. إدارة التركيب المحصولي وإعادة هيكلة القطاع الزراعي -االقتصاد الزراعي المقاوم بديال لثقافة االستهالك واالستيراد غير الواعي

ثالثا :المساهمة في إجمالي الناتج المحلي والقيمة المضافة:
• أسهمت الوزارة في تحسين دور الزراعة في إجمالي الناتج المحلي
خالل األعوام األربع الماضية بمعدل  % 9تقريبا رغم ظروف الحصار
والحرب والتخريب والتدمير المتعمدين لقطاع الزراعة من قبل الكيان
الصهيوني.

رابعا :إدارة مصادر المياه:
• ضبط التدهور الكمي والنوعي للموارد المائية والتي هي أكبر األزمات
التي يواجهها قطاع غزة ،في ظل عجز مائي كمي تقدره وزارة الزراعة
بأكثر من  70مليون متر مكعب سنويا.لهذا اتبعت الوزارة منهجا إرشاديا
شمل:
 مؤتمرات وندوات مختلفة شارك فيها خبراء ومختصون وباحثونجامعيون من مختلف الجهات
 زراعة المحاصيل المالئمة لألوضاع المائية والبيئية مثل الزيتونوالنخيل وإنتاج الفطر واستغالل مياه برك تربية األسماك في التسميد،
واستنبات الشعير داخل الكونتيرات.
 تنظيم زراعة المحاصيل عالية االستهالك للمياه خاصة الفراولةوالزهور وهي من المحاصيل العالية االستهالك من المياه.
 استخدام المياه قليلة الجودة كالمياه المتملحة أو المياه العادمةالمعالجة وبعض المحاصيل مثل األعالف واألشجار المثمرة كالزيتون
والنخيل.

خامسا :إحالل الواردات:
• نجحت الوزارة في إحالل مجموعة من المحاصيل التي كانت تستنزف
ماليين الدوالرات لصالح الكيان الصهيوني ويحرم منها المزارع
الفلسطيني مثل محصول البصل والبطيخ والشمام ،مع استمرار سياسة
الوزارة في دعم المنتج المحلي كالحمضيات ،حيث يتم منع دخول
المحاصيل إال عند الضرورة القصوى ،وتضخم الفجوة وعدم وجود
محصول بديل لها.
• كنا نستورد الخضروات ( بازيالء  -بطيخ -جزر -البصل – بندورة..الخ)
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اليوم هناك اكتفاء ذاتي كامل وألول مرة يتم منذ  1967اكتفاء ذاتي
كامل  ،كثفت الوزارة العمل على تشجيع زراعة الفواكه التى نستوردها
لذا كان االتجاه الى التركيز على إحالل واردات فكانت نتائجه على سبيل
المثال:
 -1كانت المساحة المزروعة من الفواكه في عام  2005حوالي 57445
دونم وزادت في عام  2011الى  68660دونم بزيادة قدرها 11215
دونم.
جدول يوضح احالل الواردات من المحاصيل الزراعية

 -2ومساحة الخضروات في عام  2005بلغت  52562دونم وفي عام
 2011بلغت  60984دونم بزيادة قدرها  8422دونم.
 -3زراعة النخيل تم في عام  2009زراعة مشتل نخيل بيرحاء الذي
يحتوي على  23000فسيلة نخيل وستصل خالل  5-7سنوات الى ما يزيد
عن مليون فسيلة ويقوم على النخيل عشرات الصناعات.
 -4الزيتون إنشاء مشتل إلنتاج مليون شتلة زيتون ،حيث تم توزيع
عشرات اآلالف من اشتال الزيتون على مزارعي قطاع غزة.

سادسا :تكنولوجيا المعلومات:
• عملنا على حوسبة بيانات الوزارة ،وتطوير ها بشكل مستمر ودائم
،وتحويل األعمال اليدوية إلى برامج تكنولوجية تذلل صعوبات العمل.
كتصميم برنامج حصر األضرار الزراعية ,وبرنامج اإلحصاء الزراعي،
وتصميم برنامج(الخبراء) الخاص بمركز التدريب ،وتطوير برنامج (
األرشيف) وبرنامج الحسابات المزرعية والميزة التنافسية ،وبرنامج مهم
لتنظيم أذونات االستيراد والتصدير وغيرها من البرامج التي تساهم في
توفير المال والوقت والجهد.

سابعا :اإلعالم الزراعي:
• تميز اإلعالم الزراعي بسرعة االستجابة للحدث واستطاع إدارة القطاع
الزراعي بشكل مهني بامتياز فقد دشنت موقع الوزارة االلكتروني
وشكلت وحدة األفالم التسجيلية والوثائقية إلعداد األفالم التي تسلط
الضوء على البرامج والمشاريع واألنشطة الزراعية باإلضافة إلى إصدار
( المطبوعات -االسطوانات  -المواد اإلعالنية -الصور -فالشات -فيديو-
بوربوينت) وعمل معارض.

ثامنا :وقاية النبات والحجر الزراعي:
• استطاعت الوزارة أن توظف استراتيجياتها ونظرياتها وعناصرها
وطاقاتها ،من أجل الوصول إلى إنتاج زراعي آمن خال من المواد
الكيميائية ،وهو ما جعلته الوزارة سياسة راسخة ،وتوجها رئيسيا تحت
عنواني “الزراعة العضوية والزراعة اآلمنة” وقد أعلنت الوزارة عام
2010م عام انطالق “برنامج الزراعة العضوية” ،ولم يكن هذا مجرد
نظريات أو مواد تثقيفية بل تجاوزته إلى اإلنتاج والتسويق والتدريب
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ونقل الخبرة ،وتبادل األدوار مع انفتاح غير محدود على كافة المؤسسات
والمنظمات العاملة في هذا االتجاه.
• استطاعت الوزارة أن تسيطر على آفات خطيرة وجديدة على قطاع
غزة منها حشرة التوتا ابسليوتا والتي تهدد محصول البندورة ،دودة
أوراق العنب المتشابهة وحشرة سوسة النخيل الحمراء.
• تبنت الوزارة الفعاليات واألنشطة والمنشورات والمطبوعات التي
ترشد وتوجه وتعلم المزارعين والمنتجين والمستهلكين لمخاطر
المبيدات واستخداماتها اآلمنة والممنوع منها والمسموح وفترات السماح
لها ونشرت الوزارة لهذا كتيبا إرشاديا ودليال وتقوم بالترخيص والمتابعة
والمراقبة لمحالت بيع المبيدات

تاسعا :دعم الفئات الفقيرة وفرص العمل:
• اهتمت الوزارة بالبعد االجتماعي لعملية التنمية وذلك باستهداف
الفئات االقتصادية  -االجتماعية المهمشة واألكثر فقراً وهم صغار
المزارعين وذلك حسب الهدف الخامس والسادس في إستراتيجية التنمية
الزراعية  2010-2020واللذان ينصان على تحسين مستوى دخل المزارع
وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
• يغطى القطاع الزراعي حوالي  % 11من نسبة القوى العاملة في
قطاع غزة أي ما يقارب  44ألف عامل وهي األسر العاملة بأجر وبغير أجر
والعمالة الموسمية.
• بلغ متوسط القيمة المالية للمشاريع المنفذة في قطاع غزة للعام
 2011، 2010حوالي  39مليون ،$ويستفيد سنويا من هذه المشاريع
 15000مزارع و 3300صياد بواقع .2100$

عاشرا :التدريب وبناء القدرات:

حادي عشر :األضرار الزراعية:

• استحدثت الوزارة مركزا للتدريب ،ولم يكن قد تدرب في العام 2007
سوى 10موظفين ،فارتفع عدد المتدربين إلى  200متدربا سنويا
في مركز التدريب وعبر ديوان الموظفين والجامعة اإلسالمية ونقابة
المهندسين الزراعيين.

• واجهت الوزارة التدمير الصهيوني لقطاع الزراعة خالل حرب الفرقان،
والذي دمر حوالي  25%من البنية التحتية لقطاع اإلنتاج الزراعي وقام
بتجريف ما يزيد على  22ألف دونم في مختلف المناطق الزراعية بقطاع
غزة ،وزادت خسائر القطاع الزراعي المباشرة خاللها على  174مليون
دوالر ،وقدرت األضرار اإلجمالية المباشرة وغير المباشرة بحوالي 587
مليون دوالر تقريبا.

• عمل جوالت للمزارعين ودورها في التغيير والتوعية عبر برنامج طموح
للتوعية واإلرشاد تم فيه نقل ما يزيد على ألف مزارع ومنتج زراعي
ومثقف وسياسي وباحث كلهم تم نقلهم إلى المواقع التي أقامت فيها
الوزارة مشاريع إرشادية ونماذج لتنفيذ خططها وسياساتها التي ترغب
بنقل أفكارها او إقناع المزارعين بها ،وكذلك كثفت الوزارة برنامج األيام
العلمية وتم تطبيق ما يزيد على  15يوم علمي سنويا.
• إنشاء مكتبة وزارة الزراعة االلكترونية ،وذلك إلثراء عقول المهندسين
الزراعيين وأصحاب االختصاص بالعلوم الزراعية المختلفة ،وتم خالل
المشروع جمع ما يقارب  16ألف كتاب زراعي الكترونيا.
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• تكوين فريق عمل من المهندسين واإلحصائيين واإلداريين والذي
استطاع أن يصل إلى تسجيل األضرار وحصرها في كافة المناطق وبدقة
متناهية غير مسبوقة وبنزاهة ومصداقية عاليتين ،وباستخدام نظام
حاسوب متطور جعل الوزارة تصدر ما يزيد على  84ألف وثيقة وشهادة
أضرار خالل أقل من  100يوم .وقد أشاد االتحاد األوروبي ببرنامج
األضرار عن الموجود في الضفة الغربية  ،وأكدوا على أن يكون البرنامج
مركزيا في غزة وربطه بمحافظات الضفة الغربية.
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ثاني عشر :المشاريع الزراعية:
تعتبر عملية استجالب المشاريع الزراعية الكبيرة عبر الحكومة ومنذ
عام  2006واحدة من أزمات الوزارة الحقيقية والتي يتحمل االحتالل
ومن يحاصر قطاع غزة وزرها كامال ،إال أن الوزارة تبنت مشاريع متعددة
بتمويل الحكومة وبعض المشاريع التي مولتها الدول اإلسالمية كمشروع
مزرعة النخيل “بيرحاء” “ وحدائق ذات بهجة” التي مولتها جمعية
الرحمة الكويتية ومشاريع هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية ولعل ميزة
هذه المشاريع أنها جاءت استجابة لخطة الحكومة التي ترعى اإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية وتلبية للفكر االقتصادي االستراتيجي
“االقتصاد الزراعي المقاوم” .

ثالث عشر :مشاريع البنية التحتية:
تهدف هذه المشاريع إلى تأهيل البنية التحتية وخلق قاعدة متينة يرتكز
عليها بعد تدمير االحتالل للبنية التحتية للقطاع الزراعي لتكريس
التبعية االقتصادية وقد قسمت إلى:

أ .مشاتل:
 - 1مشتل المليون شجرة زيتون ،عبر إنتاج حوالي ما يزيد عن مليون
شتلة زيتون منذ إنشاءه في منتصف عام  2009وتم توزيع ما يزيد على
 400ألف شتلة لألصناف صري ،وشماللي k18 ،بهدف تغطية العجز في
كمية االشتال في قطاع غزة والضفة بإذن اهلل.

 -2مشتل بيرحاء النخيل ،والمشروع عبارة عن زراعة  50ألف فسيلة
نخيل على مراحل خالل  5سنوات زرع منها حتى اآلن  25ألف فسيلة منها
الحياني والبرحي والبنت عيش ونتوقع خالل  5سنوات أن يكون إجمالي
الفسائل ما يزيد عن مليون شجرة نخيل والمشروع شراكة ما بين وزارة
الزراعة وجمعية الرحمة الكويتية.

 -3مشتل اللوزيات ،حيث تم تشتيل ما يزيد عن ربع مليون شتلة لوزيات
وتوزيع حوالي  120الف شتلة لتغطية النقص الشديد في كمية االشتال
وغالء أسعارها.

و تحتاج مساحات كبيرة ،وإنتاج نباتات مقاومة للملوحة والجفاف ،وإمكانية
إدخال أصناف جديدة من المحاصيل ونشرها في وقت قصير بتكاليف اقل
من استيراد االشتال الكاملة النمو وبالتالي التغلب على مشكلة االستيراد
وعمليات الحجر الزراعي لفحص خلوها من األمراض ،مما يساهم في
توفير تكاليف اإلنتاج.
 -5مختبر الفيروسات ،ويعتبر من المشاريع القائمة في الوزارة وقد
جهز المختبر باألجهزة والمعدات واألدوات الالزمة ،ويتم فيه فحص
العينات التي يشتبه بإصابتها باألمراض الفيروسية الخطيرة التي تهدد
المحاصيل الزراعية ،ولعل من ابرز األمراض الخطيرة هو فحص مرض
التدهور السريع الذي يصيب الحمضيات وغيرها من األمراض الفيروسية
المهمة.

ج -مشاريع اإلنتاج الحيواني:
عبارة عن تأهيل قطاع اإلنتاج الحيواني للمتضررين بقيمة  5مليون دوالر
سيتم خالله تأهيل نموذجي لمزارع الدجاج واألبقار واألغنام والمشروع
بتمويل من االتحاد األوروبي.

رابع عشر :المشاريع النموذجية:
ب -المختبرات:
 -4مختبر زراعة األنسجة ،وشارفت الوزارة علي االنتهاء من تجهيز مختبر
زراعة األنسجة  ،وقد تم تجهيز غرفة الزراعة وغرفة الحضن والنمو على
ظروف اإلضاءة والحرارة ،وتوفير المواد الكيمائية الالزمة لزراعة األنسجة،
وقد لجأت إلنشاء هذا المختبر ألهمية زراعة األنسجة في إنتاج أشتال
محسنة ذات إنتاجية عالية وخالية من األمراض ،وذات أولوية اقتصادية
مثل البطاطس  -النخيل -وغيرها ،وإكثار نباتات يصعب إكثارها بالبذور
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 -6إنتاج السماد العضوي ،ويهدف المشروع لتوفير سماد طبيعي آمن
بمواصفات عالية الجودة باستخدام المخلفات النباتية ،وذلك للتخفيف من
استيراد األسمدة  ،وضرورة االستفادة القصوى من المخلفات الزراعية،
ويتم سنويا إنتاج حوالي ألف طن من السماد العضوي (الكمبوست).
ويتم تنفيذ مشروع مشابه في محافظة رفح ،إلدارة المخلفات المنزلية
والزراعية معا كجزء مكمل للتنمية المستدامة واالستفادة منها في
الزراعة يتم تدوير المخلفات بشكل صحي وامن وتحويلها إلي سماد
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عضوي (الكمبوست) بهدف تقليل اآلثار البيئية والصحية.
 -7حدائق ذات بهجة  ،لزيادة إنتاج الفاكهة في قطاع غزة والمشروع
بالشراكة مع الرحمة الكويتية وتم خالله زراعة  25000شجرة فواكه
تشمل رمان ولوزيات ونخيل وأشجار فواكه أخرى وتشمل  3000شجرة
زيتون على مساحة  500دونم.
 -8النباتات الطبية والعطرية ،وتم في هذا المشروع زراعة  40صنف
من النباتات الطبية والعطرية منها ما هو معمر وما هو حولي ،باإلضافة
لمشتل الزعتر والذي بلغت الطاقة اإلنتاجية حوالي  300ألف شتلة خالل
الشهر الواحد .وتم توزيع ما يزيد عن  200ألف شتلة زعتر علي المزارعين
في قطاع غزة.
 -9الزراعة العضوية ،وسجلنَا نجاحَا في زراعة  50دونم سنويا كمحطات
مشاهدة نموذجية للزراعة العضوية في المحافظات الجنوبية  ،تهدف
إلى إقناع المزارعين بتبني الزراعة العضوية ،باالعتماد على األسمدة
العضوية ومدخالت المزرعة.
 -10الري بالمياه العادمة المعالجة في زراعة المحاصيل العلفية وأشجار
الفواكه والحرجية ،حيث تم ري المياه العادمة المعالجة في مئات
الدونمات المزروعة بأشجار الحمضيات والزيتون في منطقة غزة الزيتون
والمحاصيل العلفية في منطقة بيت الهيا وجاري العمل على زيادة هذه
المساحات.
 -11االستزراع السمكي ،وهو مشروع نموذجي آخر في اتجاه تفريخ
األسماك في مزارع االستزراع السمكي للسعي لتحقيق جزء من االكتفاء
الذاتي من األسماك عبر تشجيع مشاريع االستزراع .وتشجيع القطاع
الخاص لتبني االستزراع السمكي وخلق فرص عمل.وكانت الطاقة
اإلنتاجية للمحطة  3مليون بذرة سنويا.
-12زراعة فطر عيش الغراب ،ويهدف لتشجيع الناس على تبني فكرة
زراعة الفطر وتناوله مع الوجبات الغذائية من خالل نشرات وبوسترات

وورش عمل وزيارات ألماكن اإلنتاج .وقد تم في أول عام لإلنتاج 2009
إنتاج 1طن من فطر عيش الغراب الصنف المحاري وجاري إدخال أصناف
جديدة مثل االجاريكس.
 -13إنتاج األعالف الخضراء والمركزة ،وألول مرة في فلسطين يتم إنتاج
األعالف الخضراء في الحضانات المصنعة محليا وتوفير األعالف الخضراء
على طول العام وبكميات كبيرة من حيز صغير جدا ،إضافة إلى البدء في
إنتاج األعالف المركزة وتطوير جودتها وزيادة كمياتها بأيدي أبناء الوزارة
وخبرائها.

وزارة النقل والمواصالت
• إنجاز  64برنامج ومشروع يتعلق بقطاع النقل والمواصالت.
• إطالق برنامج الحملة المرورية  ,افتتاح مقر الترخيص خانيونس
 ,افتتاح أربع قاعات لإلشارات المحوسبة في دوائر الترخيص في
المحافظات الجنوبية ,معالجة أوضاع المكاتب المخالفة وتسوية أوضاعها
لدي دوائر الترخيص .
• إجراء مزادات علنية لبيع ما يقارب  300مركبة حكومية وقطع غيار
عن طريق مزادات حكومية علنية بالظرف المختوم ,وكذلك الشروع في
تركيب لوحات إرشادية بأسماء الشوارع بمدينة غزة .
• تركيب إشارات مرورية عدد  2540إشارة مرورية في جميع محافظات
غزة من خالل تسليمها للبلديات.
اختتام مشروع التوعية المرورية للمخيمات الصيفية ,وإعداد
•
فيلم مروري إلرشاد طلبة المدارس وتحذيرهم من أخطار المركبات
والدراجات
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• وضع مقترح لمعالجة موضوع محطات البترول المخالفة من الناحية
المرورية ,ومشروع صيانة الهبوط في تقاطع شارع الجالء مع شارع
العيون ,ومشروع إنشاء حسبة السمك في ميناء غزة البحري ,ومشروع
تطوير الورشة الفنية لصيانة المركبات الحكومية.
• تكثيف الحمالت الميدانية لضبط قانونية عمل مكاتب التاكسيات
وشركات النقل العام وشركات التأجير.
• إعداد مخططات لمشروع تدعيم كاسر األمواج بعرض ( )20متر وطول
( )700متر  ,واالتفاق مع جمعية قطر ومؤسسة التعاون لمشروعي إنشاء
عدد  72غرفة للصيادين  ,ومشروع إنشاء  60غرفة في مدينة غزة و 40
في المنطقة الجنوبية  ،وتم االنتهاء من بناء المجمعات الثالثة.
• إعداد مقترح إلنشاء منطقة خضراء ومنطقة لصيانة مراكب الصيد
وأخري الستكمال مجمعات غرف الصيادين في ميناء غزة .
• تقديم مقترح لمشروع إنشاء مدينة البشير الترفيهية علي أراضي غزة
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الواقعة في حرم الميناء التجاري ( محررة نتساريم) .
• إصدار وتحديث البرامج المحوسبة منها رخص السائقين ,وإصدار وتحديث برنامج
طباعة بطاقات السائقين ,وتجهيز غرفة امتحانات اإلشارات المحوسبة في ترخيص
خانيونس الجديد وتمديد خطوط شبكة حاسوب وهواتف.
• إرتفاع معدل خدمات إعادة تجديد تراخيص المركبات بنسبة  70%مقارنة بعام
.2010
• إرتفاع معدل تحصيل اإليرادات لنحو  36.2%مقارنة بعام . 2010
• عقد اجتماعات ولقاءات مع مؤسسات حكومية ومدنية بخصوص قضايا قطاع النقل
والمواصالت .
• إصدار العشرات من القرارات الوزارية التي تتعلق بتسهيل وتنظيم الخدمة المقدمة
للجمهور .
• إصدار رخصة قيادة ومركبة ممغنطة .
• إدخال نحو  5000مركبة عبر معبر كرم أبو سالم .
• إفتتاح أربع قاعات إشارات محوسبة علي مستوي المحافظات الجنوبية لالرتقاء بعمل
اإلدارة العامة لمدارس تعليم السياقة .
• إجراء مشاريع صيانة وتطوير شبكات الطرق في قطاع غزة .
• إفتتاح الورشة الفنية لصيانة المركبات الحكومية .
• إفتتاح صرح شهداء أسطول الحرية التذكاري .
• البدء بتنفيذ المرحلة األخيرة من مشروع بوابة الميناء .
• انجاز مخططات هندسية خاصة بغرف الصيادين في محافظة خانيونس ،باإلضافة إلي
البنية التحتية للمرفأ بالكامل وتقديمها لجهات مانحة للحصول علي دعم لها.

وزارة األشغال العامة واإلسكان
أو ً
ال :الدعم الفني واإلداري:

آللية االعمار ،خطة اعمار الوحدات السكنية المهدمة ،إضافة إلى الخطط
التشغيلية والتنموية للوزارة.

• عقدت الوزارة حوالي  46ورشة عمل متخصصة وأيام دراسية ومئات
االجتماعات وذلك الستمزاج آراء الخبراء والمتخصصين و إشراكهم في
رسم سياسة الوزارة في ملف اإلعمار.

• تم إعداد سلسلة من الكتيبات والمطويات واألفالم الوثائقية والتقارير
الدورية المختصة بأنشطة الوزارة ونشرها محلياً ودولياً.

• تم إعداد خطط مختلفة إلدارة وتسيير ملف االعمار منها اإلطار العام
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• بلغ عدد الزيارات الميدانية للمباني المتضررة جراء الحرب حوالي 150
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ثانياً :العالقات الدولية:
• قامت وزارة األشغال بعقد ملتقى دولي العمار غزة شارك فيه أكثر من
 35باحث محلي ودولي متخصص باالعمار.
• قام وزير األشغال العامة واإلسكان بجولة برفقة دولة رئيس الوزراء
عام  2012إلى قطر والبحرين والكويت واإلمارات وايران بحيث تم إعداد
مقترحات مشاريع لقطاعي اإلسكان والبنية التحتية وتسويقها في هذه
الدول وكان من أهم نتائجها:

ألف زيارة من قبل طواقم الوزارة الفنية.
• قامت الوزارة بإعداد العديد من األنظمة والقرارات لتنظيم العمل في
مشاريع اإلسكان والعشوائيات وهي نظام جمعيات اإلسكان التعاوني،
أنظمة بيع قطع أراضي لغرض السكن مخفض وغير مخفض الثمن،
نظام تنظيم وإعادة تأهيل العشوائيات ،نظام االستثمار العقاري.
• تم اعتماد نظام تصنيف مصانع مواد البناء في فلسطين ونظام تصنيف
المختبرات الهندسية وبدأت الوزارة بضبط الجودة للمصانع والمختبرات.
• عملت آليات الوزارة من عام  2006حتى تاريخه أكثر من  225ألف ساعة
عمل لصالح مشاريع الوزارة و إزالة الضرر عن المواطنين والمؤسسات
المختلفة.
• تم توزيع  4200طن اسمنت لعدد  2200مستفيد من المواطنين في عام .2007
• تم انتشال ما يزيد عن ( )120شهيد و العشرات من الجرحى والمصابين
من تحت األنقاض.

 oتم إعداد خطة متكاملة إلعادة اعمار قطاع غزة تحوي مشاريع بقرابة
 624مليون دوالر اعتمدت قطر منها حزمة مشاريع للطرق الرئيسية
ولإلسكان وللزراعة تصل لحوالي  224مليون دوالر من المتوقع أن يبدأ
تنفيذها بنهاية عام .2012
 oتم االتفاق على البدء باالستعانة بالخبرات الهندسية من غزة في عدة
مجاالت للعمل في البحرين.
 oهناك وعودات مبدئية بتبني إنشاء مدينة الصباح السكنية بتمويل

كويتي في قطاع غزة والتي صممت لتضم حوالي  5300وحدة سكنية
على مساحة حوالي  600دونم شمال مدينة أصداء في خانيونس.
 oالحصول على موافقة مبدئية إلقامة مدينة الشيخ خليفة للمحررين في قطاع
غزة حيث خططتها الوزارة على مساحة  110دونم وبقيمة  50مليون دوالر
وبتمويل من دولة اإلمارات العربية المتحدة.
• تم التنسيق واإلعداد لزيارة معالي الوزير برفقة وفد من الوزارة لدولة
مصر الشقيقة والتي بدأت بتاريخ  13/05/2012وأهم نتائجها مايلي:
 oتوقيع مذكرة تفاهم مع وفد قطري ممثل لمؤسسة قطر الخيرية وأهم
بنودها قيام المؤسسة ببناء وتأهيل  75منزل للمعاقين والفقراء بتكلفة
تصل لحوالي  1.5مليون دوالر بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية.
 oتم توقيع محضر اجتماع بمثابة مذكرة تفاهم مع السيد محمد
كامل األغا والذي تضمن قيام عائلة األغا بإعادة إنشاء المسجد الكبير
بخانيونس وتخطيط وتطوير ميدان الشهداء بخانيونس (ميدان الجندي
المجهول) و تطوير منطقة القلعة (قلعة برقوق).
• تقوم الوزارة بمتابعة مشاريع البنك اإلسالمي للتنمية في جميع
المجاالت في قطاع غزة بتنسيق مباشر مع إدارة البنك في جدة وعبر
عقد اجتماعات دورية مع مندوبي البنك عند زيارتهم لغزة حيث :
 oفيما يخص إعادة االعمار :تقوم الوزارة بمتابعة مشاريع البنك
اإلسالمي للتنمية وإعداد تقارير شهرية لمجلس الوزراء بالخصوص وحل
اإلشكاليات التي تواجه عمل البنك حيث بلغ مجموع ماخصصه البنك
اإلسالمي للتنمية حتى تاريخه  287.2مليون دوالر وقد انتهت مشاريع
بقيمة  47مليون دوالر.
 oفيما يخص التطوير والتنمية :اعتمد البنك مشروع لتنمية ومنطقة
تطوير جحر الديك حيث سيتم تطوير المنطقة بمبلغ  28مليون دوالر
منها حوالي  5ماليين دوالر إلقامة حي سكني أعدته وزارة األشغال
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وسيوفر حوالي  144وحدة سكنية ومرافق عامة وجاري المتابعة.
• تقوم الوزارة بالتواصل مع جهات دولية إلنشاء وحدات سكنية لذوي
الحاالت االجتماعية ولحل مشاكل التعديات والعشوائيات حيث أرسلت
مقترحات مشاريع لشتى الجهات لبناء حوالي  1400وحدة سكنية.

ثالثاً :قطاع اإلسكان:
 .1إعادة اعمار ما دمره االحتالل :من الوحدات السكنية
المهدمة والمتضررة في حرب 2009/2008م:
• اإليواء العاجل:
• تم توزيع خيام واحتياجات أساسية للمتضررين الذين شردتهم الحرب
وذلك بالتعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية.

• تم صرف منحة إغاثة عاجلة إليواء األسر التي شردت بلغت  53.2مليون
دوالر موزعة كما بالشكل التالي:

األساس لرصف الطرق وإصالح األضرار الغير إنشائية في بعض المباني
وفي تدعيم ميناء الصيادين على شاطئ البحر.

• تم توزيع ما توفر من كرفانات على بعض العائالت التي كانت حالتها
هي األكثر صعوبة وقد بلغ عدد الكرفانات التي وزعت  192كرفان.

• ترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئياً :تقدر نسبة االنفاق من
قبل الجهات المختلفة العاملة باالعمار على اإلصالحات أو التعويضات
للمتضررين من الحرب إلصالح منازلهم بـ  92%من إجمالي قيمة األضرار
الجزئية ،أي بما يزيد عن  100مليون دوالر حتى تاريخه.

• تم حصر جميع األضرار اإلنشائية التي خلفتها حرب  2008/2009عبر
فرق هندسية شُكِ َلت لحصر هذه األضرار في جميع محافظات قطاع غزة
ووفق خطة ممنهجة.

• مرحلة إعادة إنشاء الوحدات السكنية المهدمة كلياً :تقدر نسبة ماتم
بناؤه أو قيد التنفيذ من الوحدات التي هدمت في الحرب حوالي  66%من
إجمالي الوحدات.

• حصر األضرار:

• تم إنشاء قاعدة بيانات محوسبة مربوطة ببرنامج ال GISوباتت قاعدة
البيانات الخاصة بالوزارة أساساً تعتمد عليه جميع المؤسسات في إعادة
االعمار.
• خالل الحرب هُدِّمت قرابة  3500وحدة
سكنية وحوالي  900منشأة زراعية سكنية
بشكل كلي و تضررت حوالي  50000وحدة
سكنية أضرار جزئية مختلفة وكان منها
قرابة  3600أضرارها بالغة جداً.
• إزالة األنقاض:
• بالتعاون بين الوزارة والعديد من
المؤسسات الدولية تم إزالة األنقاض التي
خلفتها الحرب بالكامل وقد بلغت حوالي 1.3
مليون طن من الحطام.
• تم استخدام األنقاض بعد تدويرها في
العديد من المشاريع مثل انتاج البلوك
الخرساني للبناء وحجر االنترلوك وطبقات
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شكل يبين نسبة ماتم إنجازه في ملف
إعادة االعمار للوحدات المهدمة كلياً
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شكل يبين
نسب مساهمات
الجهات المختلفة
في إعادة االعمار

 .2إعادة اعمار ما دمره االحتالل من الوحدات
السكنية المهدمة والمتضررة قبل وبعد حرب
2009/2008م:
• تم إعادة بناء  1441من أصل  4000وحدة هدمها االحتالل قبل الحرب
على أراضي حكومية حيث:
 oبنيت  1201وحدة سكنية بواسطة وكالة الغوث وسلمت  223لمستحقيها
والعمل جاري لتسليم الباقي.
 oبنيت  240وحدة سكنية أنشئت بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وجاري تجهيز قوائم المستفيدين منها بالتنسيق مع الوزارة.
• تم تعويض المتضررين من عام  2006حتى حرب الفرقان جراء

االجتياحات بحوالي  2.26مليون دوالر بما يغطي  3600حالة.

تسويتهم تبلغ حوالي نصف مليون دوالر.

• يوجد موافقة مبدئية من دولة قطر إلعادة إنشاء حوالي  450وحدة
سكنية من التي هدمت قبل الحرب.

• تقدمت حوالي  100جمعية سكنية مستوفية للشروط بطلبات تم تسليم
 38منها قطعة أرض في مشروعي بيسان والبراق والعمل جاري للباقي.

• من بعد الحرب وحتى تاريخه هدم االحتالل  48وحدة سكنية بشكل
كلي بينما تضررت حوالي  3500وحدة سكنية أضرارا جزئية مختلفة وقد
قامت الحكومة بصرف منح إغاثة عاجلة لهم بحوالي بقيمة  0.7مليون
دوالر ويتم تعويض ذوي األضرار الجزئية أو ًال بأول.

• تقدم حوالي  7000مواطن بطلبات تمليك أراضي مخفضة الثمن
ومقسطة تم االقتراع على حوالي  700قطعة في مشروعي بيسان
والبراق وبدأ تسليم األراضي لمستحقيها حيث سلم حتى اآلن قرابة 200
قطعة في حي البراق.

 .3مشاريع اإلسكان :

• تقدم حوالي  274مواطن بطلبات تمليك أراضي غير مخفضة الثمن
ومقسطة تم االقتراع لحوالي  96قطعة في مشروع اإلسراء وسلمت
لمستحقيها.

• تم تخطيط  11مشروع إسكان جديدة منتشرة في قطاع غزة مساحتها
اإلجمالية حوالي  3650دونم لتوفير قرابة  35000وحدة سكنية ومن
المتوقع أن تحوي عدد سكان يصل لحوالي  200ألف شخص.
• تم تسوية أرض حي اإلسراء ( 650دونم) بتكلفة بلغت مايزيد عن 100
ألف دوالر وجاري العمل على تسوية أراضي حي البراق وبيسان وتكلفة
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• جاري العمل على إعادة بناء وتأهيل حوالي  300وحدة سكنية للفقراء
والمعاقين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى بتمويل من البنك
اإلسالمي للتنمية وبالتنسيق مع الوزارة.
• يجري بناء  100وحدة سكنية في  13عمارة في مشروع الفردوس
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بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقد تم البدء بعمارتين
ومسجد بلغت نسبة االنجاز فيها حوالي .45%

المقوسي) حيث ستوفر هذه المرحلة حوالي  1000وحدة سكنية وقد تم
انجاز حوالي  35%من أول عمارتين في المشروع.

 .4مشاريع إعادة تأهيل العشوائيات:

• تم االنطالق بمشروع إنشاء عدد خمس عمارات سكنية بمدينة الزهراء حيث
تم انجاز ما نسبته  3%من المشروع حيث سيوفر حوالي  100وحدة سكنية.

جاري العمل في هذا المجال بالتعاون مع سلطة األراضي والبلديات
المختصة وفق التالي:

• جاري إعداد الدراسات لمشروع شركة الفضل لالستثمار حيث ستقيم
الشركة عدد  16عمارة و  3أبراج سكنية في مشروع اإلسراء.

• إعادة تخطيط العشوائيات بنفس مكانها وتسوية أوضاع المتعدين
فيها وفق النظام وهذا األمر طبق على حي الفرقان وحي المرابطين
“ ”1وجاري تخطيط أماكن أخرى بنفس النظام هي (جرن النزلة ،حي
المرابطين “ ،”2حي المرابطين “ ،”3حي اإلسراء الشمالي بالنصر).

• تم تخطيط أرض السرايا بشكل مبدئي وجاري العمل على تسويق
المشروع من أجل تنفيذه حيث يعد من أحد أهم المشاريع في قطاع غزة
وأحد أكثرها حيوية.

• إزالة العشوائية وتسوية أوضاع المتعدين عليها ضمن مشاريع اإلسكان
المخططة ووفق النظام وقد طبق هذا النظام على عزبة الحمامية
ومنطقة أبوعبيدة وعزبة آل أبو عمرة ،وما زال العمل جارياً في باقي
العشوائيات.

 .5االستثمار العقاري في اإلسكان:
• تم االنطالق في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مدينة العودة (أبراج

رابعاً :مجال دعم المؤسسات الحكومية:
• بلغ عدد المساجد المدمرة والمتضررة  152مسجد وعدد المباني العامة
المدمرة كلياً  75مبنى و عدد المدارس المتضررة جزئياً  180مدرسة
وبلغ عدد المباني الغير سكنية المهدمة كلياً حوالي  1050مبنى.
• تم ترميم وإعادة تأهيل عدد  20مبنى عام منها مباني متضررة خالل

الحرب مثل المجلس التشريعي ومبنى االيرادات المالية لوزارة الداخلية
ومنها إعادة تأهيل مثل مكاتب البريد وسلطة األراضي.
• تم تقديم إستشارات هندسية مختلفة من مخططات وإعداد جداول
كميات لحوالي  40مؤسسة حكومية.
• أعدت الوزارة وأرست حوالي  40مناقصة للمشاريع الحكومية المختلفة.

خامساً :الطرق الرئيسية والجسور:
• تم إجراء صيانة دورية وإادة تأهيل لكل من طريق صالح الدين
والطريق الساحلي وصيانة الجسور بعد قصفها حيث بلغت تكاليف أعمال
إعادة التأهيل حتى تاريخه حوالي  11مليون دوالر على األقل.
 oتم شق طريق الحرية بغزة بإشراف من وزارة األشغال والحكم المحلي

وتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبدعم من الوكالة السويدية
للتنمية ( ) SIDAوتم االتفاق مع البنك اإلسالمي للتنمية على رصف جزء
من الطريق بتكلفة تصل لحوالي  1.2مليون دوالر وسينفذه برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي كمرحلة أولى ،وجاري المتابعة لتنفيذ المرحلة الثانية.
• جسر وادي غزة :تم التوافق مع البنك اإلسالمي للتنمية على إنشاء
الجانب الغربي من جسر وادي غزة على طريق صالح الدين بتكلفة
تقديرية تصل لحوالي  1.5مليون دوالر وستقوم وكالة الغوث بتنفيذ
المشروع.
• مشروع إنشاء طريق تجاري في مدينة رفح :يجري العمل في تنفيذ
طريق بطول  1كم كمرحلة أولى إضافة لتجهيز ساحة الجمارك بمساحة
 8000م 2بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية كما ويجري العمل على
تسويق إنشاء باقي الطريق.
• ميناء غزة :تم تدعيم وتطوير الميناء عبر وزارة األشغال العامة واإلسكان
ووزارة النقل والمواصالت وجهات مانحة بتكلفة بلغت حوالي  200ألف
دوالر حيث أنشأ فيه صرح الحرية كمعلم لشهداء أسطول الحرية ومازال
العمل جاري على تدعيم وحماية الميناء.
• يتم إعداد خطة رئيسية لتطوير المرفأ بالتعاون مع جمعية قطر
الخيرية للمرفأ وبالتنسيق مع الوزارات المعنية حيث يوجد تمويل تنفيذ
الخطة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية.
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وزارة الشئون االجتماعية
 بلغ مجموع المساعدات النقدية و التموينية خالل السنوات الستالماضية  246921386دوالر.
 صرف مساعدات نقدية لعام  2007بمبلغ  59467760شيكل. صرف مساعدات نقدية لعام  2008صرفت الوزارة مساعدات بمبلغ 105328396شيكل.

 137076558شيكل.
 صرف مساعدات نقدية لعام  2011صرفت الوزارة مساعدات بمبلغ 162537595شيكل.
إجمالي ما صرف خالل الخمس سنوات  146608036دوالر.

 صرف مساعدات نقدية لعام  2009صرفت الوزارة مساعدات بمبلغ 156958427شيكل.

 في عام  2007تم توزيع دورتين من برنامج الغذاء العالمي لعدد 24000أسرة بمعدل  85000فرد ،باإلضافة إلى  48مؤسسة أهلية
ومراكز ومستشفيات حكومية ،بمبلغ لعام  6600000دوالر.

 -صرف مساعدات نقدية لعام  2010صرفت الوزارة مساعدات بمبلغ

 -في عام  2008تم توزيع خمسة دورات من برنامج الغذاء العالمي

 في عام  2009تم صرف  129727كوبونه طارئة. في عام  2010تم صرف  20000كوبونه طارئة. في عام  2011تم صرف  25949كوبونه طارئة.مجموع ما تم صرف خالل الفترة المذكورة =  261727كوبونه
طارئة.
 المساعدات التي تم صرفها لألسر المتضررة من الحرب وكذلكالعاملين العاطلين عن العمل وأسر الشهداء بلغت  222267كوبونه
وسعر الواحدة  50دوالر تقريباً =  11113350دوالر.
 أشرفت الوزارة على توزيع مساعدات قدمتها الحكومة لشهداءالفلتان األمني لعدد  76أسرة وبمبلغ  10471دوالر.
لعدد  24157أسرة بمعدل  85000فرد باإلضافة إلى  48مؤسسة
أهلية ومراكز ومستشفيات حكومية مبلغ  16600000دوالر.
 في عام  2009تم توزيع ستة دورات تموينية من برنامج الغذاءالعالمي لعدد  23620أسرة و 85000فرد و 48جمعية أهلية ومراكز
ومستشفيات حكومية بملغ إجمالي  22000000دوالر.
 في عام  2010تم توزيع ستة دورات من برنامج الغذاء العالمي لعدد 24000أسرة و 85000فرد و 52مؤسسة أهلية ومراكز ومستشفيات
حكومية بمبلغ  22000000دوالر.
 في عام  2011تم توزيع ستة دورات من برنامج الغذاء العالميلعدد  20000أسرة و لعدد  55مؤسسة أهلية ومراكز ومستشفيات
حكومية مبلغ إجمالي  22000000دوالر.
إجمالي ما صرف خالل الخمس سنوات  89200000دوالر.
 في عام  2007تم صرف  10500كوبونه طارئة. -في عام  2008تم صرف  75551كوبونه طارئة.
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 ووزعت مساعدات قدمتها الحكومة لعدد  35أسرة لم تتسلم مناالتحاد األوروبي بمبلغ 4600 .دوالر لمرة واحدة و 149أسرة حاالت
اجتماعية بمبلغ  21.600دوالر.
 ووزعت مساعدات مقدمة من اتحاد الكنائس لحاالت صعبة مرشحةمن مديريات الشؤون االجتماعية لعدد  1050أسرة وبمبلغ  300شيكل
لمرة واحدة وبمبلغ إجمالي  315.000شيكل .بما يعادل  78.750دوالر.
 في العام  2011أطلقت الوزارة البرنامج الوطني الفلسطينيللحماية االجتماعية حيث تم تنفيذ  56000زيارة منزلية ألسر فقيرة
في قطاع غزة خالل هذه الفترة .
 في العام  2011تم زيادة عدد المنتفعين المستفيدين منالمساعدات النقدية من  31.000إلى  46.000منتفع.
 في العام  2011تم استالم  450مشروع صغير بمبلغ إجمالي 2,250,000دوالر أمريكي بالتعاون مع مؤسسة  undpوبتمويل من
البنك اإلسالمي .
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 في العام  2011تم توفير  127فرصة عمل مؤقتة عن طريقمؤسسة كوبي اإليطالية لمدة  60يوم بمبلغ  60شيكل يوميا .
 في مجال المديريات  :تم اعتماد 16000أسرة جديدة وحجب 3717أسرة فقط لعدم االستحقاق وتم تفعيل  505أسرة  ,وتم إضافة تموين
جديدة للمواطنين من برنامج الغذاء العالمي لعدد  16.300وتم حجب
 1326ملف ،وتم تقديم مساعدات من لجنة المساعدات الحكومية
لعدد  2591ومجموع المراجعات الجديدة بلغ  27.423معاملة.
 منحت الوزارة عدد  20,000تأمين صحي مجاني للمنتفعين منوزارة الشؤون االجتماعية لكل عام .
 في مجال األشخاص ذوي اإلعاقة؛ استمرت الوزارة في تسليماألدوات الطبية المساعدة بجميع أنواعها ،وشراء الخدمة والمساهمة في
األجهزة واألدوات الغير متوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة وصرفت الوزارة
خدمات ملموسة ومميزة للمعاقين بمبلغ ال يقل عن .156,689$

 أطلقت الوزارة الحملة الوطنية للمسح التسجيلي الشامل للمعاقينفي كافة محافظات القطاع واستكملت المشروع بدراسة  17ألف
حالة معاق وبلغ عدد األدوات التي تم توزيعها  927جهاز  ,واستمرت
في تسليم األدوات الطبية المساعدة بجميع أنواعها ،وشراء الخدمة
والمساهمة في األجهزة واألدوات الغير متوفرة لألشخاص ذوي
اإلعاقة.,
 في مجال الرعاية االجتماعية والتأهيل؛ تم تشغيل عدد  53منخريجي المراكز كمساعدين للمدربين في برنامج التشغيل المؤقت,
وينتسب اآلن للمراكز  675طالب من الذين تسربوا من المدارس,
وتم تخريج طلبة سنة ثانية الملتحقين بالمراكز االجتماعية للعام
 -2011 2010حيث بلغ عدد الخريجين  271طالب وطالبة من مهن
مختلفة  ,واستيعاب عدد  421طالب جدد في جميع مراكز التدريب
المهني التابعة للوزارة  ,بمختلف الورش و ذلك من خالل لجان قبول
تم تشيكلها من قبل الوزارة.
 افتتاح بيت األمان للرعاية االجتماعية للنساءفي شهر يونيو  ,وهو مركز إيوائي للنساء
المعنفات  ,وعدد النزيالت بلغ  17حالة  ,تم
حل  13قضية منهم وبقي أربع حاالت داخل
المؤسسة .
 تم دراسة  250أسرة قادمة من ليبيا وتموضع توصيات بناء على قرار مجلس الوزارة
وفق معايير محددة وتم تقديم بطالة مؤقتة 3
شهور لعدد  115أسرة بقيمة  1000شيكل لكل
أسرة ( 115000شيكل) و طرد غذائي لعدد 250
بواقع  200دوالر للطرد الواحد و تأمين صحي
للحاالت المرضية بواقع  50حالة .

والمتابعة من قبل مشرف دور الحضانات شهريا  ,ووزع  6860مساعدة
على أطفال هذه الحضانات في جميع محافظات غزة .
 نظمت الوزارة في بداية العام  2009خمس لقاءات لعدد 140سيدةبمركز تمكين المرأة بالصفطاوي حول موضوع الضغوطات النفسية
على النساء والمشاكل التي واجهتهن مع أطفالهن أثناء الحرب وتم
تقديم أنشطة تفريغية لهؤالء السيدات.
 وزعت الوزارة عدد  6000هدية على األطفال األيتام داخل المؤسساتاإليوائية كقرية  SOSومبرة الرحمة  ,ومعهد األمل لأليتام.
 وزعت الوزارة مئات الهدايا على مدارس األيتام و مدرسة دار األرقمومدارس جمعية الصالح اإلسالمية.

 شغلت الوزارة مؤسسة الربيع على مدار  24ساعة  ,وبلغ عدد األحداثالذين استقبلتهم المؤسسة خالل الخمس سنوات مايقارب  581حدث ,
وحلت قضايا العديد منهم عن طريق مراكز الشرطة والمحاكم .
 في مجال األسرة والطفولة ،عقدت الوزارة العديد من الدوراتالتدريبية وورش العمل لمرشدي حماية الطفولة حيث بلغ عددها 23
دورة تدريبية خالل الخمس سنوات .
 عقد جلسات دعم نفسي اجتماعي لعدد  1300طفل و 200سيدةمن أمهات األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وخاصة بعد الحرب
األخيرة على غزة.
 تنظيم زيارات دورية لعدد  31أسرة من األسر البديلة التي احتضنتأطفال خالل السنوات القادمة وتقديم الجلسات اإلرشادية لهؤالء
األسر  ,وتجديد الرخصة السنوية لدور الحضانة للعام 2011م لعدد
()29حضانة ومنح تراخيص جديدة لعدد  )3حضانة ,ويتم اإلشراف
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 وزعت الوزارة مبلغ  300دوالر لكل طفل من األطفال الذين فقدواوالديهم خالل الحرب األخيرة على غزة وعددهم  19طفل وذلك خالل
االحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته الوزارة في العام .2009
 وقعت الوزارة اتفاقية لصالح وزارة الشئون االجتماعية بين مركزالتدريب المجتمعي وإدارة األزمات واليونيسيف لتطوير شبكة حماية
األطفال بمديرية غزة  ,وإنشاء شبكة حماية جديدة في محافظة خان
يونس ,وتم بالفعل أنشاء شبكة حماية في مديرية خان يونس وتم
تدريب األعضاء الشركاء في شبكة غزة وخان يونس حول مواضيع
خاصة بالحماية  ,ويتم استقبال الحاالت المحولة للشبكة – بمضمون
ذلك -ابتداء من تاريخ 15/1/2010م.
 إعادة دراسة حول عمالة األطفال ( 649طفل) وإعداد برنامج تدخللعالج هذه الحاالت.
 أشرفت الوزارة على إدارة مركزي تمكين المرأة في جباليا والنصيراتبعد أن تسلمتها الوزارة من الـ UNDPوتعمل بكفاءة تامة ,وتهدف
هذه المراكز إلى تمكين المرأة  ,وتقديم برامج تنموية تشمل برامج
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تعليمية ,وتدريب وتشغيل النساء ,وتنظيم ورش عمل .وبرامج صحة
المرأة ,والتوعية المجتمعية ,ونادي نسوي لألنشطة الرياضية وتوفير
حضانة ووحدة لألطفال .وبلغ عدد السيدات المستفيدة من برامج هذه
المراكز ( 15ألف ) سيدة و( 25ألف) طفل .
 شاركت المراكز في العديد من المعارض على مدار العام وبلغ إيرادالوحدة االقتصادية بمركز الشمال  4670شيكل ،ومركز النصيرات
2241شيكل .وذلك خالل النصف األول لعام 2011م وتنفيذ 6دورات
إسعافات أولية وتنفيذ دورتي في مجال إعادة استخدام خامات البيئة
في مجال حفظ األغذية.
 نجاح  19طالبة ضمن برنامج الحصول علي الثانوية العامة للعام 2011و استيعاب  24جدد في مراكز تمكين المرأة والمجتمع وتدريب
تنفيذ دورات في مجاالت مختلفة مثل ( الحاسوب و التطريز و التالوة و
التجويد و التجميل و الرياضة و غيرها ) لعدد  465مستفيدة  ,وتقديم
االستشارات النفسية واالجتماعية وتنفيذ مشروع الدعم النفسي
وتنفيذ ثالث يوم طب لفحص النظر مجاني وذلك بالتنسيق مع جمعية

أطفالنا للصم واستفاد من هذا النشاط  125حالة وتنفيذ مخيمات و
أنشطة للسيدات وعدد المستفيد  239سيدة.
 دراسة طلبات تسجيل الجمعيات الجديدة المحولة من وزارة الداخليةوإبداء رأي الوزارة الفني في طلب التسجيل وكذلك متابعة أنشطة
وبرامج الجمعيات.
 أشرفت الوزارة على تنظيم رحلة للحج ألسر شهداءمعركة الفرقان لعدد  2000حاج في العامي ,2009
 , 2010والتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء
ووزارة األوقاف واألمانة العامة لمجلس الوزراء.
 المتابعة مع سلطة األراضي واستالم دونم ارضلصالح مركز بيت الهيا لممارسة األنشطة الال منهجية
المختلفة.
 تسهيل دخول المساعدات من المعابر للمؤسساتوالجمعيات الدولية والمحلية ,والتي قامت بالتنسيق
مع الوزارة في توزيع المساعدات بما يحقق العدالة

اجتماعي.
 نفذت الوزارة في العام  2011العديد منالدورات المتنوعة في مختلف المجاالت وعقد
ورش عمل مختلفة مع العديد من المؤسسات
األهلية والدولية.
 نفذت الوزارة العديد من الزيارات لألسرىالمحررين عبر مديريات الشؤون االجتماعية
المنتشرة في الميدان.
 نظمت الوزارة زيارات لمستشفيات األطفالالعاملة في القطاع وتوزيع  300هدية.

والشفافية في التوزيع ,متابعة الجمعيات العاملة وفتح ملفات للجمعيات
الجديدة ومتابعة توزيع المساعدات التي توزعها الجمعيات األهلية
وفلترة قوائم األسماء.
 انجاز العديد من البرامج واالنظمة وتطويرشبكات الكمبيوتر داخل الوزارة و الميدان ضمن
خطة لحوسبة أنشطة الوزارة والميدان ومنها برنامج
الجمعيات وبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات
وبرنامج االحداث لمؤسسة الربيع والبرنامج الوطني
الفلسطيني للحماية االجتماعية وبرنامج المعاقين
وجهاز البصمة وتم عقد دورة تدريب  ICDLلعدد
 138باحث اجتماعي وتنفيذ دورة تدريبية لعدد
 40باحث اجتماعي بالتعاون مع الغذاء العالمي
وتنفيذ ورش عمل للمشايع الصغيرة لعدد  60باحث
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 تنظيم حملة توعوية ضخمة عبر اإلدارة العامةللمساعدات للمستفيدين من برنامج الغذاء
العالمي تجاه ظاهرة بيع المواد التموينية وما
يعود على المواطن من أضرار تجاه عملية البيع.
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
أو ً
ال :اإلدارة العامة والتشبيك المؤسسي:

• تنمية وتطوير الكادر البشري بالوزارة من خالل الدورات التدريبية
الداخلية والخارجية وورش العمل وتطبيق نظام للحوافز.

• عقد العديد من اللقاءات مع المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص من
اجل تعزيز سبل التعاون المشترك والبحث في وسائل تطوير قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

• استمرار االجتماعات الخاصة باللجان وتنظيم ومشاركة في لقاءات
وورش عمل.

• متابعة انجازات خطط العمل ومستجداته.
• ترخيص الشركة الوطنية لالتصاالت الخلوية.
• تواصل االجتماعات بمجلس إدارة شركة االتصاالت وجوال لمتابعة
القضايا مع الشركتين.
• تعزيز العمل المؤسسي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية من خالل نظام
الجودة الشاملة .
• عقد العديد من اللقاءات المتواصلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات
من اجل تنظيم عملها وتذليل العقبات التي تواجهها.
• إعداد العديد من مقترحات المشاريع مثل مركز التدريب الوطني,
المعهد الوطني للتدريب ,جائزة االنجاز للتعامالت االلكترونية ،مركز
التميز الوطني لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
• تنفيذ ملتقى فلسطين لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام
2010م.

• إبداء المالحظات على مشاريع قوانين لمجلس الوزراء وتقديم
االستشارات والدعم القانوني لموظفي ودوائر الوزارة ومقترحات
القوانين.
• استصدار قرارات من مجلس الوزراء بخفض نسبة  50%من رسوم
ترخيص اإلذاعات والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية في عام 2006م
وكذلك صدور قرارات أخرى وتعديل بعض القرارات الموجودة سابقاً

خالل أحداث  ,2007وإجراء توسعات وتعديالت وتحديثات على جميع
مكاتب البريد.
• إتمام عملية تشطيب الطابق الرابع من مبنى الوزارة وتأثيثه
بالكامل.
• إعداد كراس تقديرات الحتياجات مكاتب البريد والحصول على موافقة
اللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء لتمويل المشروع .
• التواصل مع سلطة األراضي والحصول على ثالث قطع أراضي
مخصصة إلنشاء مكاتب البريد .

ثانياً :قطاع االتصاالت:
وتقديم التسهيالت لإلذاعات والشركات العامة في مجال االتصاالت في
عمليات الدفع من خالل التقسيط وإعفاء اإلذاعات والفضائيات من رسوم
التراخيص  2009 ,2008وإجراء تخفيضات جديدة على الرسوم ما يعادل
 20%في عام 2010م.
• إعداد ( )596تقريرا رقابيا داخليا ومتضمنا ( )3211مالحظة و()3104
توصية ،وشملت الرقابة على األعمال واألفراد في اإلدارات والدوائر
واألقسام والمكاتب البريدية وتقرير مدي دقة األعمال المنفذة من
النواحي البريدية واإلدارية
والمالية.
• دفع رواتب الموظفين (مدني
وعسكري) خالل فترة الحرب على
غزة (حرب الفرقان) بالتعاون مع
وزارة المالية.
صيانة بريد خانيونس
•
المركزي بعد تعرضه للدمار

92

• إعادة تقييم ( )89محطة تقوية إرسال لشركة جوال.
• إجراء فحص مبدئي إلنشاء ( )361محطة لشركة جوال.
• إصدار موافقات إلنشاء ( )336محطة لشركة جوال.
• إجراء فحص مبدئي إلنشاء ( )154محطة لشركة الوطنية.
• فحص وإنشاء ( )34محطات مايكرو.

93
• ترخيص  8شركات لتقديم خدمات االنترنت عبر النموذج الجديد BSA
حيث سيعمل على فتح باب المنافسة وكسر االحتكار في مجال تقديم
خدمات االنترنت.
• تأهيل وترخيص  5شركات لتقديم خدمة االنترنت الفقري B-ISP
لفتح باب المنافسة وكسر االحتكار في مجال تقديم خدمات االنترنت.

• تنظيم زيارات ميدانية لمحطات التقوية للكشف والمعاينة عدد ()361
زيارة.
• متابعة ( )136شكوى للمواطنين ,سواء المتعلقة بمحطات جوال أو
سوء خدمة االنترنت والهاتف الثابت ومتابعة أعطال شركة االتصاالت
بشقيها الثابت والجوال والرد عليها.
• فحص عينات فواتير الهاتف الثابت على مدار أربع سنوات ,وذلك قبل
البدء بطباعتها وتوزيعها إضافة إلى التنسيق مع شركة جوال لتفعيل
برنامج تسديد الفاتورة في سبع مكاتب بريد فرعية .

ثالثاً :التراخيص والترددات:
• اعتماد رخصة تقديم خدمة االنترنت الالسلكي  WI-FIألول مرة
وتم ترخيص  7شركات انطلقت بالعمل في السوق الفلسطيني.
• تأهيل و ترخيص  3شركات لبناء وتشغيل شبكات النفاذ الالسلكي
الثابت .Wi-Max
• تم تأهيل وترخيص  4شركات لتقديم خدمات المهاتفة الدولية عبر
برتوكول االنترنت  VoIPوالتي ستعمل على تقديم خدمات مكالمات
دولية بأسعار تنافسية.

• ترخيص  14إذاعة للعمل في قطاع غزة وجاري إصدار الرخص لبعض
اإلذاعات العاملة مع العلم إن العديد من اإلذاعات كانت قائمة منذ 2003
ولم ترخص.
• ترخيص فضائية واحدة .
• إصدار  35رخصة بث فضائي .SNG
• إصدار أكثر من  190رخصة تجارة بأجهزة اتصاالت سلكية و ال
سلكية.
• إصدار  10رخص صيانة أجهزة اتصاالت سلكية وال سلكية.

• إصدار  20رخصة مكتب اتصاالت محلية و دولية.
• إصدار  22رخصة تداول البريد الدولي و السريع.
• إصدار  27رخصة تقديم خدمة االنترنت .ADSL
• إعداد نماذج وطلبات إنشاء وتعديل مواقع راديوية الخاصة بالخدمات
التي تطرحها الوزارة للعمل في قطاع غزة.
• فلترة المواقع المخلة باآلداب تم دعمه بإصدار قرار وزاري لتطبيق
أنظمة الفلترة على مشتركي أنظمة .ADSL
• إجراء عدة زيارات ميدانية للشركات المرخصة تم من خاللها التأكد من
إلزام الشركات بشروط الترخيص الممنوحة لديهم.
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• الوقوف على المعيقات والمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات
النتشار الخدمات المقدمة.
• إطالق برنامج التراخيص وتعبئة بيانات الشركات على البرنامج ،ودفع
الرسوم المستحقة عن طريق البرنامج.
• االطالع على التقارير الربعية لجودة خدمة االتصاالت (الهاتف
المحمول) ودراسة المؤشرات التي تضمن نسبة التغطية وجودة الصوت
ومعدل انقطاع الخدمة ومؤشرات أخرى وإبداء المالحظات عليها.
• تجهيز نماذج التقارير الفنية التي يتم تطبيقها من قبل الشركات
المرخصة ،والتي تقدم خدمات مثل خدمة االنترنت  ،BSAوخدمة تقديم
المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول  VoIPوذلك من اجل إجراء دراسات
عن سوق االتصاالت يتضمن أعداد المشتركين واالستخدام وتوزيع
المشتركين على السرعات والمحافظات ومؤشرات أخرى.

• إجراء استبيان لتقييم خدمات االنترنت من خالل آراء المواطنين وذلك
لتحسين جودة خدمة االنترنت المقدمة ،استهدفت جميع شرائح المجتمع
الفلسطيني.

رابعاً :قطاع تكنولوجيا المعلومات:

• التأكد من جاهزية الشركات النطالق الخدمات وتحقيق المتطلبات
الالزمة النطالق الخدمة بشكل يضمن استمرارها وتقديم الخدمة بجودة
أفضل.

• متابعة ( )6494طلب من خالل نظام الدعم الفني للمواطنين
والموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
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• استضافة وعقد عدد ( )16ورشة عمل ,وشارك فيها عدد ()355
مشارك.

للخدمات الحكومية ،نظام التسجيل االلكتروني الموحد للمواطنين إطار
العمل الموحد.

• عقد عدد ( )59دورة في مركز الحاسوب الحكومي استفاد منها ()1329
موظف وموظفة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

• تطوير وتصميم وإصالح ودعم عدد ( )63من المواقع االلكترونية
الحكومية منها :وزارة الثقافة ,جهاز األمن والحماية ,الحاسوب الحكومي,
نظام الشكاوي ,صفحة  face bookعلى موقع الوزارة ,تحديثات على
موقع بلدية بيت الهيا ,وزارة السياحة واآلثار وسلطة المياه ووزارة
الشباب والرياضة ووزارة االقتصاد وديوان الرقابة المالية واإلدارية,
إصالح موقعي وزارة الحكم المحلي وقوات األمن الوطني.

• تقديم ( )50استشارة فنية وذلك للعديد من الوزارات والمؤسسات
الحكومية.
• تركيب ومتابعة وصيانة العديد من حاالت أجهزة الخوادم المركزية
للوزارات والمؤسسات الحكومية.
• متابعة أعمال الصيانة للشبكة وتشمل إضافة وصيانة النقاط الجديدة،
إضافة وتعديل صالحيات الملفات ،والمشاركات على الطابعات.

• الخدمات االلكترونية المقدمة من خالل المواقع الحكومية المطورة عدد
( )10منها منظومة شكاوي المواطنين ,منظومة التشريعات والقوانين,
نتائج الثانوية العامة ,االستشارات األسرية ,خدمات المحامين.

• متابعة العديد من حاالت الصيانة المادية لألجهزة والبرمجيات في
الوزارة ،وكذلك العديد من المتابعات لتعريف وصيانة الماسحات الضوئية
والطابعات وتعبئة األحبار.

• الخدمات االلكترونية المطورة والتي تقدمها وزارات ومؤسسات حكومية
أخرى عدد ( )25منها خدمات وزارة المالية ,خدمات ديوان الموظفين
العام ,خدمات وزارة الداخلية.

• إطالق البرنامج التدريبي لدبلوم الرائد.

• تطوير البرامج والمنظومات االلكترونية الحكومية والمدعومة لدى
وزارة االتصاالت عدد ( )27منها منظومة األرشيف ,منظومة شئون
الموظفين ,منظومة حصر األضرار ,منظومة حصر الخدمات الحكومية,
منظومة اإلحصائيات ,برنامج الرائد االلكتروني.

• بلغ عدد االستعالمات ( 155مليون) عملية استعالم إلكتروني على
قاعدة البيانات الحكومية المركزية.
• متابعة تطوير مشروع دعم الحكومة االلكترونية ،البوابة االلكترونية

• إعداد المعايير والمقاييس الخاصة بالمواقع االلكترونية
الحكومية .
• تقديم العديد من االستشارات في مجال اللجان والمتابعات
اإلدارية.

خامساً :قطاع البريد:
• إنجاز ( )549633معاملة إيرادات و ( )1278213معاملة
مدفوعات.
• تقديم الخدمات االلكترونية من خالل موقع البوابة (الحاسوب
الحكومي) عدد ( )20خدمة منها الدعم الفني ,نظام شئون الموظفين,
نظام إدارة المواليد ,...البوابة االلكترونية ,أولياء األمور.
• إضافة خدمات على بوابة الخدمات االلكترونية للخدمات الحكومية
عدد ( )366خدمة.
• استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من البرامج القياسية التي
تشرف عليها الوزارة عدد ( )12منها وزارة االتصاالت ,وزارة الشئون
االجتماعية ,وزارة الثقافة ,وزارة اإلعالم ,وزارة الحكم العملي.
• إضافة جملة من الخدمات لدى قاعدة البيانات الحكومية عدد ()16
خدمة.
• تقديم الخدمات للطلبات المقدمة من خالل نظام الدعم الفني
للمواطنين والموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية عدد
( )6376طلب.
• إجراء العديد من التصميمات (بطاقات تهاني وتعازي) ,شهادات شكر ,بطاقات
ممغنطة ,طوابع بريد ,شعارات بنرات خاصة ببعض المواقع االلكترونية.
• متابعة إعداد مشاريع قوانين للمعلوماتية عدد (.)2
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• إنجاز العديد من المعامالت البريدية وشملت التالي تأجير
صناديق بريد ،غرامة تأخير ص.ب ،رسوم أرضية ،زيادة في الصندوق،
طوابع بريد ،ألبوم طوابع ،برقيات داخلية ،رسوم تعرفه بريدية ،مغلف
اليوم األول اإلصدار ،ورسوم تحصيل فواتير.
• انجاز مشروع قانون البريد .
• عدد المراسالت والفواتير التي تم التعامل معها(.)3393057
• عدد الحسابات المفتوحة الجارية الحكومية (.)4010
• تحصيل هواتف المديونية القديمة بملغ (  )100000شيكل.
• المتابعة مع الدوائر المختلفة في بعض األمور وتشمل “ المخاطبات
الصادرة عن الدوائر ومكاتب البريد ومعالجتها ،تقرير جودة خدمة توزيع
فواتير الهاتف ،فتح نقطة بريد في الجوازات ،أعمال الرقابة والتفتيش
على دوائر ومكاتب البريد ،حصر احتياجات دوائر اإلدارة العامة للبريد
ومعرفة ما هي المشاكل التي تواجههم ،مناقشة بعض األمور التي
تخص فواتير جوال والموزعين مع شركة االتصاالت الفلسطينية وجوال،
توفير مندوب عن دائرة الجمارك للعمل بوزارتنا لمتابعة فحص الطرود
الواردة مع دائرة الجمارك والمكوس”.
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وزارة العمــل
 .1حافظت الوزارة على تقديم خدماتها لشريحة العمال من خالل
مديريات العمل ومكاتب التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات رغم
الصعوبات التي واجهتها نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

مؤسسات السلطة الوطنية والقطاع الخاص  ،وأكثر المتعطلين من فئة
الشباب ما بين  30 25-عام والبالغ عددهم “  “ 102195طالب عمل وفقا
لبرنامج سوق العمل الفلسطيني.

 .2عملت الوزارة على سد العجز في الموظفين بدل الموظفين
المستنكفين عن العمل في الوزارة وتم توظيف عدد “( “ )118وحاليا
يبلغ عدد الموظفين ( )200موظف ،كما أنها استطاعت خفض اإليجارات
بما قيمته  86500$سنوياً من اإليجارات اإلجمالية للوزارة .

 .6تحديث بيانات طالبي العمل الذين ما زلوا متعطلين وتدقيق وحوسبة
بياناتهم على برنامج المتعطلين الموجود على نظام معلومات سوق
العمل ,الذي بلغ عددهم حوالي “ 120ألف “عاطل عن العمل.

 .3استمرار اعتماد برنامج التشغيل المؤقت الذي بدأ في نوفمبر 2007
بقرار من مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ  5%من رواتب الموظفين الذين
يتلقون رواتبهم من الحكومة برئاسة إسماعيل هنية حتى تاريخه  ،حيث
تم توفير “ “ 98808فرصة عمل  ،وتم صرف “  78,804,016شيكل “
شيكل لصالح المستفيدين من البرنامج.
 .4تقديم برامج الطوارئ واإلغاثة وتقديم المساعدات النقدية العاجلة
“ “ 100دوالر للعمال العاطلين عن العمل والمزارعين والصيادين بقيمة
“ “ 26,919,300دوالر وبلغ إجمالي عدد المستفيدين “  ”269,193عامل
 ,على عدة مراحل منها “  “ 47,942عامل عام  “ 101,251“ , 2007عامل
عام  2008وما يقارب  90,000عامل عام  2009بعد الحرب على قطاع
غزة وعدد “ “ 30,000عامل خالل عام .2010
 .5حصر أعداد القوى العاملة في قطاع غزة حتى نهاية العام 2011
والبالغ عددها التراكمي “ “ 482967منها “  ”225869متعطل عن العمل
أي ما يقارب  46.7%حسب تقديرات الوزارة وعدد “ ”257098يعملون في

 .7حصر عدد ( ) 41050منشأة مسجلة على برنامج سوق العمل
الفلسطيني ويعمل بها ( )75120عامل وصاحب عمل .
 .8االنتهاء من إعداد قاعدة بيانات سوق العمل الفلسطيني وربطها
مع الحاسوب الحكومي وتنزيل البرنامج في كافة المديريات والمكاتب
الفرعية التابعة لها وفقا للصالحيات الممنوحة لكل مستخدم ،والذي

العمل بها ،باإلضافة للبحث عن أسباب إغالق أو توقف عدد ( )7410
منشأة وتنبيه ( )10408للتقيد بإجراءات السالمة والصحة المهنية،
وإنذار( )331منشأة رفضت االلتزام بقواعد السالمة أو رفضت التعاون .
 .12تنفيذ أكثر من( )220حملة تفتيش مركزية وفرعية ضمن مشاركة
اإلدارة في اللجنة المركزية لألمن والسالمة باإلضافة للمشاركة في
لجنة فحص صهاريج الغاز المتحركة وتنفيذ عدد من الحمالت التفتيشية
المشتركة مع اللجنة المركزية لألمن والسالمة ،باإلضافة لزيارة عدد
( )6031منشأة .

وفر بيانات كاملة عن القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني يتم
تحديثها أوال بأول مع االستعالم عنها بكل سهولة ويسر ،باإلضافة إلى
انجاز شاشة المعايير الخاصة بالتشغيل المؤقت ،وإخراج الخطط والتقارير
الشهرية والدورية بشكل الكتروني ،باإلضافة إلى تفعيل صفحة استعالم
المواطن المشتملة على استعالم ( حالة التسجيل – الحالة العملية – حالة
التنشيط ) .
 .9تنفيذ مشروع المسح الشامل للمنشآت االقتصادية العاملة في
القطاع ،حيث تم مسح ما يقارب ( )41050منشأة اقتصادية يعمل بها
( )75120عامل.
 .10حــل مشكلة عمال نظافة المستشفيات ومراكز الرعاية األولية،
والتي حققت نتائج ايجابية أبرزها اعتماد مبلغ ( ) 700شيكل شهريا لكل
عامل كحد أدنى ،وعدد (  ) 8ساعات عمل يوميا وتمكين العامل من اخذ
إجازته األسبوعية .
 .11قامت االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بزيارة عدد ()10486
منشأة فعالة و( )22769منشأة عائلية ،بهدف االطالع على شروط وظروف

98

 .13متابعة أكثر من ( )1240شكوى عمالية وعدد ( )20قضية عمالية
في محاكم الصلح واحتساب مستحقات مالية كتعويض عن إصابة عمل
لعدد ( )440إصابة بمبلغ ( )23040000شيكل ،ومنهم( )9حاالت وفاة
بسبب اإلصابة في العمل .
 .14العمل والتحضير لتفعيل باب العقوبات وفقا لقانون العمل
الفلسطيني .
 .15تأهيل وتخريج نحو ( )2296طالب وطالبة من العاملين المهنيين
المهرة وشبه المهرة ورفد سوق العمل بهم في ما يزيد عن ( )16مهنة
مختلفة في ( )4مراكز تدريب مهني ،موزعين على أربعة مراكز تدريب
مهني في محافظات الجنوب في كافة مجاالت التخصصات المهنية ،مما
أدى إلى تأهيل هذا العدد بمهن تتناسب مع حاجة السوق المحلية.
 .16تنفيذ “ “ 78دورة في مجال السياقة (تراكتور -حمولة وسياقة
مانعة ) لعدد “ ”859خريج وكذلك تم تنفيذ الدورات القصيرة للحاسوب
في مراكز التدريب المهني عدد “ ”136دورة حاسوب في مجاالت مختلفة
لعدد “  ”1833طالب وطالبة للمساهمة في رفع كفاءة الخريجين
وإكسابهم مهارات علمية في الحاسوب .
 .17اإلشراف على الجمعيات التعاونية في قطاع غزة ،والتي بلغ عددها
“”155جمعية تعاونية إسكانية وزراعية ،وتم تدقيق حسابات العديد
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من الجمعيات واعتمادها حسب األصول ،كما تم تسجيل عدد
من الجمعيات واعتماد عدد من ميزانيات الجمعيات الفاعلة
وإجراء انتخابات مجالس اإلدارة فيها وحصر أعضاء الجمعيات
التعاونية ،وتفعيل دور الجمعيات التعاونية والعمل على إعادة
تقييم الجمعيات غير الفاعلة .
 .18حل مئات القضايا الحقوقية ،منها قضايا وموظفي شركات
وبنوك ومؤسسات خاصة وتم تحصيل المبالغ المستحقة لصالح
العاملين والتي تقدر بماليين الشواقل سواء بإجراءات الوزارة
منفردة أو من خالل المحاكم .
 .19تقديم االستشارات القانونية لطرفي اإلنتاج العامل
والمشغل وإرشادهم إلى اإلجراءات القانونية حسب ما ينص
عليه قانون العمل رقم  7لعام . 2000
 .20تنظيم عمل المؤسسات النقابية العمالية والبحث في
ترخيص نقابات عمالية قائمة وجديدة حسب قانون النقابات
. 331/1954
 .21القاء عشرات المحاضرات وورش العمل التثقيفية بقانون
العمل الفلسطيني رقم  7لعام  2000وإبرام العقود واالتفاقيات
التي تخص الوزارة .
 .22تسجيل إيرادات مالية لرخص السياقة وشهادات بدل
الفاقد لطالب مراكز التدريب المهنى بقيمة ”1,419,169.00
“ شيكل .
 .23إنشاء موقع إلكتروني لوزارة العمل WWW.MOL.PS
وإضافة نافذة فرص عمل إلرشاد المواطنين الى فرص العمل
المتوفرة في سوق العمل الفلسطيني ،ونافذة شكاوى لتسهيل
التواصل مع الجمهور.

وزارة الحكم المحلي
على صعيد البلديات:
• أنفقت الحكومة عبر الوزارة حتى تاريخه ما يزيد عن  43مليون دوالر
على دعم البلديات ومشاريعها التطويرية وخدماتها.
• إخراج البلديات من أزمتها المتفاقمة في موضوع توفير الموازنات
الخاصة بالرواتب والنظافة والمياه.
• إعادة هيكلة البلديات وتفعيل الرقابة عليها ،مما ساهم في تحسين
الموارد بشكل كبير بالتوازي مع تقليل النفقات التي كانت تهدر في
العهد السابق.

على صعيد المشاريع:
• مشروع تطوير شارع النصر ،حيث كانت نقطة اإلنطالق لعمل عشرات
المشاريع التمويلية والخدماتية من طرق وآبارا للمياه ،وكانت بعض
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المشاريع اإلستراتيجية مثل محطات الصرف الصحي المركزية ومحطات
تحلية المياه الكبرى.
• وساهمت في استغالل كافة الموارد المتاحة من ركام مباني والمواد
التي يتم تصنيعها محليًا في انجاز مشاريع البنية التحتية ومشاريع
اإلنشاءات وقد ظهر ذلك جليا في العديد من المشاريع الحيوية.
• من أهم المشاريع التي مولتها الحكومة في ظل الحصار هي مشروع
تطوير شارع النصر في مدينة غزة وجباليا (جباليا),ومشروع تطوير شارع
بيت الهيا العام ’ومشروع تطوير شارع أبو بكر الصديق (النصيرات)
والتي اوقفت جميعها من وكالة التنمية األمريكية  USAIDبعد أن بدأ
تنفيذها وحفرها ،كما قامت مؤخرا بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في
عدد كبير من مدن وبلدات ومخيمات قطاع غزة.
• قدمت الوزارة ( ) 55سيارة وشاحنة من آليات قوافل فك الحصار
للهيئات المحلية.
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جدول يوضح حجم المشاريع التى تم تنفيذها من عام  2006حتى 2011
م

القطاع

عدد المشاريع

المبلغ بالدوالر

.1

تعبيد وتطوير طرق

333

51,424,696

.2

شق طرق وتأهيلها

145

6,936,068

.3

حفر وتأهيل آبار المياه

202

13,205,203

.4

تمديد شبكات مياه وخطوط

181

16,110,228

.5

تمديد خطوط وشبكات الصرف الصحي

190

24,403,016

.6

محطات معالجة

43

35,889,384

.7

التشجير وإنشاء الحدائق

118

2,850,243

.8

النفايات الصلبة

88

4,092,999

.9

مرافق عامة

119

7,209,352

المجموع

1419

162,121,189

المشاريع الممولة من قبل الحكومة:
البلدية
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اسم المشروع

مبلغ المشروع $

.1

بيت حانون

ترميم مبنى بلدية بيت حانون القديم

$35,000

.2

بيت حانون

صرف صحي لشارع السكة المنطقة الغربية

$93,594

.3

بيت حانون

تشجير مدينة بيت حانون

$25,520

.4

بيت حانون

مشــروع تجهيـــز ملعــب مدينـــة بيــت حانون

$100,000

.5

بيت حانون

تبليط شارع غزة

$45,000

.6

بيت الهيا

تعبيد جزء من شارع بيت الهيا العام القاطع الغربي -تل الذهب

$113,809

.7

بيت الهيا

مشروع تعبيد شارع بيت الهيا العام ( القاطع الشرقي – الجناح الشمالي)

$93,900

.8

جباليا

إنشاء حمامات في سوق معسكر جباليا

$6,282

.9

جباليا

مشروع تأهيل شارع النصر المرحلة األولى

$267,710

.10

جباليا

مشروع تأهيل شارع النصر المرحلة الثانية

$401,638

.11

جباليا

مشروع إنشاء حديقة الصفطاوي

$80,000

.12

جباليا

مشروع استكمال تعبيد الجانب الشمالي من شارع البحر.

$128,986

.13

جباليا

مشروع رصف منطقة مسجد الشورى.

$135,000

.14

غزة

مشروع تعبيد شارع مدرسة سليمان سلطان

$31,600

.15

غزة

مشروع ترميم القطوعات عند تقاطع شارع عون الشوا مع شارع صالح الدين وشارع رقم 8

$45,614

.16

غزة

مشروع ري االشجار في الشوارع والجزر  -الجزء الثاني

$145,500

.17

غزة

تطوير شارع فلسطين من كمال ناصر حتى صالح خلف

$1,580,000

.18

غزة

تطوير شارع النزاز

$748,748

.19

غزة

تطوير شارع الرشيد

$3,535,000
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المشاريع الممولة من قبل الحكومة:
البلدية

اسم المشروع

مبلغ المشروع $

.20

الزهراء

صيانة مواقف البحر  /مدينة الزهراء

$70,000

.21

النصيرات

تطوير شارع ابو بكر -مرحلة اولى

$250,000

.22

النصيرات

تطوير شارع ابو بكر -مرحلة ثالثة

$182,000

.23

الزوايدة

تطوير شوارع و طرق داخلية بمادة الكسارة و الكركار

$8,000

.24

دير البلح

مشروع تأهيل مدخل صالح الدين وتشجير شوارع بدير البلح

$27,215

.25

دير البلح

صيانة مركز المدينة (صيانة وتوريد وفرد اسفلت)

$100,000

.26

دير البلح

توريد مواد لصيانة شبكة اإلنارة

$14,777

.27

خان يونس

سوق أحمد عبد العزيز

$35,000

.28

خان يونس

صيانة وإعادة تأهيل شوارع بالمدينة

$301,216

.29

خان يونس

توسيع شارع جمال عبد الناصر من شارع أبو عايش إلى القرارة

$1,200,000

.30

خان يونس

تكييف المركز الثقافي

$89,602

.31

بني سهيال

تعبيد شارع عمر المختار /الربايع

$149,748

.32

رفح

إزالة و ترحيل آثار الدمار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي على مبنى بلدية رفح

$28,344

.33

رفح

رصف شارع ترابى بحى الزبيدية غرب معبر رفح

$15,125

.34

رفح

إعادة تأهيل شارع رقم ( )13بخربة العدس

$220,000

.35

رفح

توريد فوانيس إنارة شوارع مدينة رفح

$45,310

.36

رفح

صيانة طرق مختلفة في مدينة رفح

$48,200

.37

الشوكة

تأهيل شارع االصالح

$8,500

المجموع الكلي للمشاريع

$10,405,937.84

• تراخيص عددها ( )104معاملة ،وإعتماد مخططات هيكلية عددها
( ،)5وإعتماد مخططات تفصيلية عددها (.)599
• إعتماد مخططات تغيير هدف استخدام أراضي عددها (،)106
وإعتماد مخططات مشاريع إفراز عددها ( ،)51وإعتماد مخططات
توسيع نفوذ عددها ( ،)11وإعتماد قرارات متنوعة عددها (.)256
• اعتماد نظام اإلنشاءات الخاص باالتصاالت الالسلكية والسلكية،
ونظام اإلنترنت وكوفى شوب.
• المصادقة على أنظمة البلديات (توريد المياه-الحرف -النظافة)،
والمصادقة على جميع قرارات المجالس المحلية ذات الطابع
القانوني.
• اعتماد النظام األساسي لمجلس ادارة النفايات الصلبة لمحافظات
الجنوب.
• اعتماد الالئحة القانونية بشأن طبيعة العمل للموظفين القانونيين
في البلديات ،ومذكرة قانونية بشأن رسوم االستدعاءات والطلبات.
• نشر جميع انظمة الهئيات المحلية في الوقائع الفلسطينية (الجريدة
الرسمية).
• مناقشة وإعداد جميع موازنات الهيئات المحلية والمجالس المشتركة
في قطاع غزة.
• إنجاز جميع التصديقات الخاصة بمعامالت البلديات والمجالس
(ممارسة ،مناقصة  ،عرض سعر)
• إعداد الموقف المالي الشهري لجميع البلديات والمجالس المحلية.
• تدقيق التقارير المالية الواردة من البلديات والمجالس المحلية.
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وزارة اإلعالم-المكتب اإلعالمي الحكومي
أو ًال :إعادة االعتبار لوزارة اإلعالم والثقة بها:
عملنا منذ اللحظة األولى على تغيير الصورة النمطية المكونة في أذهان
وضمائر الوسط اإلعالمي عن وزارة اإلعالم وعدم اإليمان بدورها وبكيانها،
وعدم الثقة بها ،والتي نتج عنها عدم تعاون ومقاطعة فعالياتها ورفض
االستجابة لدعواتها وتوصياتها...فاليوم وبعد ستة أعوام من التواصل
والعطاء وتذليل العقبات نجد العالقة مع الوزارة تغيرت إلى االحترام
والتعاون والمشاركة الفعالة اإليجابية مع كل ما يصدر عن الوزارة ،وكل ذلك

ما كان ليتم لوال جهود مستمرة وتكريس احترام مهنة االعالم على مختلف
المستويات.

ثانيا :الحفاظ على الحقوق اإلعالمية وزيادة هوامش
الحرية:

تعاملنا بروح قانون المطبوعات والنشر لعام1995م ،وأوجدنا حالة من
التوازن النسبي بين حقوق الصحفيين وواجباتهم ،وبين الحريات اإلعالمية
وبين المسئوليات الوطنية واالجتماعية وأخالقيات مهنة اإلعالم .فعالجنا كل
القضايا ذات الصلة وأنصفنا الصحفيين في عالقاتهم مع المستوى األمني

والسياسي ،واجتهدنا في تطبيق شعار “انصر الصحفي ظالماً أو مظلوماً”،
ظالماً بالتوجيه والنصح واإلرشاد ،ومظلوماً باإلنصاف وإعادة االعتبار له،
ونستطيع القول أن هذه السنوات الست هي األفضل بشكل إجمالي على
صعيد الحريات والحقوق قياساً على ما سبق من سنوات ،وكان لنا الدور
البارز في حل أي إشكالية تقع بين اإلعالم وبين أي مؤسسة حكومية أمنية
كانت أم سياسية ووجدنا مؤازرة ودعم في ذلك من أعلى المستويات األمنية
والسياسية في الحكومة ،كما عملنا على حل كثير من الخالفات والمشكالت
ما بين الصحفيين ومؤسساتهم أو ما بين المؤسسات الصحفية على خلفية
الحقوق ،وذلك لسد الفجوة التي أحدثها الواقع الصحفي في غياب وجود نقابة
فاعلة وممثلة لجموع الصحفيين.

ثالثاً :بناء عالقات إيجابية مع اإلعالميين :

وقفنا بجانب اإلعالمي في أفراحه وأتراحه ،في همومه و مشاكله ،وعقدنا
عشرات اللقاءات مع العديد منهم لمناقشة أوضاعهم ،ونظمنا عشرات
االحتفاالت لتكريمهم ووفا ًء لجهدهم ودورهم ،وكرمنا الشهداء والجرحى
من الحركة اإلعالمية ،وسجلنا في كتاب التاريخ الصحفي الفلسطيني
يوم  31/12من كل عام يوماً للوفاء للصحفي الفلسطيني ،كمناسبة
فلسطينية خالصة يحتفى فيها بالصحفي الفلسطيني تقديرا لعطائه
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وتضحياته ،وذلك بجانب تاريخي  3/5اليوم العالمي لحرية الصحافة،
و 26/9يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني ،وكنا في زيارات ميدانية
على مدار الساعة ،وكرمنا قدامى االعالميين العاملين منذ  15عام،
والحاصلين على جوائز دولية وعربية ومحلية ،وكرم المكتب قدامى
اإلعالميين العاملين منذ  15عاماً و الصحفيين الحاصلين على جوائز
دولية وعربية ومحلية وكرمنا في سابقة أكثر من  140زميلة صحفية
 ،كما ونظمت الوزارة  15احتفا ًال مركزياً عاماً في المناسبات االعالمية
المختلفة .عملت الوزارة على منح ما يقرب من” ”900إذن دخول وإقامة
للصحفيين األجانب وتسهيل مهمة عمل وإصدار بطاقات صحفية ،بينما
أقمنا “ ”30ندوة ويوم دراسي وورشة عمل تخصصية ،كما ونظمنا الكثير
من الوقفات التضامنية في المناسبات المختلفة مثل :وقفة تضامنية
مع شهداء سفينة أسطول الحرية ،وقفة تضامنية ضد قرار توقف بث
فضائية األقصى ،وقفة تضامنية أمام مقر الصليب األحمر بغزة للتضامن
مع األسير خضر عدنان ،وقفة تضامنية مع مصور الجزيرة الزميل علي
الجابر الذي قتل في ليبيا ،وقفة تضامنية مع األسيرة هناء الشلبي
والنائب أحمد الحاج.

رابعاً :ترتيب الساحة اإلعالمية وتنظيم عمل المؤسسات
بما يسمح زيادة عدد التراخيص:

تواصلنا مع مئات المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع غزة ،وجددنا
بياناتها ،وحددنا اختصاصاتها ومهامها وعناوينها ،وسهلنا حصولها على
التراخيص المؤهلة الستمرار العمل بحرية كاملة ،حيث تم منح تراخيص
وتوفيق اوضاع حوالى” ”300مؤسسة تعمل في إطار الصحافة واإلعالم
ال شام ً
في مختلف القطاعات .وأصدرنا دلي ً
ال عن الحالة اإلعالمية المحلية
والعربية والدولية وفي مختلف المجاالت :المطبوعة ،والمسموعة،
والمرئية ،والبحثية ،والتدريب اإلعالمي ،واإللكتروني ،وشركات اإلنتاج
اإلعالمي ،وتم طباعة آالف النسخ منه في طبعته األولى 2011م،
وطبعته الثانية عام2012م ،ووفر قاعدة معلومات مهمة عن مجمل
العمل اإلعالمي.
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خامساً :تسهيل انسياب المعلومات الخاصة بالحكومة وتوفيرها
لوسائل اإلعالم:
عملنا كحلقة وصل بين الصحفيين ووسائل اإلعالم وبين المسئولين الحكوميين بكافة
مسئولياتهم ،وتوفير المعلومات المناسبة التي تساعدهم في بناء تقاريرهم وقصصهم
اإلخبارية ،وسهلنا لقاء الصحفيين بكبار رجال الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء
إسماعيل هنية سواء في مناسبات محددة أو كلما سنحت الظروف ،وكثفنا المؤتمرات
الصحفية ،وأصدرنا أكثر من  450بيانا وتصريحا صحفيا ،بحيث تعبر هذه البيانات
والتصريحات عن رأي وموقف الحكومة من مجمل التطورات الميدانية المحلية واإلقليمية
والدولية ذات العالقة واألثر على القضية الفلسطينية ،كما كنا جزءاً اساسياً في لجان
ادارة األزمات المختلفة التي مرت بها الحكومة ،وعملنا خاللها على ضمان قيام اإلعالم
بدوره المجتمعي في اطالع الرأي العام على كافة الحقائق والمعلومات ،كما شاركت
الوزارة في  27من اللجان الحكومية الكبرى في جوانب متعددة ،مثل :اللجنة الوطنية
إلحياء ذكرى النكبة ،واللجنة العليا للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل ،ولجنة
توثيق جرائم االحتالل...

سادساً :بناء المكاتب اإلعالمية للوزارات لتشكيل حلقة وصل
بين الوزارة والوسط اإلعالمي:
يعرف الجميع مدى المعاناة التي كان يجدها أي صحفي يريد معلومة أو يرغب بمقابلة
أي مسئول في أي مؤسسة حكومية  ..اآلن وبعد جهود كبيرة من المكتب في ترتيب
اختبارات وتنظيم امتحانات االعالميين الحكوميين ،تم ردف المكاتب اإلعالمية في
الوزارات المختلفة بموظفين مؤهلين ومتخصصين في اإلعالم والعالقات العامة وهذا
ساعد على أن تكون المكاتب اإلعالمية في الوزارات والهيئات الحكومية حلقة وصل مع
المجتمع ،مما عمق العالقة وسهل تذليل العقبات وضاقت الفجوة التي كانت موجودة
بدرجة كبيرة ،ونستطيع القول أن هناك عشرات اإلعالميين يعملون في الوزارات
بعد حالة من التهميش واإلهمال ،وبالخصوص فإننا عقدنا عشرات االجتماعات مع
اإلعالميين الحكوميين من أجل تطوير العمل اإلعالمي الحكومي ،كما نعقد لقاء شهريا
بانتظام لمتابعة مجريات تطبيق رؤية الحكومة االعالمية.

موقع الرأي أون الين اإلخباري:

سابعاً :إنشاء برامج ووسائل وأساليب إعالمية حكومية
جديدة:

برنامج لقاء مع مسئول:

وجدنا أهمية لوجود منابر وبرامج وأدوات إعالمية تساعد الحكومة في التعبير
عن آرائها ،وتوضح من خاللها مواقفها ونشاطاتها وقراراتها وتساعد الصحفي في
الحصول على المعلومات التي يحتاجها في عمله وتغطيته وتساعده على االلتقاء
بالمسئولين ،ومن أهمها :

وهو برنامج قديم للوزارة وقد كان مهمشا ،حتى تم تفعيله وتطويره
خالل عام 2010م ويستضيف في كل حلقة شخصية حكومية مسئولة
مرة أو مرتين وأحيانا ثالث مرات أسبوعيا بحسب ما تقتضي األحداث،
حيث وصلت عدد حلقات البرنامج  60حلقة حتى إعداد هذا الكتاب،
وذلك لتسليط الضوء على القضايا الهامة ونشاطات وفعاليات الوزارات
والمؤسسات الحكومية.

وهي صحيفة حكومية يومية تصدر أسبوعيا مؤقتا وهي ناطقة باسم الحكومة
الفلسطينية حيث صدر العدد األول منها بتاريخ  ،5/3/2009بعد ايام قليلة
من انتهاء الحرب على غزة ،وتطورت هذه الصحيفة شكال وموضوعا ،حيث
صدر منها حتى اآلن  150عددا ،وتطبع  4000نسخة توزع على كافة محافظات
قطاع غزة ،كما تحوي العديد من المالحق الدورية وغير الدورية.

ساعة البث اإلذاعية في اإلذاعات المحلية:

صحيفة الرأي األسبوعية:
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موقع الرأي أون الين اإلخباري :المحدث على مدار الساعة ،حيث نشر
الموقع منذ انشائه في العام 2008م آالف الموضوعات ،تحت التصنيفات
التالية :أخبار وتقارير عدد  10208موضوعا ،خبر عاجل  ،94صحافة عبرية
 ،576إعالنات الوزارة  ،72بيانات وتصريحات  ،725مقاالت  ،703بحوث
وإحصاءات  ،366عناوين األخبار  ،618إصدارات  ،93استطالعات الرأي
 ،17تقرير االنتهاكات ضد الصحفيين  ،26ملف القدس  ،142ملف لجنة
األسرى  ،170ملف أسطول الحرية  ،34ملف أحداث األقصى  ،18ملف نقابة
الصحفيين  ،21ملف يوميات الحرب  22المواد التي تم إبرازها  ،376المواد
التي تم إرسالها إلى القائمة البريدية الخاص بالموقع  ،974الصور ،11674
الملفات  ،576ويمتلك الموقع قاعدة بيانات ضخمة تضم آالف االيميالت
للتواصل والمراسلة ،كما يزود قوائم الصحفيين المعتمدة لديه بتفاصيل
كافة الفعاليات واألنشطة الحكومية ،عبر خدمة الرسائل القصيرة.

تنظيم ساعة البث اإلذاعية في اإلذاعات المحلية ،واالستفادة منها حكوميا
تحت عنوان :لقاء مع مسئول حكومي ،حيث بلغ عدد الحلقات اإلذاعية 20
حلقة ،بواقع حلقة واحدة اسبوعيا كل يوم خميس ،وقد عملت الوزارة
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باالتفاق مع االذاعات المحلية على تفعيل واستثمار ساعة البث الحكومية
عبر تنظيم برنامج تقوم عليه الوزارة منذ ستة شهور ،وذلك ألول مرة
في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية

تنظيم وتفعيل برامج حوارية خاصة بالحكومة:
تنظيم وتفعيل برامج حوارية خاصة بالحكومة في بعض الفضائيات
الفلسطينية ،بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

إصدار أفالم وثائقية عن األداء الحكومي:
اصدار أفالم وثائقية عن األداء الحكومي واإلشراف على أفالم
توثق انجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.الفضائيات
الفلسطينية ،بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

المؤتمرات الصحفية:

المؤتمرات الصحفية ،كوسيلة اضافية مساعدة مع البرامج األخرى ،حيث
عقدت الوزارة  25مؤتمرا صحفيا تتناول قضايا اعالمية وسياسية عامة.

ثامناً :المساهمة في تدريب وتأهيل الكادر اإلعالمي
الحكومي وغير الحكومي :
وضعنا نصب اعيننا هدف االرتقاء بمستوى مهنة االعالم ،فنظمنا منذ عام
2009م أكثر من  30دورة تدريبية متخصصة في مجاالت اإلعالم المختلفة،
حيث التحق بها مئات الصحفيين والصحفيات من مختلف التخصصات،
ومن أبرز مجاالت التدريب :التحرير الصحفي ،واإلخراج الصحفي ،والفيلم
الوثائقي ،والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ،والتغطية اإلعالمية في
الحروب ،وأخالقيات المهنة ،وحرية اإلعالم في المواثيق الدولية ،واإلعالم
الجديد ،الناطق االعالمي ،كيفية التعامل مع وسائل االعالم.

تاسعاً :طرح مبادرات حول أخالقيات المهنة،
والمسئولية االجتماعية ،وتطوير القانون :
كان لنا العديد من المبادرات المكتوبة حول العديد من القضايا ذات الصلة
بتطوير األداء اإلعالمي الفلسطيني ،فأطلقنا مبادرة حول أخالقيات
المهنة والمسئولية االجتماعية ،وناقشناها من خالل عدة ورش عمل،
وكللناها بإصدارها بوثيقة مطبوعة مازالت موجودة بين أيادي المهتمين
واإلعالميين ،وأطلقنا عدة مبادرات حول تفعيل نقابة الصحفيين،
وتحقيق المصالحة اإلعالمية ،وحول دور اإلعالم في تحقيق المصالحة
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المجتمعية السياسية ،وحول تطوير قانون المطبوعات والنشر لعام95م وهو المستند الوحيد
الذي ينظم العمل اإلعالمي في األراضي الفلسطينية ،ونظمنا حول هذه المواضيع المهمة
الكثير من اللقاءات الخاصة وورش عمل داخلية مع الكتل اإلعالمية المختلفة والجهات المهتمة
سواء من داخل الوسط اإلعالمي أم الوسط القانوني والنقابي والسياسي.

عاشراً :إصدار الكتب اإلعالمية المتخصصة:
أصدرنا العديد من الكتب واإلصدارات حول موضوعات إعالمية وسياسية ذات عالقة بتثقيف
الوسط اإلعالمي ،وبقضايا وطنية كبرى كالقدس واألسرى ،وبتوثيق تجارب اإلعالميين خاصة
في المفاصل الصعبة والمحطات المعقدة كتجربة العمل خالل العدوان على قطاع غزة ،وتمت
طباعة آالف النسخ وتوزيعها على كافة وسائل اإلعالم لالستفادة منها.
.1كتاب توثيقي لندوة حرية العمل الصحفي في األراضي الفلسطينية ،اصدار 2008م ،عدد 300
نسخة.2 .كتاب “التجارب اإلعالمية خالل حرب الفرقان” ،اصدار 2009م ،عدد  1000نسخة.3 .كتاب
“سفراء صغار” ،اصدار 2009م عدد  500نسخة.4 .كتاب “أخالقيات المهنة الصحفية” ،اصدار 2010م،
عدد  1000نسخة.5 .كتاب “أربعة أعوام على حكم حماس” ،اصدار 2010م ،عدد  2000نسخة.6 .كتاب
“اإلعالم وقضايا المجتمع” ،اصدار عام 2010م ،عدد  200نسخة.7 .كتاب ذاكرة التاريخ “إلكتروني” عبر
موقع الرأي أون الين ،اصدار 2008م.8 .كتاب “الخطوط العريضة إلنجازات الحكومة” ،اصدار 2010م،
عدد  5000نسخة.9 .كتاب “األمن واإلعالم تكامل أم تضاد” ،اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.10 .كتاب
“األداء اإلعالمي خالل الحرب” ،اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.11 .كتاب “الدليل اإلعالمي،”1اصدار
2010م ،عدد  1000نسخة.12 .كتاب “الدليل اإلعالمي،”2اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.13 .كتاب
“اإلنجازات الرقمية للحكومة الفلسطينية  ،”2006-2012اصدار 2012م ،عدد  2000نسخة.

حادي عشر :االنفتاح على المجتمع الخارجي :
نظمنا العديد من الجوالت الخارجية سواء األجنبية أو العربية ،وشرحنا أبعاد الواقع اإلعالمي
الفلسطيني ،واستمعنا إلى مجاالت االستفادة وتبادل الخبرات والتجارب ،كما تم توقيع مذكرات
تفاهم لتبادل الخبرات والتدريب ،كذلك استقبلنا العديد من الوفود اإلعالمية الخارجية التي زارت
قطاع غزة ،وعملنا على تسهيل عملهم وتنقلهم ومقابلتهم للمسئولين ،ونحن حاليا في طور
االعداد والترتيب لبرامج تبادل خبرات وتدريب مشترك في العديد من الدول العربية.
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وزارة الـمــالية
 فرض وضبط الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على البضائعالواردة من المعابر األرضية وفق األصول المهنية.

 المشاركة في لجنة العطاءات وعروض األسعار ولجان البيع والشراءالخاصة بالوزارات المختلفة.

 المشاركة في كافة أنشطة اللجنة االقتصادية الوزارية واللجنة اإلداريةالوزارية ولجنة الترقيات االستثنائية.

 دراسة وتقييم اإليجارات الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لعدد 150عقار.

 -ضبط أسعار الوقود والمحروقات بما يخدم الجمهور بكافة قطاعاته.

 إعداد دراسة فنية للعطاءات المنفذة من خالل اللوازم العامة وذلكلعدد  65لجنة فنية بمشاركة الوزارات المعنية وأصحاب الخبرة.

 المشاركة في إدارة أزمة الكهرباء في قطاع غزة. اعداد تقارير اجمالي االيرادات وإجمالي النفقات التي أدارتها الوزارة. إصدار عدد ( )3أمر مالي بنسبة  1/24من موازنة عام  2011لجميعالوزارات والمؤسسات الحكومية.
 إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية  2012على مستوى الوطنككل (محافظات غزة  +محافظات الضفة الغربية والقدس  +مؤسسات
السلطة في الخارج).
 حوسبة التشكيالت الوظيفية واإلحداثيات على برنامج النظام المالي. متابعة صرف الرواتب مع البنوك ذات الصلة وتقسيمها إلى فئاتمحددة حسب السيولة المتوفرة في البنوك .
 إعداد وطرح  65عطاء خالل العام  2011بما يلبي احتياجات الوزاراتالمختلفة.

 إعداد برنامج الرواتب لموظفي وزارة الداخلية – الشق العسكري،والذي بدأ العمل به اعتباراً من رواتب شهر 7/2011م.

 تطوير النظام المالي المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية. الربط مع الشبكة الحكومية ضمن تكامل البيانات الحكومية ،مماأدى إلى تبادل البيانات بين الوزارة ومؤسسات السلطة وتقديم الخدمات
التالية:
 -1احتساب الحالة االجتماعية للموظف تلقائياً في الراتب بمجرد تغيير
ملفه في وزارة الداخلية.
 -2نشر استمارة الراتب عبر االنترنت.

 إعداد برنامج محوسب لتدقيق النفقات الخاصة بوزارة الداخلية. العمل بنظام تسديد مخالفات المرور عن طريق بنك البريد بد ًال منتحصيلها نقداً.

 -4إطالق خدمة استعالم عن جمارك السيارات للموظفين.
5-إعداد نظام األرشيف اإللكتروني المحوسب لوزارة المالية.

 دراسة وتنفيذ عالوة االختصاص للكادر الطبي العسكري (الخدماتالطبية).

 تطوير نظام إلكتروني جديد لبرنامج القيمة المضافة لتلبية الخدماتالتي تقدمها اإلدارة العامة للقيمة المضافة.

 دراسة وتنفيذ عالوة غالء المعيشة على رواتب العسكريين العاملينوالمتقاعدين اعتباراً من رواتب شهر .4/2011

 تنفيذ نظام الشؤون المالية والمستودعات واللوازم في وزارة المالية،وقد تم إنجاز هذه المنظومة باالشتراك مع وزارة الصحة.

 القيام بزيارات ميدانية للمراكز المالية التابعة لوزارة الداخلية لتنسيقتوريد جميع إيرادات وزارة الداخلية – الشق العسكري لحساب اإليرادات
العام التابع ل وتقديم النصح واإلرشاد للعاملين في هذه المراكز،
ليتمكنوا من القيام بأعمالهم حسب القانون والنظام.
 إطالق خدمة حول راتب بنفسك وهي خدمة تتيح للموظف تحويلراتبه من بريد إلى بريد أو من بنك البريد إلى البنك الوطني اإلسالمي.
 تطوير نظام استعالم إلكتروني جديد لبرنامج القيمة المضافة لتلبيةالخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للقيمة المضافة.
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 -3تحديث واحتساب التغييرات على ملف الموظف في ديوان الموظفين
العام.
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وزارة الـخــارجيــة
• تنظيم العديد من الجوالت الخارجية لعدد من الدول لشرح أبعاد القضية
الفلسطينية ,وجمع التبرعات وإدخال األموال إلى الشعب الفلسطيني في قطاع
غزة والذي ضرب عليه حصارا مشددا.

• نفذت الوزارة زيارات رسمية واتفاقيات حيث رعت حوالي  20لقاء رسمي
جمعها مع شخصيات حكومية وغير حكومية قريبة من صنع القرار في
بالدها.

• خاطبت الوزارة الكثير من المسئولين في الخارج ووضعهم في صورة العدوان
وسبل وقف الهجمة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني األعزل ،ووجهت عدة
رسائل رسمية مخاطبة الرؤساء والقادة ووزراء الخارجية على النطاق اإلقليمي
والدولي.

• أرسلت الوزارة حوالي  23رسالة رسمية منذ بداية العام  ،2009ومخاطبة
العديد من قادة ووزراء الدول األجنبية ذات العالقة مع الشعب الفلسطيني
لشرح أبعاد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق اإلنسانية على أرض القطاع.
• أصدرت الوزارة العديد من البيانات الصحفية التي تعبر عن وجهة نظر

الحكومة الفلسطينية في عدد من األحداث
والقضايا.
• قدمت الوزارة الخدمة اليومية للمواطنين عبر
قسم التصديقات في الوزارة قامت اإلدارة العامة
للشؤون القنصلية وبعد انتهاء معركة الفرقان
مباشرة بمتابعة عملها في خدمة المواطنين ،
وقامت بالتصديق على حوالي  35000مستند
مختلف (وكاالت ،شهادات علمية ،عقود مختلفة...
إلخ).
• اإلشراف على لجنة استقبال الوفود وكسر الحصار،
ومتابعة استقبال الوفود وقوافل كسر الحصار اآلتية
إلى قطاع غزة ،وإعداد البرامج والفعاليات الميدانية
واطالعهم على مستجدات الحياة اليومية للشعب
الفلسطيني في قطاع غزة.
• تنظيم الملتقى الدولي األول إلنقاذ فلسطين،
بمشاركة دولية واسعة ،حيث جرى اطالع
المشاركين على واقع األوضاع الحياتية ومؤشرات
التنمية والمشاريع المطلوبة لتحقيق تطور في
مستوى المعيشة.
• تنظيم عدد من الدورات الدبلوماسية المتخصصة
واعتماد مركز التدريب الدبلوماسي.
• ابتعاث عدد من الكفاءات والكوادر لدورات خارجية
في العديد من الدول التي وقعت مذكرات تفاهم
وتعاون مع الوزارة في مجال التدريب الدبلوماسي
المتخصص.
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وزارة شؤون المرأة واألسرة
أو ً
ال :محور التوعية والتثقيف والدعم النفسي
واالجتماعي والقانوني:
 تنفيذ برامج اإلسناد والدعم النفسي :حيث استهدف ( )300امرأة منذوي الشهداء و ( )6000وبلغت تكلفته ()100.000$
 تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير مهارات إدارةالحروب واألزمات ،استهدفت ( )280امرأة وبلغت تكلفتها ()55.000$
 تنفيذ مشاريع داعمة ألسر الشهداء واألطفال األيتام في األعياداستهدفت ( )7000طفل وبلغت تكلفتها ()80.000$

 تنفيذ مشاريع توعية مثل مشروع بناء الذات استهدفت ( )200امرأةمن األرامل الشابات  ،مشروع الترابط األسري “شمعة مضيئة في ظلمة
الحصار” وقد استهدف ( )50أسرة ومشروع امرأة واعية تخلق جيل واع
استهدف ( )20خريجة جامعية.
 إنشاء برنامج ائتالف توعية المرأة “ بالشراكة مع ( )13وزارة ومؤسسةبهدف النهوض بمستوى الوعي العام للمرأة الفلسطينية وهو برنامج
دائم عمل على عنوان “ أسرة سعيدة مترابطة” لعامي  2010و 2011
على التوالي  ،نفذ البرنامج ( )8دورات تدريبية و ( )109محاضرة و ()320
ندوة و ( )11لقاء مفتوح و ( )14ورشة عمل واستهدف ( )3130طالبة
ثانوية  )580( ،أم و ( )23عاملة و ( )750طالبة جامعية و ( )6000امرأة.

 البرنامج القانوني :ويهدف إلى تحسين البيئة القانونية للمرأةالفلسطينية من خالل:
 -1التوعية القانونية  :ويسعى إلى النهوض بمستوى الوعي القانوني
لدى المرأة عبر:
 الدورات  :دورة في القانون الدولي  ،دورة قانونية للواعظة. اللقاءات :حوالي ( )60لقاء ما بين محاضرات وورش عمل ولقاءاتمفتوحة استهدفت ما يزيد عن ( )500امرأة.
 -2الوثيقة الحقوقية  :حيث تم إعدادها لتكون بمثابة مرجعية قانونية
داعمة للمرأة الفلسطينية في كل المجاالت.
 تنفيذ مشروع بناء كادر أسري :وتأمين ( )60منحة دراسية ذاتتخصصات لها عالقة باألسرة في أكاديمية فرحة لعلوم األسرة – اإلمارات
 ،التكلفة اإلجمالية للمنح هي ( )360.000منحة

 مشروع أسرة سعيدة ومتماسكة رغم الحصار :المرحلة األولى  :حيث نفذ ( )9برامج تدريبية استهدفت ( )270فتاة
مقبلة على الزواج  ،كما نفذت ( )5برامج توعية استهدفت ( )300طالبة
ثانوية متزوجة وقد هدفت هذه البرامج إلى الحفاظ على استقرار األسرة
وتطوير مهارات إدارة األسرة وتنمية الوعي العام بقضايا أسرية.
المرحلة الثانية  :ركزت على األمن األسري وقد نفذ ( )4دورات تدريبية
استهدفت ( )200فتاة ولقاءات مركزية وبرامج إعالمية ومازال البرنامج
مستمراً حتى نهاية  2012-06-14تبلغ تكلفة المشروع (.)29.700$
 مشروع أنا وعائلتي  :يهدف إلى تطوير مهارات وأساليب التنشئةاالجتماعية واستهدفت ( )40امرأة تنموية وبلغت تكلفته (.)3000$
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 -3قراءة وتقديم مقترحات مشاريع لتعديل قوانين تخص المرأة مثل:
 تعديل قانون الحضانة للمرأة األرملة التي أمسكت نفسها لتربيةأبنائها.
 المساهمة في تفعيل صندوق النفقة. المساهمة في صياغة تعميم مشاهدة األطفال. -4قراءة في المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة  :حيث قدم “ قراءة في
وثيقة سيداو” عبر لقاءات استهدفت حوالي ( )150ناشطة في المجال
الدعوى والنسوي.
 -5الدليل القانوني  :وهو دليل يحتوي كل القوانين الخاصة بالمرأة
الفلسطينية.
 حمالت التوعية والضغط والتأثير :حيث نفذت الوزارة حملة “ تغييرالثقافة الساندة السلبية تجاه المرأة في المجتمع الفلسطيني” من خالل
( )4أيام دراسية لدعم العادات اإليجابية ومواجهة العادات السلبية تجاه
المرأة ،استهدفت حوالي ( )600امرأة في جميع مناطق غزة.
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 مسابقة أميرة األدب :وهي مسابقة تشجع على الكتابة في قضاياالمرأة في أربع ألوان من األدب هي  “ :شعر – سيناريو – قصة صحفية
– قصة قصيرة” حيث وزعت ( )10جوائز على الفائزين بتكلفة ()2100$
 تنفيذ يوم مفتوح مع جمعية رعاية المسنين في مستشفى الوفاءاستهدفت ( )30من المسنات و( )20من المسنين.

ثانياً :محور التمكين اإلقتصادي :
• عملت الوزارة على المساهمة في التنمية اإلقتصادية لمعيالت األسر
عبر التنسيق مع مؤسسات دولية ومحلية وتم تنفيذ مجموعة من
المشاريع االقتصادية هي:
 .1مشروع تنمية األغنام والحدائق المنزلية  :استهدف  110أسرة.
 .2مشروع زراعة الفطر  :استهدف  300امرأة في منطقة (المغراقة
وجحر الديك).
 .3مشروع استيالد األرانب  :استهدف  20امرأة في محافظة رفح
وتكلفته 10000$
 .4سما األيادي المنتجة مركز األرامل المنتجة في شمال غزة :يحتوي
على  4وحدات إنتاجية وهي (تصنيع غذائي –حياكة – تطريز -رياضة)
واستهدف  100امرأة فقيرة معيلة أسرة.
 .5برنامج تنمية المشاريع الصغيرة  :بدأ هذا المشروع في عام 2010
تحت عنوان “امتلكي مشروعك الخاص” استفاد منه  40امرأة بتكلفة
45000$
 .6دعم المشاريع الزراعية للنساء في المناطق الحدودية بالتعاون مع وزارة
الزراعة  :استفاد من هذا المشروع  20امرأة في منطقة جنوب قطاع غزة

• التسويق لمشاريع خاصة بالوزارة مثل:
 مشروع الملتقى األسري  :يستهدف األمهات من األرامل والمطلقاتوتبلغ تكلفته ()130000$
 مشروع نساء منتجات ( إنتاج زراعي)  :يستهدف النساء الفلسطينياتوتبلغ تكلفته 150.000$
 مشروع نساء منتجات ( إنتاج صناعي)  :يستهدف النساء وتبلغ تكلفته()200.000$
 مشروع ريادة الشابات  :يستهدف الشابات الخريجات من الجامعاتالفلسطينية وتبلغ تكلفته ()45000$
 مشروع نحو أسرة آمنة :يستهدف النساء وتبلغ تكلفته (  15ألف دوالر)مع العلم بأن هذه المشاريع قيد استجالب التمويل.

ثالثاً :محور بناء الذات والتطوير:
 ساهمت الوزارة في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية مثل إعدادكوادر فاعلة ،إعداد مدرب محترف ،إدارة الجودة المتكاملة ،حيث استهدف
المشروع حوالي ( )200سيدة وبلغت تكلفته ( ، )11.000$وركز هذا
المحور على بناء قيادات شابة ناضجة قادرة على التغيير وكذلك على
تطوير المؤسسات النسوية إدارياً ومالياً من خالل:
 .1مشروع ريادة الشباب :حيث تم تنفيذ خمسة مشاريع ريادية شبابية
عملت على محاور متنوعة بغرض بناء القدرات وتأهيلها كقيادات
مجتمعية فاعلة قادرة على االنخراط في سوق العمل والتأثير في
عملية التنمية والتغيير واستهدف المشروع ( )225شابة بتكلفة إجمالية
.90000$
 .2مشروع نادي الرائدات  :قام على تجهيز مركز متعدد األغراض
(مختبر حاسوب-مكتبة -قاعة فنون يدوية-قاعة تدريب) وهو دائم يخدم
الخريجات الجامعيات من منطقة خانيونس يرتاده سنوياً معدل200
خريجة.
 .3مشروع رعاية مبادرات شبابية :من خال عقد دورة تدريبية في
صياغة المشاريع وإدارتها ،الفئة المستفيدة 23:نقابية.
 .4مشروع  6أكتوبر :ويهدف إلى تأهيل كادر نسوي يستطيع عرض
القضية الفلسطينية باللغة اإلنجليزية استهدف  20إمرأة (طالبات
وخريجات).
 .5مشروع إعداد مدربات :ويهدف إلى إعداد وتأهيل مدربات ناجحات
حيث استهدف  20خريجة جامعة.
 .6مشروع إعداد مدرب محترف :استهدف  22مدرب ويهدف إلى رفع
كفاءة المدربين في القطاع الحكومي .
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 .7مشروع تطوير المؤسسات النسائية :حيث هدف المشروع إلى
النهوض و االرتقاء بالمؤسسات عبر تطوير النظام المالي واإلداري
استهدف  9مؤسسات نسائية بتكلفة .38000$
 .8تطوير التواصل اإلداري :لدى موظفات القطاع الحكومي حيث تم
عقد دورة تدريبية في مجال “ البرمجة اللغوية العصبية” استهدف 20
موظفة حكومية
 .9حملة أرشدني :استفاد منها  100000طالب وطالبة تم تنفيذها
مرتين في عام  2010و 2011وتهدف لتوعية طلبة الثانوية العامة
بكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب بتكلفة حوالي 14000$
 .10دورة تأهيل ناطقة إعالمية والتي سبقها ورشة عمل وقد استهدفت
الدورة ( )20من الناشطات النسويات.

رابعاً :محور الدراسات والبحوث:
يعمل هذا المحور على توفير نظام معلومات شامل وكامل عن المرأة
الفلسطينية عبر إعداد دراسات تسهم في قراءة واقعها قراءة موضوعية
ومعرفة احتياجاتها:
 -1أنتجت الوزارة ستة دراسات بعناوين:
 دور المؤسسات غير الحكومية في التعاطي مع حاجات المرأة في غزةبعد الحرب.
 دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز مفهوم المقاومة. دراسة تتبعية لمشاركة المرأة في العمل في القطاع الحكومي ،الوكالة ،-البلديات  ،للفترة من .1994-2009
 -المشاكل االجتماعية التي تواجه زوجات األسرى.

الجهود والعمل الموجه حسب الخطة الوطنية واحتياجات المرأة ويستهدف
المؤسسات النسوية.

خامساً :محور التشبيك والتواصل:

 أولويات احتياجات المرأة الفلسطينية في محافظات غزة لعام .2010-2011 حالة الزواج والطالق لعام  2010في قطاع غزة. .2الدليل اإلحصائي للمرأة الفلسطينية :حيث تم إعداد دليل إحصائي
عن المرأة الفلسطينية في كافة المجاالت لعام 2010
 .3مؤتمرات وأيام دراسية وورش عمل وحمالت:

 .2تكريم األوائل من الطالبات في الثانوية العامة :من خالل زيارتهم
( 18زيارة) وتقديم الجوائز التشجيعية.
 .3المشاركة في أنشطة وبرامج في مؤسسات حكومية وغير
حكومية.

 -مؤتمر حق األرملة في حياة كريمة.

 .4فعاليات متنوعة في يوم األسير بشكل عام (أمسيات-ندوات).

 مؤتمر المرأة الفلسطينية بعد حرب الفرقان حاجات ومطالب /ماليزيا.

 .5استقبال الوفود النسائية القادمة إلى قطاع غزة.

 مؤتمر “المرأة من الربيع العربي إلى القدس “ مؤتمر دولي وقد نفذ هذاالمؤتمر في يوم المرأة العالمي حيث قامت وزارة شؤون المرأة باستقدام
قافلة خاصة من النساء وقد شارك في هذا المؤتمر حوالي ( )20دولة
حيث كانت أبرز توصيات المؤتمر “ إنشاء اللجنة الدولية لمناصرة المرأة
الفلسطينية”.
 .4توثيق االنتهاكات الخاصة بالمرأة أثناء الحرب على غزة بالتنسيق مع
لجنة التوثيق الحكومية.
 .5مشروع “ وثيقة التفاهم الوطنية” وهو مشروع يهدف إلى تنسيق
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 .1لقاء األربعاء :وهو لقاء دوري تلتقي فيه الوزيرة مع فئات النساء
بهدف تعزيز التواصل والمساهمة في حل المشاكل ،حيث التقت الوزيرة
بعدة فئات هي :األسيرات المحررات،النقابيات ،زوجات األسرى ،ممثالت
عن المؤسسات النسائية  ،الجريحات  ،المحاميات  ،الطبيبات  ،ذوي
الحاجات الخاصة.

 .6عضويات الوزارة في اللجان الوطنية والحكومية:
• عضو في اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى للنكبة.
• عضو اللجنة الوطنية العليا لعام الشباب  2011كرئيس لجنة التدريب
وعضو لجنة المنح.
• المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.
• عضو اللجنة الوطنية للصحة النفسية في فلسطين.
• عضوية صندوق الشباب.
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وزارة الشباب والرياضة
أو ً
ال :على الصعيد الرياضي:

 100فريق رياضي ،كما نظمت الوزارة بطولة خماسيات كرة القدم
للوزارات ،وبطوالت للناشئين والشباب في مختلف األلعاب.

 نظمت الوزارة العديد من البطوالت الرياضية وفي مختلف األلعابومن بينها ،بطولة القدس لكرة القدم األولى والثانية بمشاركة معظم
أندية محافظات غزة ،مما ساهم في إحياء مالعب محافظات غزة بعد
توقف النشاط الرياضي التحاد اللعبة ،كما أقامت بطوالت في كرة القدم
وكرة الطائرة وغيرها من المسابقات ،وأهمها تنظيم بطولة الياسين
لخماسيات كرة القدم وعلى مدار عامين متتاليين ،بمشاركة أكثر من

 تحقيق التوافق الرياضي إلنهاء كافة المشاكل التي أعاقت انطالقالنشاط الرياضي في محافظات غزة ،من خالل لجنة الوفاق الرياضي
التي رعت االتفاق وعودة المسابقات الرسمية.
 نظمت الوزارة أكبر تظاهرة رياضية للمرة األولى في غزة أطلق عليها“أولمبياد العودة” تزامناً مع إحياء ذكرى النكبة ،تضمنت منافسات في
جميع ألعاب القوى والسباحة والننشاكو وتنس الطاولة وكرة الطائرة.

 تشكيل المجلس االستشاري للرياضة بهدف تطوير العمل الرياضيمن خالل نخبة من األكاديميين وأصحاب الخبرة والتجربة في العمل
الرياضي.
 إعداد الخطة اإلستراتيجية لتطوير األلعاب الفردية من خاللأكاديميين ،بهدف الوصول على تحقيق اإلنجازات العربية والعالمية بعد
إنجاز الخطة وتوفير اإلمكانات المطلوبة.

ثانياً :على الصعيد الشبابي:

 كرمت الوزارة األندية والمنتخبات بعد كل إنجاز رياضي على صعيدالمشاركات الخارجية ،ومن بينها تكريم منتخبات رياضة المعاقين التي
حققت إنجازات على الصعيد العربي والدولي.
 نظمت الوزارة ما يزيد عن  20دورة تأهيل للحكام والمدربين في جميعاأللعاب.
 نظمت الوزارة  28بطولة رياضية متنوعة في عدد من األلعاب. أقامت الوزارة عدد  20احتفال من ومهرجانات واحتفاالت رياضية. تنظيم ماراثون “القدس لنا” بمشاركة رئيس الوزراء إسماعيل هنية،وبمشاركة ( )500رياضي من كافة االتحادات واألندية ،بنا ًء على قرار
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رداً على تنظيم بلدية االحتالل
ماراثون في مدينة القدس المحتلة.
 قدمت الوزارة  120ألف دوالر كمساعدات طارئة لألندية والمؤسساتالرياضية التي تضررت من العدو الصهيوني على غزة.
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 أطلقت الوزارة في عام  ،2011فعاليات عام الشباب الفلسطيني بعدإقراره من الحكومة الفلسطينية ،واعتماد خطة العمل من قبل مجلس
الوزراء والمجلس لتشريعي ،بموازنة تقدر ب( )500ألف دوالر.
 اعتماد معهد اإلعداد الشبابي ،بعد نجاح برنامج الرائد التدريبيفي موسمه األول عام  2011بمشاركة ( )1200شاب وشابة ،في عدة
تخصصات أهمها :الرائد الدعوي ،األمني ،اإلعالمي ،التكنولوجي،
المشاريع األعمال ،النقابي والمؤسساتي ،شملت المرحلة األولى المساق
العام ،تالها مرحلة لتخصص ،وافتتاح الموسم الثاني  2012بمشاركة
( )600شاب وشابة.
 إطالق صندوق دعم الشباب الفلسطيني ،واإلعالن عن مشروع قروضالزواج الذي قدم قرضاً بقيمة ( )2000دوالر لعدد ( )500شاب في المرحلة
األولى ،يتم سدادها على مدار عامين ،والبدء في الخطوات العملية
لتحضير للمشاريع لإلسكان ،البحث العلمي ،التعليم العالي ،المشاريع
الصغيرة.
 توزيع المنح الشبابية على ( )34مؤسسة شبابية من أصل ()150مؤسسة قدمت طلبات للحصول على المنحة ،حيث تراوحت قيمة كل
منحة مابين ( 2000حتى  )5000دوالر ،حيث شملت المشاريع المقدمة
العديد من التخصصات الهامة.
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رابعاً :قطاعي الطفولة والمرأة:
 نفذت الوزارة برنامج ضخم يستهدف األطفال أطلق عليه برنامج بسمةللتأهيل والدعم النفسي ،لمساعدة األطفال على تجاوز اآلثار النفسية
نتيجة العدوان اإلسرائيلي مطلع العام  ،2009وشمل البرنامج حوالي
 16000طفل وطفلة.

 استضافة مخيم اإلخاء الفلسطيني الدولي األول بمشاركة ()100شاب وشابة ،واستضافة الملتقى الشبابي العربي الدولي في مطلع عام
 ،2012بحضور قافلة أنصار (.)2

ثالثاً :على صعيد البنية التحتية:
 أهلت الوزارة ورممت مالعب وصاالت رياضية ،بينها ملعب فلسطين،وصالة سعد صايل ،وتم افتتاح ملعب الفروسية المعشب شمال غزة،
وتجهيز صالتي سعد صايل بغزة وأبو يوسف النجار بخان يونس بأرضية
“الباركيه” ،كما رعت الوزارة مناقصات مشروع تعشيب ملعبي بيت الهيا
والتفاح وناديي الجمعية اإلسالمية والشاطئ ،ومناقصات توريد الحقيبة
الرياضية ألندية محافظات غزة ،الممولة من االتحاد القطري لكرة القدم
بقيمة ( )100ألف دوالر.
 اإلعالن عن تخصيص مالعب في جميع محافظات غزة ،بعد اتفاقالوزارة مع البلديات في محافظة غزة والنصيرات وخان يونس ورفح.
 االنتهاء من تجهيز المخطط الهندسي الخاص بمدينة الياسينالرياضية ،بمشاركة كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية بغزة ،والحصول
على موافقة بإنشاء المدينة بتمويل من دولة قطر.

 نظمت الوزارة العديد من الدورات في التثقيف اإلعالمي وتصميماأللعاب والتوعية بحقوق الطفل ،ومسابقات الرسم بمشاركة واسعة من
األطفال ،وبلغت عدد الدورات والبرامج ما يزيد عن  40دورة.
 حافظت الوزارة على تنظيم معرض سنوي للمرأة بمناسبة يوم المرأةالعالمي ،على مدار السنوات الثالث الماضية من خالل عرض اإلبداعات
النسوية ،وإظهار صمود المرأة الفلسطينية وصبرها رغم الحصار
والعدوان.
 أقامت الوزارة احتفاال سنوياً بيوم الطفل الفلسطيني ،ونظمت العديدمن المهرجانات بمناسبة األعياد لرسم الفرحة على األطفال رغم الحصار
والعدوان.

خامساً :على صعيد القوانين:

سادساً :المؤتمرات واالحتفاالت والجوائز:

 تم إقرار قانون الرياضة بالقراءة الثانية في المجلس التشريعي،واإلعالن عن الوفاق الرياضي لحل كافة الخالفات التي أعاقت النشاط
الرياضي في غزة.

 عقدت الوزارة مؤتمر الرياضة األول عام  2009والثاني عام 2011لوضع تصور عن الواقع الرياضي الفلسطيني ،بمشاركة نخبة من
األكاديميين والمتخصصين ،وتم طرح العديد من المحاور الهامة إلحياء
الرياضة الفلسطينية.

 أعدت الوزارة الالئحة الداخلية التي تنظم عالقة األندية بالوزارة،وضبط اإلجراءات االنتخابية ،وكذلك إقرار نظام مالي موحد لألندية
بهدف تسهيل عمل اللجان المشرفة على األندية.
 إقرار قانون الشباب الفلسطيني بالقراءة الثانية في المجلس التشريعي،واعتماد اللوائح التنفيذية لقانون الشباب من مجلس الوزراء ،واعتماد
قانون البرلمان الشبابي ولوائحه التنفيذية ،وصدور ذلك في كتاب
الوقائع الفلسطينية (نسخة كاملة).
 البدء في إعداد قانون للعمل التطوعي ،بالتعاون مع المؤسساتوالمراكز الشبابية واألهلية.
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 عقدت الوزارة مؤتمر الشباب وثقافة التغيير بحضور العديد منالشخصيات الوطنية ،وطرح العديد من التوصيات في المجال الشبابي.
 إطالق جائزة فلسطين التشجيعية لإلبداع الشبابي بقيمة ( )100ألفدوالر ،في ( )16مجا ًال ،وتشكيل لجان متخصصة الستقبال األعمال،
والتحكيم الختيار الفائزين الذين حصلوا على الجوائز المقررة في احتفال
ضخم بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية واالعتبارية ،على النحو
التالي :الجائزة األولى ( )3000آالف دوالر ،الجائزة الثانية ( )2000دوالر،
الجائزة الثالثة ( )1000دوالر.
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 نظمت الوزارة مهرجاناً لتكريم شهداء الحركة الرياضية ،بحضوركبير من الفعاليات الرياضية والشخصيات الرسمية ،وتنظيم العديد من
الزيارات لقدامى الرياضيين.

األسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وإطالق حملة “مليون
بصمة من أجل العودة” ،وإطالق حملة الحصول على هوية العودة ،وإنشاء
معلم العودة في بيت الهيا ،والعديد من الفعاليات األخرى.

سابعاً :المخيمات الصيفية:

 تنظيم عدة فعاليات رياضية واعتصامات تضامنية ومؤتمرات صحفيةلمساندة األسير محمود السرسك العب المنتخب الوطني لكرة القدم
ونادي خدمات رفح ،خالل إضرابه عن الطعام والمطالبة باإلفراج عنه
وإنهاء معاناته.

 في عام  2008نفذت الوزارة  76مخيماً صيفياً ،وفي عام  2009تمتنفيذ  100مخيم ،ومخيمات  2010عدد ( )80مخيم ،و)76( 2011
مخيماً ،ومنح مالية ل( )100مخيم في عام . 2012
 نظمت الوزارة ( )90دورة تدريبية متخصصة في إعداد منشطيالمخيمات الصيفية ،والقيادات الشابة.

ثامناً :فعاليات وطنية:
 تنظيم جملة من الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى ( )63للنكبة ،والذكرى( )64في جميع محافظات غزة ،شملت جداريات في معظم المدارس
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،ووقفة تضامنية في اعتصام ذوي

 المشاركة في المسيرات خالل المناسبات الوطنية ،وإحياء الفعالياتخالل ذكرى النكبة ،وذكرى النكسة ،وإصدار عشرات البيانات في جميع
المناسبات الوطنية.

وزارة األوقاف والشئون الدينية
• إطالق وتنفيذ حملة نعم للفضيلة ال للرذيلة على مستوى محافظات
قطاع غزة ،وحملة الشرطي الداعية وحملة تطبيق سُنّة السواك وحملة نعم
للفضيلة على شاطئ البحر ،وحملة لمكافحة ظاهرة المانيكان والمالبس
المكتوب عليها كلمات غير الئقة بالمسلمين ،وحملة (إال صالتي) في
مدراس قطاع غزة وتنفيذ نحو ( )80حملة وجولة دعوية.
• افتتاح  24مركزاً لحفظ متون السُّنّة وتنفيذ مشروع الواعظ المتجول.
• تقديم دروس في المساجد والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يقدر
عددها في العام 2006م ( )4200درس ،ثم زاد العدد في العام 2007م
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ليصبح ( )5040درساً ،وأخذ باالزدياد ليبلغ في العام 2011م ()20,963
درساً ،وازداد العدد حيث بلغ حتى منتصف  )26100( 2012درس.
• عقد ( )200 – 120دورة علمية سنوياً للرجال في الفقه والعقيدة والسنة
وغيرها يستفيد منها نحو ( )6000طالب.
• ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة لشريحة الصم في عدد من المساجد،
وتنفيذ مشروع وضع لوحات دعوية في الشوارع العامة ومفترقات الطرق،
واإلجابة على ما يقارب أكثر من ( )200مسألة فقهية وفتوى شرعية
سنوياً.

127
• تخريج ( )600وعاظ وخطيب ضمن مشروع أصدقاء البيئة في عام
2012م
• نظمت الوزارة ست مخيمات صيفية قرآنية سنوية للتحفيظ وأربع
مخيمات صيفية لتثبيت القرآن الكريم شارك فيها أكثر من ( )36,000طالب
وطالبة تخرج منها حتى نهاية 2011م ( )8500حافظ وحافظة لكتاب اهلل.
• تنظيم مخيم قرآني شتوي للطالبات وتخرج منه ( )1700طالبة.
• تنظيم مسابقة األقصى المحلية السنوية لحفظ القرآن وتفسيره سبع
مرات.
• زادت مراكز التحفيظ والمحفظين من  318مركزاً و 241محفظاً في
عام  2006إلى  342مركزاً و 269محفظاً في عام 2007م ثم إلى 553
مركزاً و 389محفظاً في عام 2008م ،إلى  575مركزاً و 417محفظاً في
عام 2009م ،إلى  639مركزاً و 544محفظاً في العام 2010م ثم إلى 717
مركزاً و 905محفظاً في عام 2011م.
• زاد عدد حفظ القرآن الكريم ،حيث بلغ عددهم في عام 2006م ()256
حافظاً ،ثم تطور ليصل إلى  9319حافظاً حتى نهاية عام 2011م
• عقد دورات في أحكام التالوة والتجويد والسند وحفظ المتون بلغت
 111دورة في عام 2006م ،و 67دورة في عام  ،2007و 154دورة في عام
2008م ،و 289دورة في عام  ،2009و 492دورة في عام  ،2010و675
دورة في عام 2011م ،و( )89دورة حتى منتصف  2012تخرج من هذه
الدورات منذ  2006حتى منتصف 2012م نحو ( )23186خريجاً وخريجة.
• افتتاح مركز الفرقان لتحفيظ القرآن لصغار السن (من  )4-7سنوات
والذي يعتمد على نظام الحفظ بالتلقين.
• افتتاح مشروع النجباء لتحفيظ القرآن في عامين الذي يستهدف أبناء
الطائفة المسيحية التي أسلمت حديثاً ،وافتتاح أكثر من ( )6مراكز جديدة
للتحفيظ منها مراكز في سجون االحتالل وفي السجون الجنائية بغزة

ومؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية.
• افتتاح مركز األصوات الندية في المسجد العمري بغزة للموهوبين في
التجويد والترتيل وأصحاب المواهب في األداء والصوت حيث حصد طالبه
على المراكز األولى بمسابقة اإلبداع في تالوة القرآن الكريم والتي تندرج
تحت فعاليات جائزة فلسطين التشجيعية لإلبداع الشبابي والتي أقامتها
وزارة الثقافة والشباب والرياضة كما حصل أحد طالب المركز على المرتبة
السابعة في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم اإلسالمي
والتي عُقدت في العاصمة السودانية بمشاركة ( )51متسابقاً من مختلف
الدول العربية واإلسالمية.
• إعمار المساجد التي تم تدميرها خالل الحرب على غزة ،حيث بلغ
إجمالي التمويل ()6,490,000$
وذلك للمساجد التالية :
• إعادة اعمار مسجد دار الفضيلة (رفح) بقيمة  170,000دوالر بتمويل
من الجمعية اإلسالمية.
•

إعادة اعمار مسجد التقوى وتوسعته ليصبح مركز إسالمي بتكلفة

 3,000,000دوالر بتبرع من الحسين بن على بن آل السادة.

الجمعية اإلسالمية بيت حانون.

• إعادة اعمار مسجد (طـه) المدمر كليا بقيمة  360,000دوالر بتبرع من
مؤسسة فوز الخير.

• إعادة اعمار مسجد حسن البنا (عنان) بمبلغ  250,000دوالر .
• إعادة اعمار مسجد البورنو (غزة) بتكلفة  300,000دوالر .

• إعادة اعمار مسجد التوحيد (الزيتون) بقيمة  120,000دوالر بتمويل
من جمعية قطر الخيرية.

• إعادة اعمار مسجد الحكمة (الوسطى) بقيمة  120,000دوالر .

• إعادة اعمار مسجد الفاروق (الوسطى) بتكلفة  160,000دوالر .

• إعادة اعمار مسجد الشهيد خالد جمعة  -شهداء مشروع عامر (الشمال)
بمبلغ  220,000دوالر بتمويل من فاعل خير.

• إعادة اعمار مسجد أبو حنيفة المدمر كليا (غـزة) بقيمة 300,000
دوالر.
• إعادة اعمار مسجد صالح الدين (زمـو) في الشمال بقيمة 200,000
دوالر بتبرع من الهيئة اإلسالمية العالمية بالكويت.
• إعادة اعمار مسجد التوحيد (السيفا) بمحافظة الشمال بمبلغ وقدره
 150,000دوالر.
• إعادة اعمار مسجد القعقاع بن عمرو (غزة) بمبلغ وقدره 250,000
دوالر.
• إعادة اعمار مسجد النصر (الشمال) بمبلغ  160,000دوالر بتمويل من

• اعتماد مشروع إعادة اعمار مسجد السالم (الشمال) بمبلغ 300,000
دوالر بتمويل من جمعية الرحمة العالمية
• إعمار المساجد التي تم تدميرها جزئياً حيث بلغ إجمالي التمويل
(( $ 654,066وذلك للمساجد التالية :
• إعادة اعمار المساجد المتضررة بقيمة  45,000دوالر بتبرع من جمعية
الرحمة العالمية بالكويت.
• انجاز المرحلة األولى من مشروع ترميم المساجد المتضررة بقيمة
 80,000دوالر بتبرع من هيئة األعمال الخيرية البحرين عام.
• توفير تمويل مبلغ  200,000دوالر لترميم المساجد المتضررة خالل
الحرب على غزة بتبرع من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي.
• انجاز المرحلة الثانية من مشروع ترميم المساجد المتضررة بقيمة
 107,000دوالر بتبرع من الهيئة اإلسالمية العالمية الكويت.
• استكمال ترميم مسجد األبرار (رفح) بقيمة  € 158,000بتبرع من
جمعية الرحمة العالمية بالكويت.
• اعتماد تمويل لمشروع ترميم  9مساجد بقمية  70,000دوالر بتمويل
من الهيئة اإلسالمية العالمية بالكويت.
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• توفير دعم مالي بقيمة الستكمال بناء مسجد الشيخ خالد (غزة)
والخلفاء (خان يونس)  70,000دوالر.
• توفير تمويل إلعمار العديد من المساجد المدمرة المتبقية من مؤسسة
تيكا التركية ومؤسسة الرحمة العالمية بمبلغ ()2,470,000$
• توفير تمويل إلعادة إعمار مسجد نور الدين زنكي بمحافظة الشمال
بمبلغ (.)200.000$
• توفير تمويل الستكمال أعمال توسعة مسجد الشيخ خالد بمبلغ
 20.000دوالر.
• توفير تمويل إلعادة إعمار مسجد شهداء آل دردونة بملغ ()200.000$
• توفير تمويل إلعادة إعمار الجامع الكبير بخان يونس بتكلفة  2مليون
دوالر.
• تخصيص قطعة أرض مساحتها ( 1000متر مربع) إلعادة اعمار مسجد
الرحمة الواقع على بحر رفح.
• زاد عدد المساجد في القطاع من  563مسجداً في عام 2006م ،ليصبح
 800مسجد
في العام 2011م .حيث تم افتتاح مساجد جديدة بلغت تكلفتها أكثر
من ( )1,200,000$وهي مسجد الفرقان في تل اإلسالم ،ومسجد آل
عمران،ومسجد الشيخ أحمد ياسين ،ومسجد أبو أيوب األنصاري ،ومسجد
الفرقان في الشجاعية ،ومسجد الكوثر ،وعبد العزيز الرنتيسي ،والنور،
والخلفاء الراشدين ،وغيرها.
• افتتاح مصليات  6مصليات في مدارس التربية والتعليم في محافظات
غزة ،وذلك بتمويل عن طريق صندوق الزكاة في الوزارة وقد بلغت تكلفة
الخمس مصليات الجاهزة ما يقرب  90,000دوالر (تسعون ألف دوالر
تقريبا).

• ترميم عدد من المساجد األثرية على رأسها المسجد العمري الكبير،
ومسجد السيد هاشم بغزة الذي بلغت تكلفة ترميمه  1,000,000دوالر
بتمويل من شركة خطيب وعلمي.
• ألول مرة تنفيذ حملة لتنظيف وغسيل موكيت وسجاد مساجد القطاع
حيث تم غسل أكثر من  450مسجد ،إلى جانب تقديم خدمات الصيانة
والترميم للمساجد بتكلفة تقدر بـ ( )160,000$سنوياً.
• إنشاء آبار لخدمة المساجد في محافظة غزة عدد  2بئر
• تحديد وتصحيح القبلة للمساجد باستخدام أساليب حديثة مثل برنامج
(.)Google Earth
• تقديم العديد من المساعدات المالية اشتملت على مساعدات للمساجد
ولحفظة القرآن الكريم في بعض مؤسسات المجتمع مثل مدارس الوكالة
والحكومة  ،باإلضافة إلى توزيع مكافآت تشجيعية وغيرها.

( )30.000$بتبرع من جهات خارجية .إلى جانب توفير تمويل إلنشاء ثالثة
مختبرات حاسوب بقيمة (.)60.000$
• زيادة عدد طلبة التعليم الشرعي في المدارس والكلية والمعهد الشرعي
حيث بلغ عددهم في العام 2006م ( )299طالباً وطالبة ،ثم زاد في عام
2007م إلى ( )443طالباً وطالبة  ،ثم زاد في عام 2010م إلى ( )897طالباً
وطالبة حتى وصل إلى ( )1379طالباً وطالبة في عام 2011م.
• توزيع مساعدات مالية وعينية على األسر الفقيرة عبر لجان الزكاة
التابعة لها بلغت ( )1,229,044$عام 2008م ،و( )2,443.659$عام
2009م ،و( )2,800,000$عام 2010م ،و( )1,558,043في عام 2011م،
و( )590$ ,515حتى منتصف 2012م.

• تجهيز عيادة طبية بكافة المستلزمات واألدوات الطبية وبعض األدوية،
بالتنسيق مع وزارة الصحة بمعهد حمودة الشرعي.

• جمع تبرعات ألهالي الصومال بقيمة ( )140.000$سُلمت لجمعية اتحاد
أطباء العرب.

• إنشاء معرش خاص بالطالبات في الساحة العامة ،ومعرش خاص
بالطالب فوق سطح المبنى بمعهد حمودة الشرعي.

• توفير تمويل لصالح لجان الزكاة من الهيئة الخيرية اإلسالمية بالكويت
بمبلغ .175,000$

• تخريج ثالثة أفواج من طلبة كلية الدعوة اإلسالمية وفوجين من معهد
عبد المحسن حمودة الشرعي.

• دفع رسوم مدرسية عن عدد من الطالبات في مدرسة ممدوح صيدم
الثانوية للبنات ،عن طريق صندوق الزكاة ،وتوزيع  200طرد غذائي على
طالبات المدرسة الشرعية بمحافظة خان يونس.

• إعادة افتتاح إذاعة القرآن الكريم بتكلفة بلغت ( )120,000$بعد أن
تم استيراد جهاز بث جديد لها بلغت تكلفته ( )65,000$كما تم نقل مقر
اإلذاعة إلى برج فلسطين على مساحة شقتين ،ورفد اإلذاعة بكادر إعالمي
وإداري مميز ،وتزويدها بجهاز ( )UPSبلغت تكلفته ( )15.000$وجهاز
مكسر صوت  24قناة للبث الخارجي بتكلفة  5200دوالر ،وقد أطلقت
اإلذاعة موقعاً إلكترونيا جديداً لها ونفذت العديد من الدورات البرامجية
كان آخرها أربع دورات برامجية اشتملت على ( )200برنامج ديني.

• توزيع مبلغ  25,000$على العاملين المتطوعين بالوزارة ،بواقع 100$
لكل منهم.
• توريد قرابة ( )427.880كتاباً ومصحفاً وحقيبة علمية وأسطوانة ()CD
تم توزيع جزء منها وبيع آخر في معرض اقرأ للكتاب الذي نظمته الوزارة.
• إنشاء مختبر حاسوب لمدرسة األوقاف الشرعية للبنات وآخر لمدرسة
البنين بتكلفة بلغت ( )36.000$وثالث لكلية الدعوة بدير البلح بتكلفة
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• إنشاء طابق إضافي في المدرسة الشرعية للبنين وآخر لمدرسة البنات
وتمّ تأثيثه بتكلفة ( )90.000$وذلك استعدادا لفتح الصف الثاني عشر
العلمي بالمدرستين ،وتجهيز معمل علمي بتكلفة ( )5920شيك ً
ال.

• عقد ( )1214دورة في أحكام التالوة والتجويد والسند وحفظ المتون
تخرج منها ( )13995طالبة من  2006حتى منتصف عام 2012م.
•

عقد ( )105دورات مهنية لفئة النساء في الخياطة والديباج والصوف
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والسيراميك والتطريز تخرج منها  430خريجة سنوياً.
• إنشاء مصنع خياطة وحياكة لدائرة العمل النسائي بتكلفة (،)30.000$
وإقامة معرضين للمنتوجات والمشغوالت الفنية اليدوية ،وتنفيذ العديد من
البرامج والدورات الدعوية والمهنية والعلمية لتأهيل الداعيات والمحفظات
لالرتقاء بأدائهن.
• عقد دروس وعظية للنساء بلغت  5070درساً في العام 2006م ،وزاد
العدد في األعوام التالية ليصبح معدل الدروس التي قدمت في العام
درس ،وقد تم عقد ( 10375درس) من بداية 2012م
2011م نحو ٍ 16.900
حتى منتصفه استهدفت  70مدرسة.
• عقد ( )88دورة علمية وإدارية تخرج منها ( )2770خرجية من عام 2006
وحتى منتصف 2012م ،و( )64ورشة عمل.
• تنفيذ حملة لتوعية النساء وطالبات المدارس وحملة أفراحنا ومشروع
المقرأة القرآنية وقد تم تنفيذ أكثر من  25حملة سنوياً لفئة النساء.
• إزالة تعديات عن أكثر من  1400دونم من أراضي الوقف واسترداد
عقارات وقفية في مدينة غزة ،وصياغة مشروع قانون األوقاف اإلسالمية،
وإعداد الئحة لتنظم عمل لجنة األمالك المتخصصة في اإليجارات
واالستثمار ،وحصر جميع األمالك الوقفية ضمن برنامج محوسب.
• االنتهاء من المرحلة األولى من ترجمة وثائق األرشيف العثماني الخاصة
بأمالك الوقف في فلسطين.
• متابعة أكثر من ( )150قضية سنوياً في المحاكم السترداد أراضي
الوقف ،وإبرام أكثر من ( )90عقد إيجار واستثمار ألرضي الوقف.
• بناء ( )2000 - 1500قبر سنوياً في جميع مقابر المحافظات بتكلفة
تقدر بـ ( ،)200.000$وتجهيز مقبرة الطوارئ بغزة بتكلفة (،)200.000$
وتوفير مقبرة جديدة في محافظة الشمال ( )150دونم ،ومقبرة أخرى
غرب مدينة رفح مساحتها ( )100دونم ،وتجهيز  150قبراً في مقبرة

خان يونس الجديدة بتكلفة  15,000دوالر ،وبناء سور مقبرة الدمرداش
بتكلفة  15,000دوالر ،وتجهيز مصنع إلنتاج بالط القبور ،باإلضافة إلى
حفر بئر ماء بجوار مسجد مقبرة الشهداء “الشرقية” بغزة ،وتنفيذ حملة
لتنظيف المقابر بمشاركة أكثر من  400عامل بطالة وعدد من نزالء
السجون بسجن أنصار.
• إنشاء محطة لتحليه المياه وتوفير سيارة لها بتكلفة  25,000دوالر
وسوق بسطات بمنطقة معن بمحافظة خان يونس ،والعناية بمناحل
العسل وإنتاج نحو  250كيلوجرام عسل سنوياً ،واستصالح وزراعة قرابة
( )600دونم من أراضي الوقف بالقمح والشعير واألشجار المثمرة.
• إنشاء مبنى ميراث النبوة ( 8محالت لإليجار) في غزة بتكلفة (،)90.000$
وتجهيز مبنى عسقولة التجاري ( 8شقق لإليجار) بتكلفة ( ،)50.000$والبدء
بإنشاء محالت وشقق سكنية في محافظتي خان يونس والشمال بتكلفة
( ،)228,000$وتنفيذ مشروع بناء محالت في جباليا بتكلفة  80,000دوالر،
ومشروع بناء مركز تجاري في عبسان الكبيرة بتكلفة  148,000دوالر.
• عقد اتفاقية مع وزارة الصحة لتنفيذ الحجة الوقفية في أرض أبو خضرة
بإقامة مستشفى إسالمي خيري.
• اإلشراف على موسمي الحج والعمرة وترتيب كافة اإلجراءات الالزمة

• إنشاء مجسم للمسجد األقصى ووضعه في ساحة المسجد العمري الكبير
في مدينة غزة.
• تنظيم العديد من اللقاءات والبرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية
في وسائل اإلعالم المحلية والعالمية لفضح الممارسات الصهيونية في
المدينة المقدسة.
• جمع الوثائق عن المدن والقرى الفلسطينية ،وكذلك الصور والخرائط
التاريخية واآلثار العمرانية ليتسنى للباحثين االطالع عليها.
• حوسبة نحو ( )200مخطوطة وتوثيق وأرشفة وثائق وسجالت وحجج
وقفية بلغت أكثر من  170ملفاً.
لهما من ترخيص وتأهيل للشركات ،كان آخر ذلك اإلشراف على إنجاح
إجراءات موسم العمرة لعدد ( )10.000معتمر ،وجميع إجراءات موسم الحج
لعدد ( )3900حاج في عام 2011م ،علماً بأن المسجلين للحج في هذا
العام بلغ أكثر من  32ألف شخص.
• تم عمل برنامج الكتروني محوسب إلجراء قرعة الحج بشكل علني،
وإعداد قائمة لتنظيم وتأهيل شركات الحج والعمرة.
• تنفيذ مشاريع (حج الجرحى) في عامي  2010و2011م بقيمة إجمالية
بلغت .200.000$
• تنفيذ الحملة الشعبية لنصرة القدس في العام  ،2008وحملة نفير
األقصى في العام  ،2010ومشروع اللوحات الجدارية “القدس في
الذاكرة”.
• تنفيذ ماراتون رياضي بعنوان “من أجلك يا قدس”  ،وإنشاء رابطة من
أجل القدس.
• إصدار تقارير سنوية وشهرية حول االعتداءات الصهيونية على القدس
واألقصى.
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• تنزيل وحصر وتوثيق  3750مخطوطة من الشبكة العنكبوتية.
• تنزيل ( )13.000من محتويات المكتبات االلكترونية محوسبة بصيغة
( )PDFوفهرستها.
• تصنيف وفهرسة مكتبة دائرة المخطوطات واآلثار بواسطة نظام
( )SDISSوالبالغة  4455كتاباً و 2586عنواناً ،إلى جانب تزويد الباحثين
والزوار بكل ما يلزمهم من معلومات بحثية علمية.
• حوسبة وتصنيف ملفات الموظفين التي انتهت خدماتهم عدد 373
ملفاً.
• تطوير قسم الحاسوب بالوزارة ورفدها بأكثر من  200جهاز حاسوب
جديد ،وإنشاء شبكات محلية لمختلف دوائر ومرافق الوزارة وربطها
باالنترنت.
• إنجاز أكثر من  15برنامجاً محوسباً للوزارة وهي (نظام المهام ،أرشيف
مراسالت الصادر والوارد ،جدول خطباء الجمعة ،أرشيف النسخ االحتياطي
 ،دليل الهاتف ،أرشيف الموظفين ،أرشيف إذاعة القرآن الكريم ،نظام
البث المباشر لإلذاعة ،نظام إدارة األمالك ،إدارة موسم الحج ،نظام قرعة
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موسم الحج ،نظام شؤون الموظفين ،نظام مسابقة األقصى المحلية
لحفظ القرآن الكريم وتفسيره ...وغيرها).
• إصدار العديد من المطبوعات والنشرات والبوسترات الدعوية مثل كتيب
بعنوان الحقائق األربعون في القضية الفلسطينية ،كتاب مؤتمر فلسطين
لن يطول ليل الغاصبين ،كتيب توثيقي للعدوان الصهيوني على المساجد
خالل الحرب على غزة ،كتاب خاص بشرح مناسك الحج والعمرة حيث يتم
توزيع أكثر من  4000نسخة منه سنوياً ،إلى جانب تقارير شهرية وسنوية
وبوسترات عن القدس واألقصى وللحمالت التي أطلقتها الوزارة.
• إنتاج أفالم توثيقية :فيلم حول إنجازات الوزرة ،وفيلم مآذن تأبى
االنكسار ،فيلم في رحاب البيت المعمور ،إلى جانب فواصل دعوية
ودينية.
• نفذت الوزارة العديد من المسابقات واالحتفاالت على رأسها مسابقة
األقصى المحلية السنوية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره على مدار ستة

أعوام ،ومسابقة خطباء المستقبل ،ومسابقة القارئة المتقنة  ،ومسابقة
حفظ متون السنة النبوية  ،ومسابقة البحث العلمي  ،ومسابقة القدس
واألقصى حق ال ينسى ،و مسابقة ثقافية لموظفي الوزارة ،ومسابقة حفظ
األربعين الفلسطينية ،وحفل لتكريم الموظف المثالث.
• تنظيم معرض اقرأ للكتاب في عام 2010م الذي اشتمل على 3500
عنوان بمعدل  35.000كتاب وارتاده نحو  17.000زائر ،وإقامة معرض
المشاريع الدعوية األول بكلية الدعوة اإلسالمية.
• حفل لتخريج حفظة كتاب اهلل سنوياً ،وحفل افتتاح مسجد النور واإليمان
 ،وإعادة افتتاح مسجد السيد هاشم ،وإعادة افتتاح إذاعة القرآن الكريم،
وسلسلة احتفاالت إلحياء ذكرى اإلسراء والمعراج والمولد النبوي.
• عقد المؤتمر العلمي “جهود الدكتور يوسف القرضاوي في خدمة
اإلسالم والمسلمين” ،ومؤتمرات في ذكرى النكبة  ،ومؤتمر علمي بعنوان:
“الخطاب الدعوي بين الوسطية والغلو”.

وزارة األسرى والمحررين
• اعتمدت الحكومة عام 2010م عام لنصرة األسرى لتعبر عن التزام الحكومة الفلسطينية التام نحو األسرى
وذويهم ألجل تحريرهم وعودتهم.

أو ً
ال :على صعيد الخدمات:
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أ  .الخدمات المقدمة لذوي األسرى واألسرى المحررين في مجاالت مختلفة :
2008

2009

2010

2011

النصف األول
2012

1

توزيع طرود غذائية لذوي األسرى داخل السجون

-

2367

4500

2120

-

2

توزيع لحوم أضاحي على ذوي األسرى داخل السجون

870

750

750

800

-

3

استيعاب أسرى محررين على كادر وزارة الداخلية

-

6

24

20

13

4

تسجيل عدد من ذوي األسرى واألسرى المحررين لمكرمة الحج

-

40

300

250

-

5

تخفيض رسوم الكهرباء لذوي األسرى

-

400

165

131

55

6

إعفاء من رسوم التامين الصحي لذوي األسرى وأسرى محررين

140

297

333

312

170

7

تخفيض رسوم المياه

-

830

25

16

10

8

إفادات ومراسالت للمؤسسات الحكومية واألهلية لتيسر أمور أهالي األسرى واألسرى المحررين

184

913

455

390

300

9

تخفيض رسوم التامين الصحي ألسرى محررين

20

61

46

110

80

10

إرسال طرود ورقية ورسائل لألسرى من قبل ذويهم

150

10

-

-

-

11

صرف أو متابعة استخراج مستحقات أسرى محررين

16

174

130

312

11

12

فتح حساب مصرفي مجاني ألسرى محررين أو ذوي األسرى

70

62

30

131

55

13

سداد غرامات مالية ألسرى داخل السجون

-

-

3

-

-

14

توفير راتب للمبعدين من الضفة الغربية بشكل مؤقت

-

-

24

-

-

15

تسجيل أسماء األسرى للبطالة

-

-

65

43

25

16

التبليغ عن أسرى جدد لدوائر الوزارة المختصة  +مركز غزة

66

30

45

20

14

17

تجديد اعتماد مالي لألسرى (مركز غزة)

36

143

57

202

120

18

التبليغ عن أسرى محررين لدائرة العالقات العامة

-

51

52

322

14

19

تبليغ عن أحكام جديدة لمركز غزة بغرض زيادة الراتب

-

-

-

-

12

20

استعادة راتب مقطوع

-

-

-

-

6

21

زيادة مخصص أسير لمن أمضى فترة أكثر من  3إلى  5أو  7أو  10سنوات

-

-

-

22

استالم الكنتينة من أهالي األسرى وإيداعها في حساباتهم داخل السجن

120

23

تخفيض رسوم بناء منازل لذوي األسرى واألسرى المحررين

-

م

الخدمات

-

15

33

-

-

30

45

15
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§ ±Ŧƅتسجل األسرى داخل السجون في

2008

ب – الخدمات المقدمة لألسرى داخل السجون في مجال التعليم والتدريب :
م
1
2
3
4
5

إعفاءات ومنح جامعية ألبناء األسرى وأسرى محررين
تسديد رسوم جامعية ألسرى داخل السجون

2008
-

-

6

ª§-±ŕƔ²ƅ§±ŗŷŕƎƅŕŦ¯ƙřſŲƅ§ƓžÄ
±ŬƗ§ƓƅŕƍƗřƔ¯Ɣ
(جامعة األقصى)
§ŗ¯Ã±·±ŗŷřƔŸƈŕŠƅ§¨śƄƅفي ±التعليم الجامعي
 ¿ŕŬ±¥تسجل األسرى داخل السجون

-

6

7

7

8

السجون
§±ŬƘƅřƔžŕƂŝªوالماجستير لألسرى داخل
شهادات البكالوريوس
 ±§¯Ű¥معادلة
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8

9

االحتالل
لألسرى داخل سجون
إصدار شهادات
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±ŬƘƅ
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ثقافية)ÀƔ
دورات±Ƅƅ§Á
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10

لألسرى داخل سجون االحتالل
§ÃÁوتجويد وسند)
(تالوة
القرآن الكريم
 10استصدار شهادات حفظ
§řƔÃŗƊƅ§«Ɣ¯ŕţƗ
±Ƃƅ§ř¸ſţÄ
±ŬƘƅªŋžŕƄƈ¼±Ű
صرف مكافآت لألسرى حفظة القران واألحاديث النبوية
ÃÁƈřƔ¯Ɣ±ŗ¯Ã±·¿ŕŗƂśŬ§ 11ﻫﺎﻟﻲ §(ÀƔƆŸśƅ§µÃŰŦŗ)řƔŗ±żƅ§řſŲƅ§ƓžÄ±ŬƗ

9
11
12
13

استقبال طرود بريدية من أهالي األسرى في الضفة الغربية (بخصوص التعليم)

12

řƈŕŸƅ§řƔÃƊŕŝƅ§ªŕƊŕţśƈƛ Ä±ŬƗ§¨Ɯ·ƅ§řŸŗŕśƈÃ¿ƔŠŬś

13

řƔƈƗ§ÃţƈªŕƊŕţśƈƛÄ±ŬƗ§¨Ɯ·ƅ§řŸŗŕśƈÃ¿ƔŠŬś



-

123

5

ÁÃŠŬƅ§¿Ŧ§¯Ä
§±ŬƘƅ±ƔśŬŠŕƈƅ
Ã³ÃƔ
إلدخالها عبر الزيارات
األسرى في الضفة
بريدية ألهالي
±ÃƅŕƄŗƅ§ª§¯ŕƎŮřƅ¯ŕŸƈطرود
إرسال الكتب الجامعية عبر

2010 107 2009
123
123
107

(ƑŰƁƗ§řŸƈŕŠ
±ŬƗ§¿ŠŬś
)ƓŸƈŕŠƅ§ÀƔƆŸśƅ§ƓžÁÃŠŬƅ§¿Ŧ§¯Äدبلوم
الخريجين من الكلية الجامعية بدرجة

ϑλϧϟ
ϝϭϷ 2011 2010 2009
2012

264- -

- -

النصف األول
42 2011
53
2012

-

2

-

264

323

231

-

123
2

-323

--

348-

53
-

48
231

48-

-402

-

- -

-

9348

-

- -

-

79

217

133

4807

17
167

-

تسجيل ومتابعة الطالب األسرى المتحانات الثانوية العامة

120

تسجيل ومتابعة الطالب األسرى المتحانات محو األمية

-

 -133-

-

480
267

 -- 120

-

267

-

-

-

-

-

-

-

-

125

42
-

125 76

76 406

406 700

4022

700 3
3 50
50 60
60 -

167
300
300
570

570
250
250

- 214
214 128
11
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128
11

• التواصل مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية واالتفاق على انتساب
األسرى داخل سجون االحتالل للكلية ودراسة دبلوم متوسط في
تخصصي (تأهيل دعاة -خدمة جامعية).
• التوصل التفاق مع جامعة األقصى بتسجيل الطالب األسرى داخل
سجون االحتالل لدراسة البكالوريوس في تخصص التاريخ ،كما تم
االتفاق مع وزارة التربية والتعلم على تسجيل األسرى المتحانات الثانوية
العامة وتقدم عدد منهم لالمتحانات عام  2011وسيتقدم عدد منهم هذا
العام كما هو موضح في الجدول والرسم البياني.

• استصدار عدد من شهادات التالوة والتجويد العليا والسند وحفظ القرآن
الكريم وحفظ األحاديث النبوية الشريفة لعدد من األسرى في سجون
االحتالل ,بالتعاون مع وزارة األوقاف والشئون الدينية ,كما تم صرف
مكافآت مالية لحفظة القرآن الكريم .
• استصدار شهادات دورات ثقافية عقدت لألسرى داخل سجون االحتالل
وتم اعتمادها من وزارة األسرى وبالتعاون بين وزارتي العمل والتربية
والتعليم.

جـ – الخدمات المقدمة لذوي األسرى واألسرى المحررين في مجال الرعاية واإلرشاد :
2008

2009

2010

2011

النصف األول
2012

1

استقبال المراجعين من أهالي األسرى ومن األسرى المحررين

-

6433

5115

3500

1700

2

توفير كفاالت لذوي األسرى بالتنسيق مع مؤسسات خيرية

-

35

61

-

-

3

إجراء بحث اجتماعي للحاالت الخاصة من ذوي األسرى

-

165

107

17

15

4

زيارات ميدانية لذوي األسرى

102

697

750

620

74

5

االتصال والتواصل مع ذوي االسرى والمحررين

-

1185

2242

2465

110

6

تقديم مساعدات لبعض ذوي األسرى (المساعدات الحكومية)

-

81

91

141

-

7

االتصال والتواصل الهاتفي مع االسرى في سجون االحتالل

-

-

-

1350

183

8

االتصال والتواصل عبر البريد االلكتروني مع األسرى في سجون االحتالل

-

-

1890

1050

300

9

تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات ورحالت

6

2

2

-

-

م
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الخدمات

-

-

2

2

6
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4

9

ثانيا :على صعيد الفعاليات واألنشطة
الميدانية لتفعيل قضية األسرى محلياً:
2007

2008

2009

2010

2011

النصف األول
2012

1

مهرجانات واحتفاالت وعروض فنية لنصرة قضية األسرى

-

3

8

18

11

5

2

مؤتمرات مركزية دولية لتفعيل قضية األسرى

-

-

-

1

-

-

3

رحالت ترفيهية لذوي األسرى داخل السجون

-

-

2

2

1

-

4

ورش عمل وندوات واجتماعات لتدويل قضية األسرى

-

4

6

13

8

4

5

مسيرات وتجمعات تضامنية

1

3

3

11

7

4

6

االعتصام األسبوعي للتضامن مع األسرى وذويهم أمام الصليب األحمر

22

48

48

57

48

16

7

المشاركة في مهرجانات تضامنية وفعاليات ميدانية مع مؤسسات مختلفة

3

7

12

18

13

8

8

فعاليات رياضية لنصرة قضية األسرى

-

-

1

5

2

2

9

زيارة أسرى محررين على مدار العام وتقديم التهنئة باإلفراج عنهم

19

53

74

79

251

13

10

زيارة ذوي األسرى داخل السجون وتقديم التهنئة بالعيد

-

882

790

690

-

-

11

زيارات لتهنئة الحجاج من ذوي األسرى واألسرى المحررين

-

-

20

300

250

-

12

التنسيق النعقاد جلسات للمجلس التشريعي في وزارة األسرى

-

-

1

2

1

-

13

إفطار جماعي لذوي األسرى وللمبعدين من الضفة الغربية

-

-

1

2

1

-

14

إصدار نشرات وكتيبات تبرز معانات األسرى وفضح االنتهاكات الصهيونية

-

-

1

4

-

-

15

إعداد أفالم تسجيلية ووثائقية تبرز معانات األسرى وفضح االنتهاكات الصهيونية

-

-

1

4

2

3

الخدمات

م

140

141

16

48

57

48

48

22

έϣΣϷΏ

8

13

18

12

7

3

ΔϔϠΗΧϣΕ

2

2

5

1

-

-

13

251

79

74

53

19

-

-

690

790

882

-

-

250

300

20

-

-

-

1

2

1

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

4

1

-

-

ΔϳϧϭϳϬλϟΕ

3

2

4

1

-

-

ΔϳϧϭϳϬλϟΕΎϛΎϬΗϧ

ϡϬϧϋ

5

5

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ϲϟϭΪϟϯϮΘδϤϟϰϠϋϯήγϷΔϴπϗϞϳϭΪΘϟΔτθϧϷϭΕΎϴϟΎόϔϟΪϴόλϰϠϋ :ð

ثالثاً :على صعيد الفعاليات واألنشطة لتدويل

1
2
3
4
5

10

22

15

8

5

28

10

2

2 22
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2008
ρΎθϨϟ
الدولي:
قضية األسرى على المستوى

ϡ
م

2009

2010

2011

ϑλϧϟ
ϝϭϷ
2012

1

ΔϳϟϭΩϭΔϳΑέϋΩϭϓϭϝΎΑϘΗγﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔέΎλΣϟέγϛϝϓϭϗϭ

2

ϯέγϷΔϳοϗϝϳόϔΗϟΔϳϟϭΩΕΎγγ΅ϣϟϝΎγέϪϳΟϭΗ

3

استقبال وفود عربية ودولية متضامنة وقوافل كسر الحصار
ϯέγϷΔϳοϗϝϳϭΩΗϟΔϳΟέΎΧΕΎΛόΑϭΕϻϭΟ
توجيه رسائل لمؤسسات دولية لتفعيل قضية األسرى
2
ϯέγϷΔϳοϗϝϳϭΩΗϟΔϳϟϭΩΕέϣΗ΅ϣ ϲϓΔϛέΎηϣϟ
جوالت وبعثات خارجية لتدويل قضية األسرى
ϯέγϷΔϳοϗΓέλϧϟΔϳΑϭέϭϭΔϳΑέϋϝϭΩϲϓΕΎϳϟΎόϓ
المشاركة في مؤتمرات دولية لتدويل قضية األسرى
Ä±ŬƗ§řƔŲƁ¿ƔŸſśƅƓŗ±żƅ§Å£±ƆƅƌƎŠÃƈřƔ²ƔƆŠƊƛ§řżƆƅŕŗ (¾Ãŗ³Ɣž)řţſŰ¡ŕŮƊ¥
فعاليات في دول عربية وأوروبية لنصرة قضية األسرى
-

4
5
6

6

الخدمات

2

إنشاء صفحة (فيس بوك) باللغة االنجليزية موجهه للرأي الغربي لتفعيل قضية األسرى
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2008

-

2

2009

2

10 -

2011

2010

النصف األول
8
2012
82

 52 -

-

5 28

610

81

-

15

18

23

-

-

-

2
5

15

2

2
1

6
ΓήΘϔϟΓέΪϣϰϠϋ
23
18

على مدار الفترة

:ϲϧϮϧΎϘϟϭϲϗϮϘΤϟΪϴόμϟϰϠϋ :˱ ΎόΑέ
ϡ

ρΎθϨϟ

2008

2009

2010

2011

ϑλϧϟ
ϝϭϷ
2012

143

رابعاً :على الصعيد الحقوقي والقانوني:
2008

2009

2010

2011

النصف األول
2012

1

مذكرات ومتابعات قانونية وتقارير قانونية لفضح االنتهاكات الصهيونية

1

16

49

30

11

2

توثيق ملفات قانونية و تسليمها إلى اللجنة المركزية لمالحقة مجرمي الحرب

-

-

13

-

-

3

متابعة قضايا األسرى مع مراكز حقوق اإلنسان

2

3

13

22

3

4

ورش عمل وندوات قانونية لتدويل قضية األسرى

3

8

19

6

3

5

زيارات لألسرى داخل السجون من قبل محامين في الداخل متعاقدين مع الوزارة

-

-

1

2

3

6

توثيق االنتهاكات بحق األسرى

1

1

41

29

2

7

توثيق حاالت االعتقال بعد حرب 2008 – 2009

-

10

-

-

-

8

توثيق عقود للوزارة مع جهات أخرى

2

14

24

11

6

الخدمات

م

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ϲϣϼϋϹΪϴόμϟϰϠϋ :ð
ϡ

ρΎθϨϟ

2007

2008

2009

2010

2011

§¼ŰƊƅ
§¿ÃƗ

2012

خامساً :على الصعيد اإلعالمي:
2007

2008

2009

2010

2011

النصف األول
2012

1

التواصل مع اإلذاعات والفضائيات إليصال معاناة األسرى

12

75

175

260

230

90

2

إعداد أخبار وتقرير ومقال ،ونشرها عبر وسائل اإلعالم المتنوعة

96

180

200

400

211

180

3

مؤتمرات صحفية في مناسبات مختلفة

2

4

15

32

13

12

4

تغطيه لقاءات الوفود العربية واألوربية مع أهالي األسرى

-

2

9

25

6

8

5

إلقاء محاضرات حول األسرى وظروف اعتقالهم وواجبنا نحوهم

-

-

6

12

-

-

6

نشر أخبار في صحيفة الرأي الحكومية في كل عدد

الخدمات

م

144

على مدار الفترة

7

عقد ورش عمل وندوات إعالمية والمشاركة بأوراق عمل

-

-

2

5

6

4

8

إصدار بيانات في مناسبات مختلفة تتعلق باألسرى

8

6

9

18

12

7

9

إصدار ملحق في صحيفة فلسطين

-

-

1

1

1

1

10

إطالق الموقع الكتروني

-

-

-

-

على مدار الفترة
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وزارة الثقافة
• إقامة احتفال المركز الثقافي المثالي لعامين متتاليين ،وتم تكريم 22
جمعية ومركز ثقافي في االحتفال.
• إطالق جائزة القدس الدولية للعام  2011للمؤسسات والشخصيات التي
تساهم في دعم جهود سكان مدينة القدس أمام غطرسة االحتالل الغاشم.
• إصدار مجلة مدارات ،وهي مجلة فكرية ثقافية فصلية تغطي
الجوانب الفكرية والثقافية واألدبية والفنية التي تالمس واقع الحياة
الفلسطينية.
• تنظيم العديد من المسابقات الثقافية وورش العمل والندوات الثقافية
واألمسيات الشعرية.
• اعتماد شهادات تسجيل لجمعيات ثقافية ،وترخيص فرق فنية ،وإصدار
ترخيص وتصريح لعدد من المؤسسات والجمعيات لتنفيذ الفعاليات

وأنشطة مختلفة ،منح  10مؤلفين في قطاع غزة رقم اإليداع.
• إحياء ذكرى النكبة سنويا عبر العديد من الفعاليات واألنشطة
والمؤتمرات ومعرض التراث ،على مدار أسبوعين من  2-15/5حيث يوم
الزحف الجماهيري والمسيرات المركزية.
• توفير عدد  200ألف كتاب ومجلة بتبرع من اتحاد الناشرين العرب
ليتم توزيعها على مكتبات القطاع.
• تنفيذ معرض فلسطين الدولي للكتاب بمشاركة فاعلة من دور
النشر المحلية والدولية بالوكالة ،وكان المعرض مصحوباً بمجموعة من
الورش والندوات والفعاليات التراثية والثقافية ،إضافة لتنفيذ مجموعة
من المعارض المحلية بالتعاون مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم
العالي بمختلف مناطق قطاع غزة.

• عقد المؤتمر الثقافي السنوي الثالث بعنوان “ الشباب وثقافة التغيير” ،حيث
تناول الواقع والتحديات التي تواجه الشباب والطموح لصناعة المستقبل  ،ودور
المؤسسات تجاه الشباب.
• إطالق مسابقة “ شمعة في دروب الدعوة والجهاد” وتكريم الفائزين بقاعة
وزارة التربية والتعليم.
• إقامة يومين دراسيين في علم المكتبات وحقوق المؤلف.
• تنظيم جولة ميدانية لعدد من مدارس مديرية شمال غزة على هامش
برنامج التوعية ( حكايا زمان ) الذي تشرف عليه الوزارة .
• إقامة عدد من الفعاليات على هامش ( صفقة وفاء األحرار من عمل جداريات
ومسابقة بحثية بعنوان “تجربة أسير “ ومسابقة شعرية تحمل عنوان “ ديوان
وفاء األحرار “ .
• تنظيم حملة توقيع مليون بصمة في ذكرى النكبة .64
• إطالق أكبر موسوعة إلكترونية بالتعاون مع مؤسسة إبداع ضمن فعاليات
ذكرى النكبة .64
• إطالق جائزة المرحوم ( ناهض الريس ) البحثية ألبرز األعمال الثقافية
البحثية.
• افتتاح برنامج التوعية ( حكايا زمان ) لطلبة المرحلة الثانوية في مديرية
الشمال .
• إطالق برنامج لتشجيع القراءة بعنوان  (:خير جليس ).
• عقد مؤتمر المراكز الثقافية الثاني بعنوان“ :نحو تعزيز ثقافة المقاومة”.
• عقد مؤتمر المراكز الثقافية الثالث بعنوان“ :نحو نهضة ثقافية”
• إقامة مسابقة بحثية بعنوان (رحلة في فكر الداعية فتحي يكن) .
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وزارة السياحة واآلثار
أو ً
ال  :القطاع األثري:

بالمخزن األثري توثيقاً الكترونياً ،وقد تم العمل به في تنفيذ مشاريع
الوزارة.

 متابعة ملفات المواقع األثرية وعمل دراسات توثيقية وحصرية،وإجراء زيارات تفقدية لها ،ومعرفة ما تعانيه من جوانب ضعف ،وسيتم
العمل خالل عام 2012م ،على مشروع ألرشفة وتوثيق المباني والمواقع
األثرية في غزة.

 توثيق القطع األثرية الموجودة بالمخزن األثري ،التابع للوزارة توثيقاًإلكترونياً ،وقد كانت عملية التوثيق على عدة مراحل تم البدء بها عام
2009م ،وتم االنتهاء من الجزء األكبر فيها عام 2011م ،ومازالت عملية
التوثيق مستمرة.

 استقبال طلبة الجامعات وتزويدهم بمعلومات حول القطاع األثري،طوال الفترة مابين  ،2008-2011ومازالت عملية التدريب والتوعية
والتثقيف مستمرة باعتبارها جزءاً أساسياً من الخطة اإلستراتيجية
الخاصة بالوزارة.

 صياغة مسودة لقانون اآلثار الفلسطيني ،بعد عقد سلسلة من ورشاتعمل داخلية بالوزارة ،وقد تم عرضه على المجلس التشريعي إلقراره
وتفعيله.

-

تصميم وتجهيز برنامج خاص لتوثيق القطع األثرية الموجودة

 صيانة المواقع األثرية من عوامل التعرية التي أضرت به كاألمطاروالرياح ،كما تم تنظيف عدد من المواقع األثرية وإزالة الحشائش الضارة

 القيام بمشاريع الترميم والتنقيب عن اآلثار ،وتشمل المشاريعالتالية:

 -1مشروع تنقيب تل رفح األثري:

التي تنبت بها ،بصورة علمية سليمة ،كما تم ترميم مواقع أخرى من آثار
الحرب األخيرة على غزة ومن تلك األعمال:

في عام 2010م ،قامت دائرة اآلثار بالبدء في عمل مشروع للتنقيب
بتل رفح األثري ،وقد بدأ العمل خالل الموسم األول منه بجود محلية
من كوادر الوزارة ،والطلبة الخريجين من قسم التاريخ واآلثار بالجامعة
اإلسالمية ،وذلك بهدف إنقاذ اآلثار الموجودة في ذلك الموقع من التدمير
والتخريب ،واستجالء المظاهر الحضارية والتاريخية للموقع ،وخالل
الموسم األول من التنقيب ،تم الكشف عن عدد كبير من القطع النقدية
الفضية ،والتي تعود للعهد اليوناني في غزة ،أي منذ ما يزيد عن ألفي
عام من وقتنا الحاضر ،إضافة للكشف عن أساسات لمباني كانت قائمة
في الموقع خالل العصرين اليوناني والروماني ،وعدد كبير من القطع
الفخارية متنوعة األشكال واألحجام ،ومشغوالت عاجية وأواني زجاجية
وقطع معدنية من البرونز المتنوعة.

ب -خالل عام 2009م ،تم إزالة وتنظيف األضرار في موقع كنيسة جباليا،
التي تضرر بها الموقع بعد الحرب ،كما تم تنظيف أرضيات الفسيفساء
بها ،والحفاظ عليها من تأثير األمطار.

 -2مشروع إكمال وترميم مئذنة خان األمير يونس-
بمدينة خان يونس:

 تدريب الطلبة المتخصصين بالتاريخ واآلثار من الجامعة اإلسالمية،على عمليات الترميم بكل أشكاله ،بممارسة عملية ،وقد حققت عملية
التدريب أهدافها.

في عام 2010م ،بدأ العمل في مشروع ترميم مئذنة خان األمير يونس
بتجهيزه الموقع بكافة المعدات والمواد الالزمة وقام الفريق بإشراف
هندسي من الوزارة بعمل مشروع اإلكمال والترميم للمئذنة ،إضافة
إلجراء تهذيب لكرنيش الجوسق المحيط بالمئذنة ،وأما على صعيد
المرحلة الثانية فتمثلت ببناء شكل سداسي بطول ضلع 44سم وارتفاع
150سم باستخدام الحجر الرملي القديم على شكل مداميك ،كما تم
عمل فتحات في أضالع الشكل السداسي على شكل أقواس نصف دائرية
مفرغة لتحاكي العمارة القديمة ،إضافة لبناء رأس المئذنة بقبة من
الخرسانة واألحجار الرملية.

أ .ترميم جزء من السور الروماني الواقع شرق موقع البالخية األثري-
شمال معسكر الشاطئ الشمالي ،بعد الحرب مباشرة ،في عام 2009م،
وكما تمت إزالة ركام المباني المتراكمة عليه من جراء القصف الصهيوني
للمنطقة المحيطة به ،وتنظيف المنطقة المحيطة به.

 العثور على مجموعة أثرية هامة من اللقى األثرية التي تؤرخ لحقبتاريخية مختلفة مرت بتاريخ غزة ،في كل من مدينة خان يونس ،ورفح ،
وجباليا ،وقد تم توثيقها وعرض بعض منها في متحف قصر الباشا .
 إنتاج فيلم وثائقي حول المواقع األثرية في قطاع غزة ،وذلك في إطارتفعيل التوعية السياحية واألثرية الخاصة بغزة.
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 -3مشروع مظلة كنيسة جباليا (البيزنطية):
في عام 2010م ،قامت دائرة اآلثار بالوزارة وضمن الجهود الذاتية من
كوادرها  ،بعمل مشروع إلنشاء مظلة تعلو الكنيسة البيزنطية في جباليا،
وقامت الوزارة بتوظيف الدفيئات الزراعية المتواجدة في المحررات لعمل
مظلة حديدية لحماية األرضية الفسيفسائية لكنيسة جباليا ،حيث غطت
هذه المظلة بنايلون للوقاية من العوامل الجوية وقد وقد دُعم المشروع
من قبل مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية  ،كما تبرعت الجمعية الوطنية
للتطوير والتنمية لتجهيز مظلة الكنيسة بشبكة الكهرباء واإلنارة.

 -4مشروع تأهيل وتطوير بوابة وسور متحف قصر
الباشا:
في عام 2010م ،قامت الوزارة بمشروع إعادة تأهيل بوابة متحف قصر
الباشا ،والسور الخارجي للمبنى باعتباره أحد أهم المباني األثرية القائمة
في البلدة القديمة في غزة ،وقد تم المشروع بالتنسيق مع وزارة العمل
لتخصيص عمال وفنيين للقيام ،وتم تجهيز المواد الالزمة لتأهيل السور
الخارجي ،وتوفير الحجارة المناسبة لهذا الغرض ،بناء حجارة من الرمل
الصلب تتناسب مع نوع الحجر الذي بُني منه مبنى القصر ،عن طريق
بناء عقد مدبب كبير تم تخصيصه كي يكون مدخ ً
ال وبوابة القصر ،الذي
خصصته الوزارة كي يكون متحفاً حكومياً ،يعرض تاريخ وآثار غزة عبر
العصور.

_5مشروع دير القديس هيالريون:
منذ نهايات عام 2010م ،قامت دائرة اآلثار بوزارة السياحة واآلثار ،بعمل
مشروع بالتعاون مع مركز إيوان والمدرسة الفرنسية لآلثار يهدف إلى
ترميم أرضيات الفسيفساء واستجالء المظاهر الحضارية للموقع ،وفد
هدف المشروع إلى الحفاظ على الموقع وإزالة األضرار التي لحقت به ،و

إتاحة المجال أمام الباحثين والمتخصصين والزوار لزيارته والتعرف على
تاريخه وتشغيل الطلبة الخريجين واأليدي العاملة من خالل المشاركة
في مشروع الترميم.

 -6متحف الدميثة (دير البلح):
خالل عام 2010م ،قامت دائرة اآلثار بتجهيز متحف دير البلح -الذي أطلق
عليه اسم ( متحف الدميثة) -لالفتتاح وقد قام فريق من المتخصصين
باآلثار والعاملين ضمن كوادر الدائرة بإحصاء وحصر جميع القطع األثرية
وإعداد بطاقات خاصة بها وتوثيقها توثيقاً الكترونيا باإلضافة لتنظيم
القاعات وتقسيمها حسب التسلسل التاريخي وترتيب خزن عرض
المعروضات ،إضافة لتزويد المتحف بالتمديدات الكهربائية واإلنارة
المناسبة ،وتهذيب مدخل المتحف وتهيئة الرصيف الخارجي ،ويتوافد كل
عام ما يقارب بـ(  4000زائر على هذا المتحف ،وتسعى الوزارة لتطوير
وتوسيع هذا المتحف كي يضم قاعات ومرافق خدماتية لخدمة الزوار.
كما قامت دائرة اآلثار بمجموعة كبيرة من األنشطة التي ساهمت في
رعاية وحفظ وتوثيق اآلثار الفلسطينية المكتشفة في غزة ،كما ساهمت
في تدريب وتوعية وتثقيف فئات مختلفة من طلبة المدارس والجامعات،
ومن تلك األنشطة خالل الفترة الواقعة بين عامي 2009-2011م ،ما
يلي:

 .1توثيق كافة القطع النقدية الفضية التي تم اكتشافها في تل رفح
األثري ،وعددها ( )1664قطعة توثيقاً شام ً
ال ،يشمل إعداد سجل خاص
بها ،يتكون من رقم لكل قطعة نقدية مرفقاً بصورة لكل قطعة من
وجهيها ،وتوثيقها توثيقاً إلكترونياً ،وحفظها وحمايتها من عوامل
الرطوبة التي قد تضر بها .
 .2توثيق قطع نقدية من البرونز تم اكتشافها في تل رفح ،والتي تنتمي
للفترة اليونانية (كمرحلة ثانية) وعددها  32قطعة والرومانية(كمرحلة
ثالثة)وعددها  28قطعة ،وإعداد دراسة خاصة بهما ،تشمل أهميتهما
األثرية والتاريخية والحضارية واالقتصادية  ،إضافة إلى شرح وافي لكل
قطعة من الناحية الفنية والطراز التي سكت عليه.
 .3توثيق موقع تل جنان األثري -الواقع في محافظة خان يونس ،وذلك
بعد عملية التخريب التي تعرض لها ،وإعداد تقرير مفصل خاص به ،وتم
نقل القطع األثرية التي تم الكشف عنها إلى مخزن الوزارة بعد دراستها
وتوثيقها وإعطائها أرقاماً خاصة بها ،وإدراجها في سجل أثري منظم.
 .4إعداد بروشورات خاصة بكل المواقع األثرية في غزة مثل(دير
القديس هيالريون-كنيسة جباليا-خان األمير يونس-حمام السمرة-تل
رفح األثري) .
 .5أرشفة كاملة لكل موقع أثري ،ولكل ما يتعلق فيه من أوراق وصور
وخرائط ضمن سجل خاص به ،تسهي ً
ال للتعامل مع كل موقع أثري على
حدا.
 .6تدريب طالبات قسم التاريخ واآلثار على ترميم الفخار ،ومرافقتهم
لالطالع على العمل والتدريب في الحفرية األثرية بتل رفح.
 .7بين عامي 2010-2011م ،قامت الوزارة بأكبر مجموعة من الفعاليات
واألنشطة التي تم التنسيق لها من خالل دوائر الوزارة المختلفة ومنها
جولة لنواب المجلس التشريعي على المواقع األثرية  ،واستقبال عدد من
المتضامنين وقوافل كسر الحصار وفتح المواقع أمام الزوار.
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 .8أعدت دائرة اآلثار معرضاً في ذكرى النكبة بعنوان “آثار األجداد في
قلوب األحفاد”  ،إضافة الفتتاح مجموعة من المواقع األثرية أمام الجمهور
والزوار.
 .9افتتاح الموسم الثاني من حفرية تل رفح األثري ،وتم استكمال
أعمال المرحلة الثانية من أعمال التنقيب والتوثيق في تل رفح األثري
حيث تم العثور على مجموعة من اللقي األثرية والمباني الثابتة في
الموقع  .ومن خالل معطيات التنقيب اليومية أعطيت داللة كبيرة على
قيمة التل األثرية والتاريخية والتي أظهرت أن التل امتد عمره الزمني
منذ العصر اليوناني (332ق.م –  63ق.م) مروراً بالعصرين الروماني
والبيزنطي.
 .10تأهيل وترميم بعض المواقع األثرية مثل مشروع تأهيل وترميم
دير القديس هيالريون ،ومشروع آخر لتنظيف مقام الخضر األثري؛ الواقع

في تل رفح األثري.
 .11تجهيز الدليل األثري للمواقع األثرية ،وسيتم طباعة  5000نسخة
وتوزيعها على كل المؤسسات الحكومية والخاصة.
 .12خالل عام 2011م ،توثيق اللقي األثرية والمجموعات الخاصة
لدى المواطنين الذين يقتنون قطعاً أثرية للمحافظة عليها من الضياع
واالندثار.

ثانياً  :القطاع السياحي:
• تنظيم جوالت ميدانية تم فيها زيارة العشرات من المنشآت السياحية
بهدف التواصل مع القطاع السياحي والوقوف على أهم المشاكل التى
يعانيها في ظل الحصار واإلغالق ,ودعم صمودهم السيما بعد حرب

الفرقان ,وما أصاب القطاع من دمار.
• حصر أضرار القطاع السياحي بعد حرب الفرقان  2008-2009حيث
بلغ عدد المنشآت المتضررة  79منشأة سياحية وبلغ إجمالي الخسائر
للمنشآت المهدمة بشكل جزئي إلى ما يقارب الــ 1,200,000دوالر,
وتم توزيع مساعدات إسعافية عاجلة للمنشآت السياحية التي أصابها
الضرر جراء حرب الفرقان بقيمة  135ألف دوالر.
• إعداد يوم دراسي حول السياحة في قطاع غزة “المعوقات والحلول
“ بالتعاون مع جامعة األقصى ،للوقوف على الواقع السياحي ،وسبل
النهوض به من خالل تكاثف الجهات المعنية ،حيث تم الخروج بالعديد
من التوصيات لوضع تصور و آلية للعمل عليها في األعوام القادمة من
خالل رأي ذوي االختصاص و الخبرة في المجال السياحي.
• عقدت دائرة السياحة ورشة عمل حول (مشاكل القطاع السياحي)
بحضور ممثلي من وزارة الداخلية والمجلس التشريعي فضال عن هيئة
المطاعم وممثلين من الوزارة؛ للوقوف على أهم المشاكل التي يعاني
منها القطاع السياحي وتذليل كافة العقبات التي تعيق تطوره والخروج
بالعديد من التوصيات والحلول .
• أصدرت دائرة السياحة دراسة حول أعداد المنشآت السياحية في
قطاع غزة وتطورها من العام  1946حتى عام 2011م ،وذلك للوقوف
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على أعداد المنشآت السياحية ومدى تطور القطاع السياحي ،حيث بلغ
مجموع المنشآت السياحية في عام 2011م 119 ،منشأة .
• إعداد قاعدة بيانات محوسبة للمنشآت السياحية في قطاع غزة،تشمل
معلومات تفصيلة عن المنشأة والخدمات التي يقدمها ،حيث بلغ أعداد
المنشآت السياحية حتى مطلع العام  2012م  119منشأة مابين فنادق
ومطاعم ومنتجعات سياحية وقري سياحية ومدن مالهي وحدائق حيوان
ونوادي سياحية.
• إعداد دراسة حول إحصائية المعابر والوفود األجنبية التي دخلت غزة،
ومدي تأثيرها على السياحة في قطاع غزة ،وذلك منذ عام  2007حتى
عام2011م ,حيث بينت الدراسة ارتفاع مؤشر السياحة في غزة ،منذ عام
2010م و2011م ،بسبب ازدياد أعداد الوافدين إلى غزة من جنسيات
مختلفة ،حيث ارتفعت النسبة إلى  38%في عام2010م ،ونسبة  60%في
عام2011م.
• إعداد دراسة حول واقع القطاع السياحي فى قطاع غزة منذ عام 2005
و حتى  2011م ,للوقوف على مدى تأثر القطاع السياحي في ظل الحصار
واإلغالق ،حيث خلصت الدراسة إلى أن السياحة شهدت انخفاضاً في
األعوام من  2005إلي العام  2010م ،وبلغت الخسائر القومية لالقتصاد
جراء ذلك ما يقارب  25مليون دوالر أمريكي  ,بينما سجل عام 2011م
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ارتفاعاً نسبياً السياحة في عام  2011شهد ارتفاع ملموس في النشاط
السياحي ،والمنشآت السياحية .

على السياحة في غزة ،وإبراز األسباب التي تعيق تطوره وتعزيز الخطط
والمقترحات للنهوض بالسياحة.

• إعداد مسودة قانون لترخيص المكاتب و الشركات السياحية مع ديوان
الفتوى و التشريع وإرساله لمجلس الوزراء وذلك في إطار تفعيل قوانين
التراخيص وضبط المنشآت السياحية .

ثالثا :على الصعيد اإلعالمي:

• المشاركة بمعرض المنتجات الوطنية الذي أقيم على أرض الجامعة
اإلسالمية من خالل مشاركة القطاع السياحي ،والصناعات السياحية
المتميزة في غزة ،والتي تشكل الهوية الفلسطينية ،وذلك إلبراز
الصناعة السياحية الفلسطينية ،وإضفاء الطابع السياحي عليها ،وجعلها
عالمة مميزة لغزة سياحياً.
• عقد ورشة عمل بعنوان “ تشجيع االستثمار في القطاع السياحي “
بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ،وخلصت الورشة بالخروج
بالعديد من التوصيات التي شأنها زيادة االستثمار في القطاع السياحي
من خالل العديد من الحوافز والتسهيالت التي سيحصلون عليها .
• متابعة وتفتيش للمنشآت السياحية ،ضمن إجراءات المتابعة والتفتيش
لضمان ضبط وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين.
• المشاركة بأوراق عمل في العديد من الورشات ،وذلك لتسليط الضوء

 تنظيم مئآت الجوالت التثقيفية للتعريف بالمواقع األثرية حيث بلغعدد زوار المواقع األثرية خالل ستة أعوام أكثر من  300ألف زائر.
 متابعة أخبار القدس ومعالمها اإلسالمية وتسليط الضوء عليها عبراألخبار الصحفية والمؤتمرات وورشات العمل.
 إصدار مطبوعات تعريفية لكل موقع أثري. إصدار كتاب دليل أثري لجميع المواقع األثرية في قطاع غزة وتوزيعهعلى المدارس والمؤسسات المختلفة.
 إنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع الجمهور الخارجي ووضع جميعأخبار وصور المواقع األثرية إضافة إلى تغذيته بجميع المعلومات المتعلقة
بالقطاع السياحي واألثري.
 التنسيق مع العديد من المؤسسات اإلعالمية وعمل برامج تسلطالضوء على القطاعين السياحي واألثري.

وزارة التخطيط
أو ً
ال :في مجال التخطيط المكاني:
 1-1إصدار المخطط اإلقليمي (.)2005-2020
 1-2إعداد المخططات القطاعية (.)2020 2010-
1-3
.)2025

إعداد المخطط عبر القطاعي لمحافظة خان يونس (2010-

 1-4إعداد أدلة التخطيط المكاني:
 oدليل مستويات التخطيط :وقد صمم هذا الدليل من أجل التعريف

بالمخططات المختلفة في جميع المستويات ،وتحديد منهجيات واضحة
إلعداد وإقرار ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه المخططات.
 oدليل األنظمة والمعايير :حيث يقدم هذا الدليل األدوات التنفيذية
للسياسات المكانية المختلفة ،ويقترح محددات عامة تشكل دلي ً
ال
للجهات المعنية عند صياغة القوانين واألنظمة المتعلقة بالمخططات
المكانية ،ويهدف إلى المواءمة بين المقاييس والمعايير الفلسطينية
الخاصة بالتنمية المكانية مع المقاييس والمعايير العالمية ما أمكن.
 1-5إنشاء قاعدة بيانات جغرافية ( ،)Geo Databaseحيث تربط القطع
والقسائم باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ( )GISبالمخطط
اإلقليمي.

ثانياً :في مجال الدراسات والتخطيط
التنموي االقتصادي واالجتماعي:
 2-1خطة التنمية الفلسطينية ،حيث تم إعداد خطة التنمية
( ،)2008-2010خطة التنمية (.)2011-2012
 2-2الخطة التشغيلية للحكومة الفلسطينية ،وقد تم إعداد
 6خطط تشغيلية منذ العام  2006حتى تاريخه.
 2-3إعداد التقرير الوطني الثاني ألهداف اإلنمائية األلفية.
 2-4دراسة الخريجون وسوق العمل.
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ثالثاً :في مجال التنمية اإلدارية والحكم الرشيد:
 3-1خطة تقييم األداء الحكومي.
 3-2دراسات وخطط تنموية إدارية:
تم إعداد عدة دراسات لدمج مؤسسات حكومية خالل الفترة ما بين 2008
وحتى تاريخه ،بهدف توظيف الموارد المالية واللوجيستية والبشرية
بالشكل األمثل ،ومن أمثلة تلك الدراسات:

 oالجدار الفوالذي المصري :هدفت هذه الدراسة إلى توثيق كل ما
يتعلق بالجدار الفوالذي على الحدود المصرية الفلسطينية ،وقد تم
إعداد الدراسة خالل عام 2010م.
 oالجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد المدينة المقدسة :تقرير يرصد
جرائم إسرائيل وتهويدها للمدينة المقدسة خالل العام 2009م.
 oدراسة مقارنة بين حكومتي غزة ورام اهلل تناولت أربعة محاور ،المحور
االقتصادي والمحور السياسي والمحور االجتماعي.2010 ،

 oدراسة “دمج الشؤون االجتماعية مع وزارة العمل” ،ودراسة “دمج
سلطة البيئة مع وزارة التخطيط”.

 4-2إعداد تقديرات موقـف تتعلق باألحداث السياسية واألوضاع
الداخلية والخارجية ،وقد تناولت العديد من القضايا الهامة على
الساحة الفلسطينية ،وقراءة المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية
ومستجداتها ،ومن أمثلة القضايا التي تم تناولها:

 oإعداد معظم أدبيات ومعطيات لجنة اإلصالح والتطوير الوزارية في
الفترة ( )2008-2009بهدف تحسين األداء في المؤسسات الحكومية.

 oتساؤالت المواطن وكيفية النهوض باألداء الحكومي 4/10/2011م.

 oدراسة بعض مشاريع القوانين وإبداء الرأي في مواضيع متعددة يتم
طرحها في “اللجنة الوزارية للتنمية اإلدارية”.

 3-3دراسة وإعداد الهيكليات للمؤسسات الحكومية المختلفة:
تمت دراسة ( )26هيكلية اعتمد منها ( )11من قبل مجلس الوزراء
تاريخه) ،وذلك من خالل معطيات
خالل الفترة من ( 2008حتى
اإلصالح اإلداري بهدف تطوير األداء الحكومي.

رابعاً :في مجال بناء نظام وطني للمعلومات ودعم
اتخاذ القرار:
 4-1الدراسات والتقارير المتعلقة بالوضع السياسي:
أصدرت الوزارة ( )27دراسة وتقريرًا في الفترة ( ،)2009-2011حول
قضايا ومواضيع سياسية وأمنية ،مثل:

 oتقرير جيفري بالمر قراءة من منظور القانون الدولي واإلنساني
سبتمبر2011/م.
 oخطاب الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي
الجمعة 16/9/2011م سبتمبر2011/م.
 4-3استطالعات للرأي العام:
تم إنجاز العديد استطالعات للرأي العام في الفترة من ()2011 2008-
تهدف إلى استطالع الرأي العام في الشئون والقضايا الداخلية وتقييم
بمدى رضا المواطنين فيما بمستوى األداء الحكومي ومن أمثلة تلك
االستطالعات:
 oاستطالع للرأي العام حول المصالحة الوطنية الفلسطينية.2010 ،

 oاستطالع للرأي العام حول تهديد الرئيس الفلسطيني بحل السلطة
الفلسطينية.2010 ،
 oاستطالع للرأي العام حول الوضع األمني وأداء األجهزة األمنية لوزارة
الداخلية.2011 ،
 oاستطالع للرأي العام حول أداء البلديات في قطاع غزة.2011 ،

خامساً :في مجال إعداد الخطط الطارئة:
 5-1إعداد تقرير الخسائر وخطة الطوارئ والتي اشتملت على برامج
المساعدات الغذائية والنقدية ،وخطة اإليواء العاجل ،برامج خلق فرص
العمل.
 5-2إعداد خطة إعادة اإلعمار.
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سادساً :في مجال تطوير العمل المؤسسي:
 oإعداد منهجيات متكاملة لجميع الوحدات اإلنتاجية في الوزارة
والعمليات اإلدارية المختلفة داخل الوزارة حيث أنهت الوزارة إعداد ()6
منهجيات وهي دليل إعداد المنهجية ،ومنهجية المتابعة ،ومنهجية
إعداد الخطة التشغيلية ،والخطة اإلستراتيجية ومنهجية اعداد مشروع
ومنهجية العروض التقديمية ،وتهدف هذه المنهجيات لوضع إطار عام
وموحد لجميع الوحدات اإلنتاجية والعمليات اإلدارية المرتبطة بأعمال
الوزارة يكون هذا اإلطار يمثل المرجعية ألداء المهام وإنجازها.
 oمراجعة األدب السابق المتعلق باإلطار االستراتيجي للوزارة ،من
خالل مراجعة وتطوير كل من الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية،
باإلضافة إلى مراجعة األدوار والمهام المناطة باإلدارات والوحدات
المختلفة في الوزارة ،بما يتوافق والتعديل الهيكلي األخير عام .2011
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بتوصيات وحلول أرسلت لصانع القرار.2010 ،
 oشاركت الوزارة في ورقة عمل حول (التنمية المستدامة
في المخطط االقليمي) وذلك خالل يوم دراسي أقامته
الجامعة االسالمية.2011 .
 oعقد ورشة عمل بعنوان “الحكومة الفلسطينية
والمتغيرات الدولية في المنطقة”.2011،
 oعقد ورشة عمل حول الموازنة العامة للحكومة
الفلسطينية وسياسات ترشيد النفقات بالتعاون مع دائرة
التنمية المستدامة والخروج بتوصيات لمجلس الوزراء،
.2011

سابعاً :ورش العمل:
عقدت الوزارة العديد من ورش العمل فيما يتعلق بالخطط التنموية
وموازنة الحكومة والوضع السياسي وانعكاساته االقتصادية واألمنية:
 oتم عقد ورشة عمل في عام  2008بهدف نشر مفاهيم ومحاور
اإلصالح اإلداري في المؤسسات الحكومية.
 oشاركت الوزارة في ورقة عمل حول
(التوزيع الهرمي للخدمات الصحية في قطاع
غزة) وذلك في الورشة التي اعدتها وزارة
الصحة بعنوان” الخدمات الصحية في قطاع
غزة”.2010 ،
 oعقد ورشة عمل حول أزمة الكهرباء في
قطاع غزة (األسباب والحلول) .والخروج

 oتم عقد  4ورش عمل في عام  2010و 2011بهدف نشر
وتعزيز ثقافة الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية.
 oتم عقد ورشة عمل لعرض التقرير الوطني الثاني ألهداف اإلنمائية
األلفية وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني ،وذلك في شهر يوليو .2011
 oملتقى إنقاذ فلسطين.

األمانة العامة لمجلس الوزراء
• قدمت  2مليون دوالر مساعدات مختلفة عبر لجنة المساعدات
الحكومية خالل السنوات الماضية ،لـ  9212أسرة محتاجة في جميع أنحاء
قطاع غزة.
• أنشأت ديوان المظالم الذي أشرف على حل  271مظلمة من أصل 352
مظلمة ما زالت بقيتها قيد الدراسة والحل.
• أدارت األمانة العامة لمجلس الوزراء  206جلسة حكومية وأعدت 3167
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قرار حكومي.
• تابعت األمانة العامة أكثر من  169لجنة وزارية وحكومية انبثقت عن
مجلس الوزراء.
• إصدار تقرير إنجازات الحكومة السنوي والتقارير الربعية والنصفية
والسنوية ألنشطة الحكومة.
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• أدارت األمانة العامة ملف المساعدات الحكومية
المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات
المختصة.
• اإلشراف على اللجنة الحكومية لكسر الحصار
واستقبال الوفود التي عملت على التنسيق لدخول
 6قوافل تضامنية واستقبال اآلالف من المتضامنين
العرب واألجانب.
• وضعت آليات المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس
الوزراء من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• أعدت تقارير دورية حول عمل مجلس الوزراء وأداء الحكومة.
• أشرفت على إعداد هياكل تنظيمية طارئة لجميع الوزارات تحت قاعدة
تلبية األهداف بأقل اإلمكانيات.
• أشرفت على برنامج األرشفة اإللكترونية للحكومة.
• أعدت خطة عمل الحكومة بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية.
• توفير مقرات جديدة للوزارات والمؤسسات الحكومية بعد حرب
الفرقان.

• اإلشراف على توزيع منحة اإلغاثة واإليواء لمتضرري حرب الفرقان.
• اإلشراف على لجنة تكامل البيانات الحكومية (ربط المقرات بالشبكة
الحكومية ،إنشاء قاعدة البيانات المركزية الحكومية ،إقرار سياسة
استخدام وتبادل البيانات الحكومية ،إقرار سياسة بناء الكود الفلسطيني
للرموز).
• استقبال الرسائل من الوزارات واإلشراف على تطبيق كل القرارات
الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء.
• وضع اللبنة األساسية في مشروع الحكومة اإللكترونية.
• تفعيل بعض المؤسسات والهيئات إعالمياً بنشر نشاطاتهم وفعالياتهم
عبر وسائل اإلعالم.
• إصدار كتيب مصور باللغتين العربية واإلنجليزية عن قوافل كسر
الحصار.
• إعداد فيلم وثائقي عن حرب غزة بعنوان “رحلة موت”.
• إعداد أكثر من  120دراسة تناولت الجوانب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ذات العالقة بالشأن الفلسطيني على المستويات المحلية
والعربية والدولية.

ديوان الموظفين العام
• نجح ديوان الموظفين العام في تعيين أكثر من ( )16500موظف
يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية ,من خالل عقد المئات من
االختبارات والمقابالت الوظيفية التي شارك فيها العديد من المختصين
والخبراء من جهات مستقلة وحكومية متنوعة.
• شهدت أعمال ديوان الموظفين العام في مجال التوظيف انجازاً نوعياً
من خالل عقد االختبارات الوظيفية بصورة إلكترونية ,تعتمد على تواجد
المتقدمين في لجان محوسبة تتيح لهم التعرف على نتائج االختبار فور
االنتهاء منه ,حيث بلغ عدد االختبارات المنعقدة بالطريقة االلكترونية
) (80اختبار.
• حازت االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام على إعجاب
العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان والجهات المستقلة ,التي أكدت
اعتماد الديوان على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين

بالوظائف المعلنة.

المعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة:
• افتتح ديوان الموظفين العام في العام  2009المعهد الوطني لإلدارة
العامة والقيادة ,سعياً وراء تطوير قدرات الموظف الحكومي من خالل
عقد الدورات التدريبية المتخصصة بمشاركة العديد من المحاضرين من
مختلف الجهات الحكومية والمستقلة.
• نجح ديوان الموظفين العام في عقد أكثر من ) (287دورة تدريبية
شارك بها ) (8627موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات
الحكومية ,مما ساهم في رفع األداء الحكومي وتطوير قدرات العاملين
في المجاالت والتخصصات المختلفة.
• تميز ديوان الموظفين العام في عقد دورة “ إعداد وتأهيل الموظف
الجديد “ التي ينظمها بتواجد كافة الموظفين أصحاب التعيين الحديث,
بهدف تعريفهم بالعمل الحكومي وتسليط الضوء على حقوق وواجبات
العاملين في الوظيفة العامة.

احتفاالت ومؤتمرات:
• حمل ديوان الموظفين العام على عاتقه تنظيم جملة من االحتفاالت
والمؤتمرات التي تساهم في النهوض بالمجتمع الفلسطيني ,وكان
أبرزها عقد مؤتمر اإلصالح والتطوير اإلداري على ثالثة أعوام متتالية
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من أجل مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي في
الوزارات المختلفة وكيفية التوصل إلى حلول تساهم في تطوير األداء.
• لعب ديوان الموظفين العام دوراً هاماً في تسليط الضوء على
المتقاعدين وتكريمهم بعد عشرات السنوات في الوظيفة العامة ,وكان
ذلك من خالل عقد احتفال تكريم المتقاعدين في نسختيه األولى
والثانية ,وسط مشاركة المئات من المتقاعدين من مختلف مدن قطاع
غزة.

الدراسات وورش العمل:
أبدى ديوان الموظفين العام طوال األعوام الماضية اهتماماً ملحوظاً
بالدراسات واللوائح والتي ساهمت في تفسير العديد من مواد قانون
الخدمة المدنية ,فيما عمل ديوان الموظفين العام على عقد العشرات
من ورش العمل لمناقشة جملة من القضايا لتطوير العمل الحكومي
والنهوض بجوانبه المختلفة.

األرشفة اإللكترونية:
• في العام  2011بدأ ديوان الموظفين العام مشروعاً هاماً يتمثل في
“ األرشفة اإللكترونية “ والمختص في أرشفة كافة الملفات الحكومية
ومنحها نسخة إلكترونية ,وهو ما تحقق بامتياز من خالل المرحلة األولى
التي أنجز فيها العاملون “  “ 16053ملفاً في فترة لم تتجاوز الستة
أشهر.
• دخل ديوان الموظفين العام في المرحلة الثانية من األرشفة اإللكترونية
التي تعتمد على انجاز ما عدده “  “ 9868ملفاً ,وسط إتمام ما يزيد عن “
 “ % 87من المشروع ,بعد أرشفة “  “ 8658ملفاً حتى كتابة هذا التقرير.

سلطة األراضي

 انجاز مشروع األرشفة االلكترونية وتحويل العمل داخل اإلدارة العامةلألراضي والعقارات الطابو إلى عمل الكتروني محوسب بد ًال عن
األعمال الورقية ،مما سهل انجاز المعامالت بالدقة والسرعة المطلوبة
وذلك بتحويل انجاز معامالت “ مستخرجات القيد  ،شهادات التسجيل
عبر الحاسوب وإمكانية االستعالم عن حالة المعامالت من خالل برامج
الكترونية .
 انجاز مشروع األرشفة االلكترونية والتصوير لكافة مستندات ووثائقوسجالت الطابو منذ العام  1920وحتى العام  2012بحيث وصل عدد
الوثائق المؤرشفة (.)133580
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 بلغ عدد المعامالت التي أنجزت في اإلدارة العامة لتسجيل األراضيوالعقارات ما يقارب من (  10000معاملة ) وهو األعلى منذ قدوم
السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث سجل العام  2011أعلى نسبة بلغت
() 2680عقد.
 انجاز آلية ناظمة لعمل اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقاراتالطابو ونشرها على الموقع االلكتروني .
 تنظيم عمل كتبة العرائض وإقرار آلية قانونية بالتعاون مع وزارةالداخلية ومنحهم التراخيص الالزمة وتجهيز مكان مالئم لهم داخل مقر
سلطة األراضي .

163
 تطبيق آلية إمكانية استعالم المواطن عن حالة معاملته عبر الموقعااللكتروني لسلطة األراضي.
 األرشفة االلكترونية لقضايا الدائرة القانونية ( ) 135قضية. أرشفة ما يقارب من  11,400ملف من ملفات اإلدارة العامة ألمالكالحكومة .
 بلغ عدد المعامالت الصادرة عن مكتب رئيس سلطة األراضي (5835)معاملة.
 بلغ عدد االستشارات القانونية والمذكرات المرفوعة للنيابة العامةوشهادات المحاكم والدعاوى المرفوعة أمام القضاء (.) 2419
 التعامل مع ما يقارب من ( )150شكوى الكترونية وشفهية وورقةوالعمل على حلها .
 المشاركة في ( ) 66لجنة وزارية للتخصيصات منذ تشكيلها في 8/5/ 2012حتى 9/4/2012
 تطبيق نظام خدمة  SMSللجمهور إلعالمهم بسير المعاملة واألوراقالمطلوبة لتخفيف الضغط داخل سلطة األراضي .
 بلغ عدد معامالت المسح الميداني () 3471معاملة. تطبيق نظام  GISنظم المعلومات الجغرافية في أعمال سلطةاألراضي ومعالجة الخرائط الورقية الموجودة في أرشيف الخرائط في
اإلدارة العامة للمساحة منذ زمن االنتداب البريطاني في عشرينات القرن
الماضي ،حيث أن هذه الخرائط تم إعادة رسمها واالحتفاظ بخرائط
رقمية للقطع والقسائم الموجودة في أرشيف المساحة ،بحيث تم إدخال
حوالي  538بلوك أي ما يعادل  30,000قسيمة وربطها في بيانات قاعدة
البيانات المركزية .

 تحسين بيئة العمل داخل سلطة األراضي وترتيب األماكن وعمللوحات إرشادية للمواطنين للداللة على مكان سير المعاملة والموظف
المختص .
 تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 9الصادر بتاريخ 26/4/2011بشأن إتالف المعامالت التي لم تستكمل بعد مرور عام على تقديمها
والشروع بإتالف معامالت منذ العام . 1950
 إبرام حولي أكثر من (  ) 1000عقد تمليك أراضي حكومية ،إضافة إلىعقود االيجارة والتخصيص.
 تمكنت سلطة األراضي من إزالة تعديات عن مساحات كبيرة مناألراضي الحكومية فيما خضع الجزء األكبر من التعديات للتسوية بموجب
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  15/5/2010والذي جرى بناء عليه ما
يلي:

ومؤسسات أهلية ومجتمعية وهي كما يلي :
 .1تخصيص مساحة (  ) 2110دونم لصالح إقامة مشاريع سكنية
من أهمها :مشروع حي البراق في محافظة خانيونس على مساحة (846
دونم ) مشروع حي اإلسراء على مساحة ( 589دونما ) مشروع بيسان
شمال القطاع ( 606دونما ) مشروع الهدى في منطقة جحر الديك على
مساحة ( )80دونم ومشروع الحرية بالقرب من معبر صوفا على مساحة
( )70دونم ومشروع األندلس في رفح على مساحة ( ) 100دونم ومشروع
الربوة في دير البلح على مساحة (. )210

 .1إصدار قرار رقم ( ) 55/2010الصادر من رئيس سلطة األراضي بشأن
آليات تخصيص قطع أراضي حكومية للسكن في مناطق العشوائيات.
 .2تنفيذ قرار مجلس الوزراء خالل جلسته رقم “ ”192المنعقدة بتاريخ
 8/2/2011والقاضي بالموافقة على تمكين المواطنين المتعدين على
األراضي الحكومية بغرض السكن والذين تقدموا بطلبات تسوية لسلطة
األراضي ،مقابل دفع ثمنها حسب اآللية المتبعة في سلطة األراضي لحل
مشكلة التعديات.
 .3تسوية أوضاع المتعدين على األراضي الحكومية في حي البراهمة
( ) 367منتفع .
 .4تسوية األوضاع المتعدين في حي المرابطين ( ) 1لعدد ()266
منتفع.
 .5توقيع مذكرة تفاهم مع ممثلين عن عزبة الحمامية لتسوية
أوضاعهم وإزالة تعديهم وتسليم المكان لبلدية غزة لتنفيذ مشروع
تطوير شارع الرشيد .
-
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تخصيص ما مساحته ( 7659دونم ) لصالح مؤسسات حكومية

 .2تخصيص ما يقارب من(  242دونم ) لصالح إقامة مشاريع صحية
وحوالي ( ) 736دونم للمشاريع الزراعية وحولي ( )3.639دونم للمشاريع
الخدماتية وحوالي ( ) 523دونم للمشاريع التعليمية والثقافية و(2,020
) دونم للمشاريع الترفيهية ،إضافة إلى تخصيص حوالي ( )123دونم
للمشاريع الخدماتية.
 .3تقديم مشروع بيع أراضي حكومية ذات القطع المحدودة المساحة
لشراء مساحات أكبر واعتماده من مجلس الوزراء والبدء بالتنفيذ .
 بلعت إيرادات سلطة األراضي خالل الفترة الواقعة ما بين عام2007م حتى العام 2012م ( )154,858,432شيكل .
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سلطة جودة البيئة
أوال  :الخطط واالستراتيجيات:

إعداد مقترح إنشاء لجنة وطنية إلدارة قطاع النفايات الصلبة في قطاع غزة .

 oتم إعداد الخطة اإلستراتيجية للعمل عليها في سلطة جودة البيئة
لألعوام ( .) 2011 – 2010 – 2009
o
. ) 2012-2013

2011- 2

 oوضع خطة إلعادة تأهيل وادي غزة وتنفيذ المرحلة األولى منها من
خالل المشاركة في لجنة حكومية لتنظيف و حماية وادي غزة.
 oإعداد خطة بيئية إلدارة الرمال في قطاع غزة.
 oإعداد خطة تدريب العاملين في سلطة جودة البيئة.

 oوضع الخطط التشغيلية لسلطة جودة البيئة لألعوام ،2010 ،2009
.2012 ،2011

 oتأسيس الجمعية الفلسطينية لعلوم السموم والبيئة ووضع األهداف
الخاصة بها.

 oوضع خطة وطنية إستراتيجية شاملة إلدارة قطاع النفايات الصلبة من خالل

 oوضع خطة لتحديد استعماالت األراضي في منطقة وادي غزة لحماية
وادي غزة.

• مقاييس ومعايير مياه الشرب الفلسطينية.
• االشتراطات البيئية و الفنية للكسارات.
• مقاييس ومعايير مياه الصرف الصناعي المصرفة إلى شبكه الصرف
الصحي.
• نظام الرقابة والتفتيش البيئي.
• وضع معايير خاصة بمياه برك االستحمام.
• نظام إلدارة النفايات الصلبة.

 oتم إعداد خطة تنفيذية للتعاون بين سلطة جودة البيئة والجامعات
الفلسطينية ،وتم اقتراح وتنفيذ بعض محاور الخطة من تدريب صيفي
لطالب الجامعات الفلسطينية وغيره.
 oتنفيذ برنامج تدريبي صيفي لطالب الجامعات الفلسطينية  ،حيث
تم تدرب  11طالب وطالبة من جامعات وتخصصات مختلفة في سلطة
جودة البيئة.

ثانيا  :المعايير واالشتراطات البيئية
 oاعتماد مجموعة من التشريعات والقوانين بعد التواصل مع ديوان
الفتوى والتشريع بوزارة العدل ونشرها في المجلة الرسمية الفلسطينية
( الوقائع ) وكانت كالتالي:
• نظام التراخيص واالشتراطات البيئية لمحطات تقوية البث للهاتف
الخليوي “الميكروسيل و الماكروسل “
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• وضع وتنفيذ نظام الرقابة البيئية على المنشآت التي تتطلب تقييم
بيئي إجباري مثل إعداد اللوائح الخاصة بإدارة و تداول النفايات الصلبة
ونظام الرقابة البيئية لمكبات النفايات الصلبة وإعداد نظام الرقابة
البيئية لمحطات توليد الكهرباء.
• مقاييس ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
 oالمشاركة في وضع اشتراطات ومعايير خاصة بإنشاء مصانع البلوك
والكسارات لدى اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة.
 oإعداد المعايير الخاصة بتقييم األعمال المتقدمة لجائزة اإلبداع
البيئي التي نفذتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة ،والمشاركة في لجنة
التقييم .

ثالثا :الدراسات واألبحاث البيئية:
 oإعداد بحث حول إمكانيات استخدام وتطبيق طرق وتقنيات المعالجة
الموقعية (في نفس موقع إنتاج مياه الصرف الصحي) لمياه الصرف
الصحي “On Site Wastewater Treatment Techniques

167
 oإعداد تقرير وكتيب“ :نظرة عامة عن التنوع الحيوي في قطاع غزة”
 oإعداد تقرير“ :أثر العواصف واألمواج البحرية على قطاع غزة”
 oإعداد للتقرير الوطني الشامل“ :تقييم األثر البيئي للحرب على غزة”
من خالل تأسيسها وترأسها للجنة الوطنية لتقييم األثر البيئي للحرب
على غزة والتي شارك فيها  10أعضاء من جهات حكومية وغير حكومية
وأكاديمية مختلفة ،وقد أصدرت ونشرت اللجنة تقريرها عشية الذكرى
األولى للحرب على غزة.
 oإعداد بحث حول النفايات الطبية.
 oبحث حول التسمم بمادة الرصاص.
 oبحث حول تدهور الشاطئ والبيئة البحرية في قطاع غزة.
 oإصدار دراسة ونشرة توعوية حول مشكلة التسمم بالرصاص.
 oإعداد دراسة علمية حول محطات تقوية جوال وصحة اإلنسان ،كما تم
إصدار نشرة تعريفية توعوية حول نظام الهاتف الخلوية.
 oإعداد دراسة بعنوان :السموم والملوثات في البيئية الفلسطينية في
قطاع غزة.
 oالمشاركة في إعداد دراسة تقييم استعماالت األراضي الحكومية في
قطاع غزة التي تشرف عليها وزارة التخطيط .
 oدراسة نوعية لتطوير االشتراطات البيئية للمنشآت االقتصادية في
قطاع غزة.
 oدراسة التقييم البيئي لمحطة معالجة وادي غزة.
 oتقرير عن الوضع الحالي لمياه الصرف الصحي في محطة معالجة
بيت الهيا.

رابعا :المشاريع واألنشطة البيئية:
 oاالحتفال بيوم البيئة العالمي ،ويوم البيئة العربي ،ويوم المياه
العالمي ،وإحياء يوم األرض ،على مدار الخمس سنوات الماضية وقد
تميزت االحتفاالت بالعديد من الفعاليات المهمة والناجحة مثل عقد أيام
علمية تشمل محاضرات وبرامج توعوية تخص القضية المطروحة لكل
مناسبة ،و تشجير مناطق مختلفة في قطاع غزة ،وإجراء المسابقات
بيئية ،وقد شارك في الفعاليات شرائح واسعة ومختلفة من الجمهور.
 oتم تنفيذ ثالث أسابيع بيئية بعنوان :شركاء من أجل بيئة أفضل ،في
بلدية بني سهيال وخزاعة وجباليا النزلة.
 oتنفيذ المرحلة األولى والثانية من مشروع شجرة لكل شهيد ،وذلك
في محافظتي الشمال والوسطى ،وزراعة  1500شجرة نخيل وزيتون في
المحافظة الشمالية ضمن فعاليات المشروع.

 oمتابعة موضوع وادي غزة وعمل زيارات ميدانية متتابعة للوادي
وتقييم الوضع الموجود ورفع تقارير وتوصيات بخصوص التلوث الخطير
الموجود في الوادي ،وكذلك ضبط التعديات على الوادي.
 oإعداد دليل موحد في كتابة مقترحات المشاريع.
 oتنفيذ دورة تدريبية نظرية وعملية ل  19موظف من موظفي سلطة
جودة البيئة في “ إعداد مقترحات المشاريع”.

خامسا :الموافقات والتراخيص البيئية:

 oتمويل المشاريع والفعاليات البيئية التالية :مشروع نموذج إدارة
النفايات الصلبة في مدينة الزهراء بقيمة  ،25.000$وتم البدء بتنفيذه،
مشروع مكافحة البعوض بالطرق البيولوجية في محافظات قطاع غزة
 2012بقيمة  ،20.000$مشروع اليوم الدراسي المركزي ضمن فعاليات
يوم المياه العالمي  2012بقيمة  ،2000$ورشة عمل احتياجات البلديات
العاملة في قطاع غزة في مجال النفايات الصلبة بقيمة  ،2000$حفل
اختتام مشروع أئمة أصدقاء للبيئة بقيمة  ،5000$مشروع يوم البيئة
العربي  2012بقيمة  ،38.500$ومشروع يوم البيئة العالمي 2012
بقيمة  ،25.000$ومشروع أئمة أصدقاء البيئة ،وتم التعاون مع المجلس
التشريعي في تنفيذ مشروع الحملة الوطنية لنظافة في قطاع غزة
بقيمة  ،5000$واالنتهاء من مشروع توعية الجمهور بالقضايا اإلشعاعية
– المرحلة األولى والثانية.
 oالتحضير إلنشاء محطة معالجة مياه عادمة مؤقتة في منطقة وادي
غزة بقدرة معالجة  24000م 3في اليوم ،وذلك بالتعاون مع مصلحة
مياه بلديات الساحل وتمويل من الصليب األحمر بتكلفة  1.2مليون دوالر
وسيتم البدء بالعمل في سبتمبر  2012بإشراف سلطة جودة البيئة.
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 oمنح موافقات إنشاء وتشغيل لمحطات تقوية بث الهاتف الخلوي
لشركة جوال بعدد ( )421محطة بعد معاينتها والتأكد من مطابقتها
للمواصفات والشروط البيئية ،وكذلك ( )160موافقة بيئية لمحطات
تقوية الوطنية.
 oمنح الموافقة البيئية للمنشآت الصناعية والتي بلغ عددها ()379
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مصنع ومنشأة وذلك بعد معاينتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات
والشروط البيئية.

ال  BOD،TDS ،PH ، ،EC، Turbidityلعينات مختلفة من محطات
معالجة المياه العادمة ،وكذلك من مياه شواطئ البحر.

 oترخيص ( )28منشأة زراعية )171( ،منشأة بترولية ،باإلضافة إلى
الموافقات الخاصة باللجنة المركزية.

 oتفعيل دائرة نظم المعلومات الجغرافية ،وانجاز عدة مجاالت لقاعدة
البيانات :محطات تقوية الجوال في محافظات غزة ( )223محطة ،محطات
الوقود ( )100محطة ،محطات تحلية المياه بعد فحص ( )58عينة لمياه
الشرب ،مقالع الرمال الصفراء ( )9مقالع ،بلديات قطاع غزة ( )25بلدية،
خريطة للمستشفيات والعيادات الطبية المتوزعة على محافظات قطاع
غزة ،وخريطة تحدد نفوذ البلديات وطول المسافة لكل بلدية مطلة على
الساحل ،وأخرى لنفوذ بلدية الزهراء وصورة جوية لها ،وكذلك تم تحديد
إحداثيات المؤسسات التعليمية “مدارس ،جامعات ،كليات ،معاهد” في
المحافظة الشمالية.

 oاستقبال الشكاوي البيئية ومتابعتها ،والقيام بزيارات ميدانية
لمعالجتها.

سادسا :تجهيز وحدتي المختبر البيئي ونظم
المعلومات الجغرافية:
 oتم تجهيز مختبر جديد لسلطة جودة البيئة بعد تدمير المختبر السابق
في العدوان األخير على غزة ( حرب الفرقان) .يحتوي المختبر على أجهزة
أساسية لفحص جودة المياه ،وال زال بحاجة إلى العديد من األجهزة األخرى.

سابعا :التوعية والتعليم البيئي:

 oالعمل في وحدة المختبر البيئي ،وقد تم انجاز مجموعة من فحوصات

 oتنفيذ عدة محاضرات توعوية في المدارس والجمعيات في مواضيع
مختلفة ولشرائح متعددة من المجتمع.

 oعقد محاضرات توعوية خاصة بالمحافظة على الشواطئ وتجنب
األماكن الملوثة بواقع  4ورش عمل في محافظات قطاع غزة المختلفة
استهدفت جمهور المصطافين وأصحاب االستراحات.
 oتنفيذ مشروع األندية البيئية المدرسية حيث تم إنشاء ثالث أندية
بيئية في ثالث مدارس في محافظة الشمال( 120طالب وطالبة) ،لتكون
نواة للعديد من األندية البيئية في قطاع غزة من اجل غرس المفاهيم
البيئية السليمة ،إليصالها لباقي طالب المدرسة وتنفيذ لقاء توعوي
لطالبات الصحة المدرسية حول التدخين.
 oتنفيذ حملة توعوية بعنوان (البيئة المنزلية اآلمنة) بواقع  35لقاء
توعوي بهدف تعميق الوعي البيئي لدي ربات البيوت ،حيث تم تعريف
ربات البيوت بالشروط الصحية والبيئية للمنزل اآلمن ،و كيفية الوقاية
من الحوادث المنزلية.
 oتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية تهدف لرفع الوعي البيئي من
اجل حماية البيئة و الحفاظ على الصحة العامة وهي:
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 .1دورة التثقيف البيئي ،استهدفت الدورة عدد( )25طالب وطالبة من
طلبة المرحلة اإلعدادية واالبتدائية في محافظة غزة.
 .2دورة إعداد قائد بيئي ،استهدفت ( )30من مدرسي وطالب مدرسة نور
المعرفة الخيرية من خالل مجموعة من المحاضرات تم فيها تعريف الفئة
المستهدفة بالبيئة و مفهومها و كيفية المحافظة عليها والوسائل التي من
خاللها نستطيع حماية بيئتنا باإلضافة إلى التعريف باألندية البيئية .
 .3دورة تدريبية استهدفت فريق اإلرشاد الصحي والبيئي لبلدية جباليا
بواقع (7مرشدات) على كيفية التعامل مع القضايا البيئية وطرق ووسائل
التوعية البيئية المجتمعية وطرق إيصال الرسالة البيئية للمجتمع المحلي
باإلضافة لترشيد استهالك المياه والكهرباء وتم مناقشة المشاكل البيئية
التي يعاني منها قطاع غزة.
 oتنفيذ حملة لمكافحة التدخين ،للحد من انتشاره في فلسطين حيث
شاركت سلطة جودة البيئة في اجتماعات اللجنة الوطنية العليا لمكافحة
التدخين ،وتم إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التدخين ،وتم البدء في
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مشروع مؤسسات تعليمية خالية من التدخين حيث تم زيارة  15جامعة
وكلية جامعية ومدرسة في مختلف محافظات قطاع غزة لتطبيق قانون
مكافحة التدخين والذي يهدف لمكافحة التدخين في األماكن العامة ،وتم
عقد ( )23لقاء توعوي حول التدخين وأثره على الصحة والبيئة.
 oتنفيذ حملة “غير حياتك وكن صديقا للبيئة” بالتعاون مع العديد من
الجمعيات الفلسطينية والمدارس والمخيمات الصيفية ،حيث تم عقد عدد
 76لقاء توعوي في مواضيع مختلفة ولشرائح متعددة من المجتمع.

 oفي مجال اإلعالم يتم نشر األخبار في وسائل اإلعالم المختلفة،
وتتم تغطية جميع فعاليات السلطة ،والتنسيق لعقد العديد من اللقاءات
الصحفية مع رئيس السلطة ،ومدراء اإلدارات في القنوات الفضائية
واإلذاعات المحلية المختلفة حول العديد من القضايا البيئية ،وكذلك تم
إعداد ونشر أعداد من مجلة بيئتنا الفلسطينية االلكترونية وتوزيعها.

ثامنا :العالقات المحلية والدولية:

 oتنفيذ مشروع توعية الجمهور بالقضايا اإلشعاعية بعقد حوالي 10
لقاءات توعوية في جامعات ومؤسسات أهلية لتوعية الجمهور الفلسطيني
بما يخص اإلشعاع و تطبيقاته .

 oتطوير تعاون دولي وعربي مع منظمات ومؤسسات بيئية خارجية،
وتمت المشاركة في الملتقي البيئي الثالث في مصر ،وتم حصول سلطة
جودة البيئة على عضوية في المكتب االستشاري للملتقي البيئي الثالث،
وتم حضور مؤتمر “الصناعات الخضراء نحو صناعة صديقة للبيئة” في
لبنان ،وحضور برنامج تدريبي بعنوان “التغــييــرات المناخـيـة واإلدارة
المسـتدامة لألراضـي والميـاه” في دولة اإلمارات العربية.

 oتنفيذ مسابقة التميز البيئي لطلبة اللجان الصحية في  31مدرسة في
مديرية شرق غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 oتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين ك ًال من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
وشركة جوال ،وكذلك تم متابعة العمل مع الجمعيات األهلية من خالل التواصل
المستمر عبر الزيارات المشتركة ومشاركتهم في فعاليات السلطة.

 oتنفيذ دورة تدريبية بعنوان “ أسس و مهارات التثقيف البيئي” لعدد
 40طالب جامعي.

 oتنفيذ  20لقاء توعوي تحت عنوان :النفايات الصلبة وطرق التخلص
منها ،المياه في قطاع غزة ،الحالة البيئية في قطاع غزة.

 oتوقيع اتفاقية تعاون مع المركز الثقافي اإلسالمي.

سلطة المياه

• إدخال وتدقيق القراءات الشهرية لكميات االنتاج من آبار مياه الشرب
 2008-2011والبالغ عددها حوالي  200بئر.
• إدخال وتدقيق النتائج الدورية (مرتين في العام) للتحاليل الكيميائية آلبار
مياه الشرب واآلبار الزراعية للفترة من  2008-2011والبالغ عددها  400بئر.
•
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إدخال وتدقيق القياسات الشهرية لمستويات المياه الجوفية آلبار

المراقبة ،والبالغ عددها  100بئر للفترة .2008-2011
• ادخال وتدقيق البيانات المتعلقة باالمطار لموسم  2008-2012واعداد
الخرائط والرسومات البيانية الخاصة بذلك.
• إعداد قاعدة بيانات بخصوص محطات تحلية المياه الجوفية (المرخصة)
 40محطة (والغير مرخصة)  70محطة.
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• تحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه المحصية لدى سلطة المياه
“ المرخصة وغير مرخصة” والبالغ عددها  4500بئر.
• القيام بمراقبة مستويات المياه الجوفية للخزان الجوفي الساحلي في
قطاع غزة من خالل اآلبار المخصصة لذلك والتي يزيد عددها عن()100
بئر مراقبة بشكل دوري وبمعدل مرة كل شهرين وتدقيقها وادخالها.

• إعداد تقارير فنية متعددة حول وضع مصادر المياه في قطاع غزة.
• إعداد العشرات من الدراسات الهيدروجيولوجية بخصوص الطلبات
المقدمة لسلطة المياه بشأن حفر وترخيص ابار جديدة او ترخيص ابار
قائمة “مخالفة” واالبار تشمل آبار مياه لألغراض المنزلية ،أبار زراعية
وصناعية (عدد الطلبات االجمالي 265طلب).

• إعداد دراسات هيدرولوجية الكثر من 400طلب ترخيص أو تجديد
رخص آبار مياه بجميع أنواعها وعمل الزيارات الميدانية بالخصوص.

• مسح وحصر آبار المياه التابعة للبلديات ،مع إضافة اآلبار الجديدة التي
تم حفرها في اآلونة األخيرة.

• المشاركة في ترخيص أكثر من  400بئر مياه بجميع أنواعها من خالل
إعداد التقارير الفنية الالزمة لترخيص هذه اآلبار.

• ترقيم آبار المياه الجديدة بكافة أنواعها التي يتم إصدار رخص
إستخراج لها.

• المشاركة في ترخيص اكثر من  350بئر مياه زراعي من خالل
اللجنة المشتركة لترخيص هذه اآلبار والمكونة من سلطة المياه ووزارة
الزراعة.

• المشاركة في إصدار أذونات صيانة وتأهيل آبار المياه بجميع أنواعها
من خالل عمل الزيارات الميديانية بذلك والبالغ عددها حوالي 250إذن.

• اعداد دراسة حول آبار مياه المحررات وتقييم الوضع المائي فيها.
• اعداد خرائط كنتورية لمستويات ونوعية المياه الجوفية 2008-
.2011

• متابعة وجمع المعلومات االنشائية والهيدروجيولوجية الخاصة بآبار
المياه التي يصدر لها رخص حفر أو استخراج والبالغ عددها  200بئر
بجميع انواعها.
• متابعة أعمال الصيانة والتاهيل الخاصة بآبار المياه التي يصدر لها

مياه وتم منح 247اذن صيانة.
• اصدار وتجديد ( )26رخصة لمحطات تحلية مياه.
• اصدار ( )17قرارات لترخيص محطات تحليه مياه.
• اصدار ( )10قرارات لترخيص شركات مقاول حفر آبار المياه.
• اصدار وتجديد ( )46رخصة لشركات مقاولي حفر ابار المياه.

أذونات للصيانة والبالغ عددها 200بئر بجميع انواعها.
• تقديم الدعم الفني لجميع بلديات قطاع غزة بخصوص االشراف على
عملية حفر وتصميم واجراء الفحوصات االختبارية آلبار المياه التابعة لهم
والبالغ عددها  50بئر.
• نشر التوعية الجماهيرية بخصوص أزمة المياه في قطاع غزة من
خالل عقد العشرات من ورشات العمل واللقاءات الصحفية واالعالمية.
• تنظيم وإحياء ليوم المياه العالمي بالمشاركة مع جهات مختلفة على
مدار السنوات األربع االخيرة.
• تقديم الدعم الفني للعشرات من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا
وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والتقارير حول وضع مصادر المياه في
قطاع غزة.
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• اإلشراف على ردم ( )100بئر مياه مخالف ،كما تم ضبط 387بئرو50
محطة تحليه مياه مخالفة قانونا.
• إعداد تقارير فنية لعدد ( )272بئر مياه لزوم استصدار او تجديد رخص
استخراج مياه او تحديد مواصفاتها.
• ضبط ( )45محطة تحلية مياه.
• ضبط عدد ( )288مخالفة لمقاولي حفر ابار المياه.
• إحالة ومتابعة ( )462شكوى للنائب العام بحق مخالفين (مالكي
آبار مياه ،ممقاولى حفر مخالفين ،محطات تحلية غير مرخصة) واتخاذ
االجارءات القانونية بحقهم.
• تحرير  310تعهد شخصى لمواطنين مخالفين.
• صياغة قرارات وزارية ونظام الترخيص مؤقت.
• التعامل مع 45مقاول حفر حجزت معداتهم وفق القانون.

• التواصل واالجتماع مع العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعمل
على اعمار قطاع غزة بهدف تمويل تنفيذ رزمة من مشاريع المياه
والصرف الصحي.

• إبداء  226رأي قانوني بخصوص طلبات المواطنين.

• تم اصدار 236رخصة حفر بئر مياه كما تم تجديد 473رخصة استخراج

• صياغة إخطارات وتعهدات شخصية للعمل بها في سلطة المياه.

• التعامل مع  30طلب من قبل المواطنين لتقسيط الرسوم.

175

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
أوال :محطة التوليد:
• إعادة تشغيل محطة التوليد بعد قصف محوالتها عام  2006وتعطلها
بالكامل عن العمل ،وهو ما أدى إلى تعطيل محطة توليد الكهرباء
الوحيدة في غزة بالكامل عن العمل وحرمان القطاع من مصدر رئيسي
من مصادر الكهرباء ،حيث أصبح العجز في توصيل خدمة الكهرباء يصل
إلى  50%في حينه.
• في شهر  12/2006وفي فترة قياسية (أي خالل  6أشهر من قصف
المحطة) وعلى الرغم من صعوبة توفير محوالت بديلة مماثلة للتي قصفت
نجحت سلطة الطاقة في استجالب  3محوالت خفض و 3محوالت رفع تختلف
في سعتها ومواصفاتها عن المحوالت المدمرة من إحدى الشركات المصرية،
وبعد عمل التأهيل الالزم لتتوافق مع معدات محطة التوليد أُعيد تشغيل
محطة التوليد فع ً
ال ودخلت الخدمة ولكن بنصف طاقتها اإلنتاجية أي (65
ميجاوات) ،مما أدى إلى تقليص العجز الكهربائي جزئياً.
• في شهر  01/2008تم استجالب محول خفض إضافي وتركيبه ،مما
أتاح تشغيل إضافي للمحطة لتصل إلى ثلثي طاقتها اإلنتاجية أي (80
ميجاوات) ،إال أن مشكلة توفر الوقود أعاقت التشغيل بهذه اإلنتاجية في
حينه.
• في شهر  12/2010تمكنت سلطة الطاقة من توفير الوقود الالزم
لتشغيل محطة التوليد بطاقة إنتاجية  80ميجاوات باالعتماد على الوقود
المصري األقل تكلفة من الوقود اإلسرائيلي أي بنسبة زيادة في إنتاجية
المحطة تصل لـ  ،44%وبذلك تم تقليص العجز الكهربائي ليصل إلى

 33%فقط ،كما تم توفير مخزون استراتيجي من هذا الوقود يصل لـ 18
مليون لتر (تم استهالكه في أزمة الوقود األخيرة مما أخّر إطفاء المحطة
فترة شهرين).
• في شهر  05/2012تم استجالب محوالت خفض ورفع إضافية
الستكمال تأهيل محطة النقل وذلك بتمويل البنك اإلسالمي للتنمية
وبقيمة  3.7مليون دوالر ،وستدخل الخدمة خالل شهر  ،07/2012وهو
ما سيتيح تشغيل محطة التوليد بكامل طاقتها اإلنتاجية ( 120ميجاوات)
بشرط توفر الوقود الكافي لذلك.

ثانيا :تحسين الجباية والتحصيل:
• أولت السلطة اهتماماً مضاعفاً لهذا الملف من خالل إصالحات إدارية
هامة في الشركة وإجراءات قانونية جادة تستهدف تحسين الجباية
والتحصيل ،بما ينعكس إيجابياً على قطاع الكهرباء.

التحسن بنسبة  84.8%هو للمرة األولى في تاريخ عمل الشركة وسلطة
الطاقة في الحكومات السابقة ،وذلك بفضل اإلجراءات التالية:
 تنظيم وضع شركة توزيع الكهرباء وإنشاء مجلس إدارة جديد وفقنظامها األساسي علمًا بأن سلطة الطاقة تملك  50%من الشركة وحق
اإلشراف الكامل عليها.
 التنظيم اإلداري الحديث إلدارة أقسام الجباية والتحصيل والتفتيشفي شركة التوزيع.
 استقطاعات الرواتب في موظفي حكومتي رام اهلل وغزة منذ 10/ 13مليون شيكل شهرياً.
 2010وهو ما يوفر مبلغ
 توفير قوة شرطية مدعومة بإجراءات قضائية قانونية لحماية عملفرق الجباية والتفتيش وهو ما انعكس إيجابياً على نسب الجباية
والتحصيل.
 -يتم االستفادة فوراً من أموال الجباية لصالح المشاريع التطويرية
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وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوفير الوقود الالزم لتشغيل
محطة التوليد ،خصوصاً مع توقف منحة االتحاد األوروبي لتغطية وقود
المحطة منذ العام .2008

ثالثا :المشاريع التطويرية:
 استبدال بعض الشبكات الهوائية بكابالت أرضية داخل المدينة. إنشاء شبكات جديدة الستيعاب التوسع العمراني الذي يشهدهالقطاع.
 تطوير الشبكات الداخلية وخاصة الشوارع. تأهيل بعض الشبكات القديمة والتالفة ضمن برنامج لتقليل الفاقدالفني في الشبكة.
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل المشاريع المنجزة خالل الفترة من  6002وحتى :2102
المشاريع

م

البيان

1

تركيب أعمدة ضغط منخفض

5,095

2

شبكات ضغط منخفض ومتوسط

 594,277متر

3

تركيب محوالت خفض في الشبكة الداخلية

422

4

لوحات توزيع

993

إجمالي عدد المشاريع

1,779

إجمالي التكاليف

 14,420مليون دوالر

رابعا :مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ:
 .1مشروع الربط مع الجانب المصري (الربط الثماني):
لربط شبكة النقل في محافظات غزة بالشبكة المصرية جهد  220ك.ف
وتم إعداد الدراسة الالزمة والحصول على التمويل الالزم من البنك
اإلسالمي للتنمية  ،وتعطل المشروع ألسباب سياسية ،وحاليا جارى
العمل على إعادة تفعيله وتنفيذه قريبا ،حيث يعتبر من أهم المشاريع

الحيوية واإلستراتيجية لقطاع الطاقة بتوفيره  600ميجاواط للقطاع.
 .2مشروع الربط مع الجانب اإلسرائيلي على جهد  161ك.ف :
وذلك لزيادة كمية الكهرباء الموردة من الشركة اإلسرائيلية من 120
ميجاواط إلى 150ميجاواط وبتكلفة 6مليون دوالر ،إال أن المشروع الزال
يراوح مكانه رغم وعود بتفعيله من االحتالل اإلسرائيلي.
 .3تركيب العدادات مسبقة الدفع.

جـــولة كســـ
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ـــر الحصـــار
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التفاصيل والشواهد واألرقام واإلحصاءات  :تجدونها على مواقع الوزرات والدوائر
الحكومية المختلفة  ،والموقع اإلخباري للمكتب اإلعالمي الحكومي  -الرأي أونالين
وجريدة الرأي الحكومية وبقية اصدارات الحكومة
www.alray.ps

االعناوين اإللكترونية للوزارات والهيئات الحكومية
 -األمانة العامة لمجلس الوزراء

 -وزارة األشغال العامة و اإلسكان

http://www.moc.ps

 -ديوان الموظفين العام

http://www.pmo.gov.ps

http://www.mpwh.ps

 -وزارة الحكم المحلي

http://www.diwan.ps

 -وزارة اإلعالم

 -وزارة العدل

http://www.molg.ps

 -سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

http://www.alray.ps

http://www.moj.ps

 -وزارة الشؤون الخارجية

http://www.penra.gov.ps

 وزارة اإلتصاالت وتكنولوجياالمعلومات

 -وزارة الشباب و الرياضة

http://www.mofa.ps

 -سلطة جودة البيئة

http://www.mys.gov.ps

 -وزارة الداخلية

http://www.environment.gov.ps

 -وزارة الصحة

http://www.moi.gov.ps

http://www.moh.gov.ps

 -وزارة المالية

 -وزارة العمل

http://www.mof.gov.ps

http://www.mol.ps

 -وزارة النقل والمواصالت

 -وزارة اإلقتصاد الوطني

/http://www.mot.ps

http://www.mne.ps

 -وزارة شوؤن المرأة

 -وزارة التخطيط

http://www.mowa.gov.ps

http://www.mop.ps

 -الحاسوب الحكومي

 -وزارة الثقافة

http://www.gcc.gov.ps

http://www.mtit.gov.ps
 وزارة التربية و التعليمhttp://www.mohe.ps
 وزارة الشؤون اإلجتماعيةhttp://www.mosa.ps
 وزارة الزراعةhttp://www.moa.gov.ps
 وزارة األوقاف و الشؤون الدينيةhttp://www.palwakf.ps

 سلطة األراضيhttp://www.pla.gov.ps
سلطة المياهhttp://www.pwa.gov.ps
 وزارة شؤون األسرى والمحررينhttp://www.freeasra.ps
 وزارة السياحة واآلثارhttp://www.fmota.ps

شكر وعرفان
نتقدم بالشكر والعرفان من كافة الوزراء و الطواقم العاملة في
الوزارات والمكتب اإلعالمي الحكومي وفي المكاتب اإلعالمية للوزارات
والهيئات الحكومية الذين بذلو جهداً كبيراً في إنجاز هذا االصدار ،
نسأل اهلل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً.

