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     مفاهیم وُمصطلحات 
 

 :لجنة متابعة العمل الحكومي 

لجنة تختص يف إدارة الشأن الحكومي يف قطاع غزة من خالل توجيه ومتابعة عمل الوزارات، السلطات، والهيئات الحكومية 

 مبهامهم بفاعلية وكفاءة. رؤساء املؤسسات الحكوميةوالتأكد من قيام  

 :الدائرة الحكومية   

لطة، أو هيئة، أو مجلس، أو معهد، أو   عة أي وزارة، أو ديوان، أو ـس ة عامة خاـض ـس مية عامة، أو مؤـس ة رـس ـس مركز، أو مؤـس

 ألحكام قانون الخدمة املدنية، وتكون موازنتها ضمن املوازنة العامة لدولة فلسط�، أو ملحقة بها.

 الحكومية الخطة التشغيلية: 

ــغيلـية املـحددة مـبدة زمنـية (خالل الـعام) وتحتوي عىل مؤرشات للقـي ـــطة التش اس وتنبثق من مجموـعة من الربامج واألنش

 .لجنة ُمتابعة العمل الحكومياألهداف العامة التي تخدم رؤية ورسالة  

   التنميةخطة: 

هي خطة شــاملة يتم وضــعها من أجل تحديد كيفية إنجاز الرســالة واألهداف طويلة األمد وتوثق مراحل ومخرجات عملية  

 سنوات. 3بتطور عمرها ومتتد إىل  التنمية  مدة خطة وترتبط   لجنة ُمتابعة العمل الحكوميالتي تنفذها    التنمويالتخطيط  

 :فريق التخطيط الحكومي 

ــات الحكومية ممثل� عن الدوائر الحكومية مبا   مه ــس ــخاص الذين عينتهم (اإلدارة العليا) بالوزارات واملؤس مجموعة األش

 لسياسات والتخطيط.ا مكتبتنفيذها بالتنسيق مع  ةيخص االرشاف عىل إعداد خطة العمل ومتابع

 :القيم 

لوكيات) التي تتبناها رتكة (معتقدات كامنة، واعتبارات، أو مظلة ـس الدائرة الحكومية كمرجع الحكومة/  مجموعة املبادئ املـش

 يحكم ترصفات وسلوكيات طواقمها.

  :الرؤية 

تقبل البعيد، أي تحديد إىل أين  هي تلك التصـورات أو التوجهات ملا يجب أن تكون عليه الحكومة /الدائرة الحكومية يف امل ـس

تتجه الحكومة/ الدائرة الحكومية وبالتايل فهي صــورة ذهنية للغايات املَنشــودة التي ال �كن تحقيقها يف الوقت الحارض  

 وضمن الظروف املتاحة، بين� �كن استِث�ر الفرص املستقبلية وتطوير العمل والوصول إليها بعد فرتة من الزمن.

 :الرسالة 

  الفئات تعني (ســبب وجودها) ملاذا هي يف العمل؟ فلســفة عملها،  دائرة الحكومية  ال /لجنة ُمتابعة العمل الحكوميرســالة  

داد احتياج   اهم يف ـس الة عىل مجموعة القيم    الفئاتالتي تخدمها وكيف يجب أن تـس املعنية بها، ومن املمكن أن تحتوي الرـس

 املحددة لطبيعة عملها.

 :األهداف االسرتاتيجية 

 .التنميةالدائرة الحكومية يف فرتة تنفيذ خطة  /لجنة ُمتابعة العمل الحكوميهي اإلنجازات التي يجب أن تحققها 

   :موازنة الربامج واألداء 

بعد تفصـيلها حسـب الربامج واألنشـطة،   املالية  االعت�دات  لها التي من أجل تحقيقها تُرصـد أو تُحدداألهداف  من  مجموعة 

 وتحديد التكلفة املقدرة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط وتحديد معاي� ومؤرشات لقياس اإلنجاز وفاعلية األداء.
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 :برامج املوازنة 

دمات الرئيـسية للدائرة الحكومية، واملـشاريع التطويرية التي تهدف  مجموع من األنـشطة الجارية التي تلخص الوظائف والخ

 يف القيام بتلك الوظائف والخدمات اتجاه متلقيها.  الحكومية  لتطوير أداء الدائرة

 الحكومية املبادرات: 

املبادرة إىل  تهدف  و برنامج حكومي تطويري وتنموي مقيد بزمن قص� األجل خالل العام، ويكون له مخصص مايل محدد.  

 تطوير العمليات الداخلية للدائرة الحكومية وتحس� أدائها وتجويد الخدمات املقدمة للجمهور.

 :املرشوع 

ذ يف زمن   ة وتنـف ددة ومعروـف ة مـح ا عالـق ة التي تربطـه دورـي ة غ� اـل ـــط ات أو األنش دف تحقيق مجموع العملـي معلوم، بـه

 املُتعلقة بتطوير أداء الدائرة الحكومية للقيام بوظائفها وخدماتها.مجموعة من األهداف  

 التنميـة املستدامة: 

والطبيعية وتوجيــه استغاللها والتغ� التقنــي واملؤسيس بطريقــــة تضمــــن  هــي إدارة وح�يــة املوارد املالية والبرشية  

 .تحقيــق واســتمرار إرضــاء الحاجــات البرشية لألجيال الحاليــة واملستقبلية.

 :الوزن النسبي 

ــب مئوـية من املجموع الكيل    مكوـناتـهاوإعـطاء    ،مكوـنات الخـطةتحلـيل جميع   ــتوى   مبـقدار حجم الـتأث� أو  ،للخـطةنس ُمس

 .، من خالل إخضاعها ملعاي� تقييم محددةاملُساهمة يف تحس� الواقع الحايل

 :مؤرشات األداء 

 نجاز الخطة.إ عبارة عن عالمات (إشارات) تستخدم لقياس مدى التقدم املتحقق للنشاط خالل فرتة  

 :السياسات الحكومية 

ادئ   اـعات لتحقيق األـهداف واملـب ة لقـط اـف ة يف ـك ات الحكومـي ــرتاتيجـي اظم والـتدخالت التي توـجه األداء واالس هي اإلـطار الـن

ايس   لحة العامة والقانون األـس جم مع املـص أن العام مبا ينـس ات معامل إدارة الـش ياـس م هذه الـس واألولويات الحكومية، وترـس

مون ات يف مـض ياـس مل هذه الـس يعات، وتـش ها مجموعة من القواعد والنظم والقيم واألدوار والتوجيهات واإلجراءات  والتـرش

 الالزمة لتنظيم العمل.  

 :األولويات الحكومية 

هي الحالة التي تؤدي إىل تقديم برنامج حكومي عىل غ�ه من الربامج إما لســبب عامل األهمية (أمر مهم) أو بســبب عامل 

مر ممكن)، وفقاً لقيم وأفـضليات ومـسوغات وقيود، وتحديد األولويات الحكومية الزمن (أمر عاجل) أو بـسبب عامل القدرة (أ 

 هو عملية ترتيب للربامج واملفاضلة ب� خيارات تؤدي إىل تخصيص املوارد الحكومية لربامج مختارة.

   م):2022/2024لألعوام ( العاماإلطار االسرتاتيجي 

ــرتاتيجي   ــرتاتيجـية للجـنة 2022/2024لألعوام  الـعام �ـثل اإلطار االس ــح األولويات واألهداف االس م خارطة طريق توض

ـــطة واملوارد نحو األولوـيات الحكومـية   ه األنش ة لتوجـي ـــيد جهود اـلدوائر الحكومـي ابـعة العـمل الحكومي، من خالل تحش ُمـت

 املحددة والتي تهم ُرشكاء التنمية سواء عىل املستوى الحكومي وغ� الحكومي.
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باألمانة العامة   ن مکتب السیاسات والتخطیطتم إنجاز هذه الوثیقة نتیجة جهود مشترکة بی 

اللجان التخصصیة اُملختلفة، التي تم تشکیلها بهدف إعداد خطة التنمیة لألعوام  و  ملجلس الوزراء

وفقًا للتصنیف   باإلضافة إلی ممثلي التخطیط يف الدوائر الحکومیة اُملختلفة، وذلكم، 2022-2024

 التالي:

 اللجنة الُعلیا للسیاسات والتخطیط: 
 الصفة  املسمى االسم م

 رئيساً  مجلس الوزراء أم� عام  م. سهيل مدوخ   .1

 عضواً  وكيل وزارة العدل  د. محمد النحال  .2

 عضواً  وكيل وزارة الرتبية والتعليم  د. زياد ثابت  .3

 عضواً  وكيل وزارة املالية  عو� الباشا أ.  .4

 عضواً  وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان م. ناجي رسحان  .5

 عضواً  وكيل وزارة الزراعة  د. أ�ن اليازوري   .6

 ُمقرراً  مدير عام مكتب السياسات والتخطيط املرصيعمر د. محمد   .7

 

 اللجنة الفنیة للسیاسات والتخطیط: 
 الدائرة الحكومية  االسم م

 مكتب السياسات والتخطيط  -األمانة العامة ملجلس الوزراء  د. محمد املرصي  .1

 السياسات والتخطيطمكتب   -األمانة العامة ملجلس الوزراء  د. عبد الله املدلل   .2

 مكتب السياسات والتخطيط  -األمانة العامة ملجلس الوزراء  شعت ه م. ح�د  .3

 وزارة االقتصاد الوطني  د. أسامة نوفل   .4

 وزارة التنمية االجت�عية  رياض البيطار أ.   .5

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  د. جواد األغا  .6

 والتعليم العايلوزارة الرتبية  رشيد الجحجوح أ.  .7

 وزارة الداخلية واألمن الوطني  م. طارق العيسوي   .8

 وزارة الصحة  د. أحمد شتات  .9

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  د. ك�ل املرصي  .10

 وزارة املالية د. خليل شقفة   .11

 مركز املعلومات الحكومي   -األمانة العامة ملجلس الوزراء  م. رامي لبد  .12

 وزارة الحكم املحيل سكيك م. منى    .13

 

 يرْ د قْ تَ وَ  رٌ كْ شُ 
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     کلمة رئیس لجنة متابعة العمل الحکومي

يف غّزة ُتـشرق الـشمُس ُحبلی بالکدِّ والنِّـضال، ُمـستمدًة َقبسـَها من بـسالِة رجالها وتـضحیات أبنائها، هذه 

ـــمد جراح أبـنائـها، وتجمُع   العزیـمة التي واجـهت ِمخرز اُملحـتل، ـفانهزم اِملخرز ونهضـــت غّزة کـطائر العنـقاء ُتضـ

تاَت أفکارها، تبنی بیِد وتدفع دفَّة التنمیة باألخرى،   َتندًة یلع کفاءة أبنائها ومواردها املحدودة وخزان ال ـش ُمـس

ینضـب من العطاء واالنتماء الصـادق املشـفوع بالدم والعرق، إذ اسـتطاعت یلع مّر األزمان، أن تتجاوز کل صـعِب، 

 وأن تؤسس لعمِل حکومي صمد يف وجه التحّدیات والتحّوالت التي مّرت بها. 

ــلنا إلیه ا عاب والعمل الدؤوب،  لم یکن النجاح الذي وصـ ــِّ ــٍل من الله وحده، ثم بتطویع الصـ لیوم إال بفضـ

ومواجهة التحدیات التي تعصـف بقطاع غزة والتغلب علیها، وتحویلها إلی منجزات، يف ظل محدودیة املوارد،  

ة عامًا، وهمجیة اُملحتل الذي یقصـــف وُیدّمر غز 16والحصـــار الصـــهیوني الجائر یلع قطاع غزة منذ ما یزید عن  

ـــفت بـنا   وبنیتـها التحتـیة ومـنازل ـقاطنیـها ومقراتـها الحکومـیة اُملختلـفة، وأیضـــا يف ـظل التـحدـیات التي عصـ

مؤخرًا نتیجًة لتفشــي جائحة کورونا يف القطاع، إال أن ذلك أظهر تآزرًا کبیرًا بین مکونات الشــعب الفلســطیني  

ف؛ فاملتتّبع ُیدِرك تمام  يف ســـبیل مواجهة کل هذه التحدیات، وهو اإلنجاز الذي یشـــهد به ک ّل إنســـاٍن منصـــِ

اإلدراك أّن لجنة ُمتابعة العمل الحکومي حّققت یلع مّر الســنوات املاضــیة إنجازات فاقت مواردها وإمکاناتها،  

فقد اسـتبسـل جیشـنا األبیض يف خدمة أبناء شـعبنا، وحرص اُملعلم واُملهندس والعامل یلع إکمال وتطویر  

 حیاة الغزّیة یدور رغم کل محاوالت إیقافه.رسالته، وأضحی ِترُس ال

ــا ـــــ   وسـعیًا منَّا للحفاظ یلع هذا اإلنجاز الوطني، وإلکمال مسـیرة التنمیة، ومحاولة اسـتثمار طاقاتنـــ

ــة، وتجاوز التحّدیات التي تواجهنا مجّددًا، فقد سعت لجنة ُمتابعة العمل   ـــ ــریة واملادیـ ـــ ــا البشـ ـــ وإمکانیاتنـ

م، بما یتقاطع مع التطلعات اُملستقبلیة، يف النهوض بواقع  2024-2022لتنمیة لألعوام  الحکومي لبناء ُخطة ا

اإلنسان الفلسطیني وتعزیز قدرة املواطن الفلسطیني يف الصمود والعیش بکرامة وتجوید الخدمات الحکومیة  

یلع طریق م، خطوة جدیدة  2024-2022فــــي ظــــل مــــا هــــو ممکــــن. حیث تمّثل خطة التنمیة لألعوام 

ــیر بخطوات جاّدة نحو التنمیة   ــطیني، لنتمّکن من السـ ــین حیاة املواطن الفلسـ التنمیة، وتحدیًا َقبلناه لتحسـ

الشاملة واملستدامة بأبعادها السیاسّیة واالقتصادّیة واالجتماعّیة علـــی أســـاس الشـــراکة والتشـــاور وتکامـــل  

 املسـؤولیات.

ة، حـیث ـقادـته األـماـنة الـعاـمة ملجلس الوزراء، إن ـهذا اإلنـجاز الکبیر هو ثمرة جهود ــّ واللجـنة الُعلـیا   ُمتراصـ

وشـارکت فیه الوزارات واملؤسـسـات الحکومیة، والقطاع    للسـیاسـات والتخطیط ومکتب السـیاسـات والتخطیط،

الخاص ومؤســـســـات املجتمع املدني، وقد رعت لجنة ُمتابعة العمل الحکومي هذه الجهود ودعمتها بشـــکل  

 ی ُتّوجت بهذه الخطة، فأضحی طریق التنمیة واضح املعالم.کامل، حتّ 
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ســنســعی جاهدین لتصــبح خطة التنمیة واقعًا ملموســًا، وشــاهدًا حّي یلع أّن لجنة ُمتابعة العمل  

ــلة العطاء   ــطینیین قادرون یلع مواصـ ــیرة التطویر والبناء، وأّن الفلسـ ــیر بخطی ثابتة يف مسـ الحکومي تسـ

ــوًال لإلنـجاز، بحـیث یکون الجمیع  واإلنـجاز، والحـفاظ یلع   ـــعاب وصـ املوروث الوطنّي الزاخر ـبالعـطاء وتـحّدي الصـ

شــرکاٌء يف هذا املشــروع الوطني أفرادًا ومؤســســات وکل حســب اختصــاصــه تنفیذیًا وتشــریعیًا ورقابیًا، وبما  

 یساعدنا یلع استعادة الثقة يف برامجنا وسیاساتنا.

ــن مؤسس ــ ــارك م ــ ــن ش ــ ــکُر ُکلَّ م ــ ــرکاء، وکذا  أش ــ ــاص والش ــ ــاع الخ ــ ــي والقط ــ ــع املدن ــ ــات املجتم ــ

موظفي القطاع العام العاملیــــن فــــي الــــوزارات واملؤسســــات الحکومیــــة، ممــن أســهموا بأفکارهــم ورؤیتهــم  

 واستشـاراتهم يف رسم طریق التنمیة لألعوام الثالثة القادمة.

ــبـیل ـتذلـیل ـکاـفة املعوـقات  ويف الخـتام أؤـکد ـبأن لجـنة ُمـتابـعة العمـ  ل الحکومي لن ـتّدخر جـهدًا يف سـ

ــتراتیجیات   ـــتدفع بـکل ما أوتـیت من ُمـقدرات دون کـلل وال مـلل، وفق اسـ التي تعترض تنفـیذ خـطة التنمـیة، وسـ

حة، يف ســبیل تحویل کافة الجهود التي ُبِذلت يف إعداد خطة التنمیة إلی منجزات تدفع عجلة   وخطط واضــِ

فف عن املواطن آثار األزمات والحروب التي مّر بها وتزید من قدرته یلع االـستجابة للمتغیرات  التطویر قدما وتخ

االقتـصادیة وـصوال لحاـضنة ـشعبیة قویة ومتماـسکة تـسهم وتؤدي دورها يف تحریر األرض واألـسرى واملـسرى، وما  

 ذلك یلع الله بعزیز.

 

 عصام دیب الدعلیس  .أ

 الحکومي رئیس لجنة ُمتابعة العمل 
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     کلمة رئیس اللجنة العلیا للسیاسات والتخطیط 

ــبیِل البناِء والتنمیة،  ــُل لجنُة ُمتابعُة العمِل الُحکومّي يف اُملحافظاِت الجنوبیِة خوَض غماِرها يف سـ تواصـ

 واالعتداءاِت اُملتکّررِة بحقِّ ُسّکاِنها.رغَم ُکلَّ محاوالِت إیقاِف ُسبل الّنهوِض بواقِعها الّصعب، عالوًة عن الحصاِر الخانِق 

ويف إطاٍر ُمّتسـق، تعکُف األمانة العامة ملجلس الوزراء یلع تعزیز تحقیِق رؤیِة لجنة ُمتابعِة العمِل الُحکومّي الجاّدة 

ة، ومحاولًة الســـت ثمار املوارد يف توفیر حیاٍة کریمٍة للمواطِن الفلســـطینّي، إدراکًا منها للحاجاِت املجتمعیِة املاســـَّ

ه املحافظاُت   املحدودة واُملتاحة، وذلك بجهوِد کوادرها اُملخلصـین يف سـبیل الّنهوِض بالواقِع الصـعِب الذي تعیشـُ

 الجنوبیة، ومجابهِة الِحصاِر اإلسرائیلي بحّق األرِض والسُّّکان والذي زاَد عن ستة عشر عامًا.

یاسـات  ويف هذا اإلطاِر ومن خالِل اللجنِة العلیا للسـ    یاسـاِت والتخطیط، واللجاِن الفنیِة اُملعّززة، ومکتِب السـّ

ــِم وتنفیِذ وُمتابعِة ُخّطِة الّتنمیِة لألعوام  ــُل األمانُة العاّمُة ملجلِس الُوزراء ُخُطواِتها يف اّتجاه رسـ والّتخطیِط، تواصـ

اعات الحیوّیة، وحّل قضـّیة تسـکیِن م يف اُملحافظاِت الجنوبیة، کإجراءات اإلصـالِح الهیکلّي لبعض القط2022-2024

افًة إلی الجهوِد الهائلِة يف مجاِل تحـسیِن وتطویِر الخدمات   ـسیة، إـض املوظفین، واتخاذ ُحزمة من اإلـصالحاِت املؤسـّ

ــطینیـّة، ولتحقیِق االّتســـاق بین ُخطِط  الحکومیـّة، وذـلك لخلق نوٍع من االنتـعاِش والتنمـیِة يف الحـیاة الـعامـّة الفلسـ

 م.2024 – 2022ر الُحکومّیِة ومکوناِت اإلطاِر االستراتیجّي العام لألعوام الّدوائ

ــیِق مع الجهاِت الحکومّیِة املعنّیة، یلع دفِع   ــاِت والّتخطیِط، وبالتنس یاس ــّ ت اللجنُة الُعلیا للس ــَ کما وحِرص

 ل إعداِد الخطِة املختلفة.وتفعیِل آلّیات الشراکة مع القطاع الخاص واملجتمِع املدنّي وُشرکاء التنمیِة يف مراح

-2022کما وتعتّز اللجنُة العلیا للســیاســات والتخطیط بدوِرها يف تحدیِد مکوناِت اإلطاِر اإلســتراتیجّي الَعام لألعوام 

م، واقتراح الـسیاـساِت الکفیلِة بتحقیِقها، بالتعاوِن والتنـسیِق مع الوزاراِت والّجهات املعنّیة، حیُث یتضّمُن ثالثَة 2024

 اوَر، وثالَث عشرَة أولویَة.مح

من جهٍة أخرى، فقد اعتمدْت اللجنُة وثیقَة اإلطاِر اإلسـتراتیجّي للتحوِل الّرقمي، لتعزیِز املسـاِر نحَو الُحکومِة 

ــیِط اإلجراءات وتوفیِر الوقِت والُجهد وتجویِد تقدیِم الخدماِت الُحکومّیة،   ــِة تبس ــیاس اإللکترونیة، من خالل انتهاِج س

 اللجنُة هذا العمَل للُمســـاهمِة يف خلِق البیئِة املعرفّیة، وفَق معاییَر جدیدٍة ُتواکُب ُمســـتجّداِت التحول وتســـتهلُّ 

 الرقمّي والذکّي.

ها متغیراٌت ُمختلفة، رغم ما  ــُ ــاٍم تفرضـ وختامًا، نؤکُد أنَّ املحافظات الجنوبیة تعیُش يف ظلِّ تحّدیاٍت جسـ

عِب اقتضــته هذه الســنواُت القلیلُة من  تکثیِف العمِل الجاّد، تحَت قیادٍة ُمخلصــٍة شــجاعٍة تؤمُن بقدراِت هذا الشــّ

ــِة  ــعی بجهٍد حثیٍث لتلبیة تطلُّعاته وتخفیف وطأَة التحّدیاِت واُملتغّیراِت، وذلّك بالّنجاحاِت امللموسـ العظیم، وتسـ

 التي نشهُدها کّل یوٍم یلع أرِض الواقع.

اصــلِة العمِل بتفاؤٍل وحرٍص والســعِي ملســتقبٍل أفضــٍل یرقی ألصــالِة هذا  إّن يف هذا ما ُیحفُزنا یلع ُمو  

 الّشعِب العظیم، الذي ما زال یواجه مخرَز اُملحتلِّ واألحّقیة باألرِض واُملقّدساْت.

کِر لکافة الطواقم الُحکومیِة و یاســاِت والّتخطیِط، نتقّدٌم بالشــُّ غیِر باســمي وباســِم إخواني يف الّلجنِة الُعلیا للســّ

 الحکومّیة، التي ساهمْت يف إعداِد هذِه الوثیقِة يف کاّفِة مراحِلها.

 م. سهیل مدوخ 

 أمین عام مجلس الوزراء 

 رئیس اللجنة العلیا للسیاسات والتخطیط 
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 قدیم ت  أوالً 

أـساـسیًا يف تعزیز مفهوم التکاملیة بین املؤـسـسات  عنـصرًاُیـشکل التخطیط يف القطاع الحکومي  

وخلق مسـاحة من التکامل بین مکونات الحکم   ،الحکومیة واإلسـهام يف تجوید وتحسـین األداء املؤسـسـي

ــف  ــکیلـها يف ُمنتصـ اُملختلـفة. وتحقیـقًا ـلذـلك فـقد عکـفت لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي، ُمـنذ إـعادة تشـ

تحقیق تنمیة ُمجتمعیة شـاملة وُمسـتدامة ُتعزز من صـمود املواطن   م یلع شـق طریقها نحو2021العام 

تحقیق حالة لالفلسـطیني، من خالل تعزیز التکامل اإلیجابي بین کافة مکونات الحکم اُملختلفة، والسـعي  

ــطیني   اـجات املواطن الفلسـ ًا الحتـی اـمة وفـق ات الوظیـفة الـع من التوزان بین اُملـقدرات الحکومـیة وُمتطلـب

ه، کما أولت اللجنة اهتمامًا خاصــًا برســم الســیاســات وإقرار الخطط والتوجهات الحکومیة ورصــد  واهتمامات

 مع کافة الجهات ذات االختصاص. الُخطَّةاملوازنات الداعمة لتنفیذ  

أتي خطـة التنمیـة لألعوام   داخلیـة  2024-2022ـت اـل ات  التحـدـی للمحـافظـات الجنوبیـة يف ظـل تعـدد  م 

ر التنمیة يف املحافظات الجنوبیة يف ظل اســتمرار الحصــار الصــهیوني یلع والخارجیة التي تواجه مســا

املحافظات الجنوبیة وکذلك االعتداءات الصهیونیة اُملتکررة بحق األرض والسکان، وبالرغــــم مــــن صعوبــــة  

ــة   ـــ حرص لجنة ُمتابعة العمل الحکومي یلع تجاوز هذه الصعاب يف قد ظهر   إال أنه  وحساسیتها،املرحلـ

ــة روح س ـــ ــادة صیاغـ ـــ بیل املساهمة يف تحقیق تنمیة للمواطن الفلسطیني تعزز تمسکه باألرض، وإعـ

األمل فــــي قلــــب املواطــــن الفلســــطیني، والحرص یلع االستغالل األمثل للطاقات واإلمکانیات البشــــریة  

 تنمیـة متوازنـة بیـن مختلـف املحافظـات. واملادیــة، وخلــق

ومحلیــًا تکاتفــًا غیــر مســبوق  عاملیــًا  19لفتــرة الســابقة التــي رافقــت انتشــار وبــاء کوفیــدکذلــك شــهدت ا

بیــن مکونــات الشــعب الفلســطیني فــي الداخــل والخــارج، وکشــفت عــن قــدرات هــذا الشــعب وقیادتــه 

 بالرغـم مـن اإلمکانیات املحـدودة. 

ــز الثقــــة مع املواطــــن، وتقدیــــم   ةالحکومي ُمســــتمرإن لجنة ُمتابعة العمل  ــا علــــی تعزیــ فــــي حرصهــ

ــی أســاس الشــراکة والتشــاور وتکامــل   ــن، عل ــو ممکــ ــا هــ ــ ــل م ــي ظــ ــة فــ ــ ــات الحکومی ــ ــل الخدم أفضــ

ــی أرضهــم فــي ظــل التحدیات اُملختلفة التي  ــاس عل ــود الن ــز صم ــا أنهــا تقــوم بتعزی املســؤولیات. کم

 قضیة الفلسطینیة.تعصف بال

ــعي إلی تحقیق أولوـیاتـها التنموـیة بتـظافر ـکاـفة الجهود فیـما  ــل لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي السـ تواصـ

 أن تنعکس إیجابًا  یمکنبینها، علــی امتــداد ثالث ســنوات بغیــة الوصــول إلــی رؤیــة طموحة وشاملة  

ــة للمحافظات الجنوبیة. وفـــي س ــبیل تعزیز النهج التشارکي يف أعمال علـــی کافـــة املفاصـــل الحیویـ ـ

ــی 2024-2022 لألعوام  خطة التنمیة ، عمل مکتب السیاسات والتخطیط باألمانة العامة ملجلس الوزراء علـ

املحلی والوطني لالستفادة   الواقعالعالقة وأصحاب املصلحة یلع    ذويتفعیل الدور التشارکي للعدید من  

  مراحل إعداد خطة التنمیة اُملختلفة.من تجاربهم وتعزیز دورهم اإلیجابي يف

ة لألعوام ( ة التنمـی ل خـط ه  2024-2022تمـث د تنتهـج ه موـح ة طریق وتوـج ارـط ة، ـخ ات الجنوبـی افـظ ) للمـح

ــتقـبل مُ  ـــتدام وـخدـمات ُمتـکامـلة ُتعزز  لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي يف املـحافـظات الجنوبـیة نحو مسـ سـ
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ر أربعنمیة یلع ثالثة محاور رئیـسة، وانبثق عنها ترتکز خطة الت حیث کینونة املواطن الفلـسطیني،  ةعـش

ــا إطارًا متکامًال ملواصـلة التنمیة الشـاملةهدفًا إسـتراتیجیًا،    وسـبعونأولویة حکومیة،    تشـکل فیما بینهـــ

  .وتسـریعها خـالل السـنوات القادمة، فضًال عن إرساء دعائم التنمیة املستدامة یلع املدى البعیـد

 املحاور الثالثة يف:تتمثـل  

ــیخ االلتزام    املحور األول: .1 ــمود والعیش بکراـمة، وترسـ ــطیني یلع الصـ تعزیز ـقدرة املواطن الفلسـ

 بالقیم الدینیة والوطنیة.

 التمیز يف الخدمة الحکومیة والعمل بمقتضیات الحکم الرشید. املحور الثاني: .2

 التنمیة املستدامة. املحور الثالث: .3

ُمتابعة العمل الحکومي یلع حشد کافة األولویات واألهداف االستراتیجیة الحکومیة والجهود  تحرص لجنة 

ــر اُملنبثقة عنها   ــیة الثالثة، وکذلك األولویات الحکومیة الثالثة عشـ إلی تحقیق تقدم يف املحاور الرئیسـ

ــتثـمار فیـها وتطویرها والنهوض بواقعـه هذه   تتوافقوقد   ا،والتي تمـثل مـجاالت ترکیز الخـطة، من أجل االسـ

األولویات للتعامــل مــع القضایــا والتحدیــات االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجهها املحافظات الجنوبیة  

يف الوقـــت الراهـــن، ویتفرع من کل أولویة عدد من األهداف اإلستراتیجیة املخصصة واملراد بلوغها خالل 

ــنوات الخـطة قیق األولوـیات الحکومـیة، وبلوغ رؤـیة لجـنة ُمـتابـعة  لتحقیق أکبر أثر تنموي ممکن نحو تح  سـ

العمل الحکومي يف املحافظات الجنوبیة، من خالل تحـشید الجهود وتعزیز الـشراکة بین القطاع الحکومي  

 وغیر الحکومي.

الدوائر  الحکومي من خالل  العمل  ُمتابعة  لجنة  تحرزه  أن  اُملتوقع  التقدم  مدى  وقیاس  تتبع  ويف سیاق 

ا ُمساهمة  الحکومیة  ومدى  الخطة  وأداء  بإنجاز  یتعلق  فیما  الحالي   برامجهاُملختلفة  الواقع  تحسین  يف 

هدف  لکل  التنمویة  املؤشرات  من  عدد  تحدید  تم  فقد  الحکومیة،  لألولویات  اإلیجابي  التطور  وتعزیز 

 استراتیجي. 

مـــًا إلی آفاق أرحب، ) الدفـــع بالتنمیـــة واالقتصاد واملجتمـــع عمو2024-2022تتطلـــب خطـــة التنمیـــة (

تتناســب والواقع الذي یرنو املواطن الفلســطیني إلیه، يف ظل اُملتغیرات الســیاســیة والحصــار املفروض  

ـبل العیش.  16یلع املـحافـظات الجنوبـیة ّمـنذ ـما یزـید عن   ــُ ــات ذـلك یلع الحـیاة الـعاـمة، وسـ ـعام وانعـکاسـ

ــه مــن خالل  ــك بمشــیئة الل افــر فیمــا بینهــا علــی امتــداد ظة حکومیة تتأولوی 14ویؤمــل أن یتحقــق ذل

ــة طموحة وشاملة   ــی رؤی ــول إل ــة الوص ــنوات بغی ــل   یمکنثالث س ــة املفاص ــی کاف أن تنعکس إیجابًا عل

 ملحافظات الجنوبیة.للعمل العام يف ا  الحیویـة
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 منهجیة العمل  ثانیًا 

للمـحافـظات الجنوبـیة منهجـیة املشـــارـکة    2024-2022اعتـمدت عملـیة إـعداد خـطة التنمـیة لألعوام  

 ذويالفاعلة مع الجمیع، وتعزیز النهج التشـارکي يف اإلعداد بمشـارکة املؤسـسـات الحکومیة والعدید من 

ة الناجحة يف مجال  العالقة وأصحاب املصلحة واالستشاریین، واالسترشاد کذلك بالتجارب اإلقلیمیة والدولی

ــوي. حیث اعتمدت منهجیة إعداد خطة التنمیة للمحافظات الجنوبیة یلع تنفیذ ثالث   ــیط التنمـ التخطـ

 مراحل أساسیة، تمت بنهج تشارکي فاعل من داخل وخارج القطاع الحکومي، وهذه املراحل هي: 

 الحکومي (أین نحن اآلن؟) ملدراسة واقع الع .1

 الرئیسیة واألولویات التنمویة واألهداف اإلستراتیجیة (أین نرید أن نتجه؟)تحدید املحاور  .2

ما هي املؤشـــرات التنمویة التي تعکس مدى الوصـــول إلی تحقیق األهداف اإلســـتراتیجیة وتعزیز   .3

 األولویات (کیف نتأکد من الوصول؟).

ـــطة فرعـیة مختلـفة، وـقد تنوـعت أعـمال إ ـعداد خـطة التنمـیة  وتحتوي ـکل مرحـلة یلع ـعدة خطوات وأنشـ

بدءًا بتقویم واعتماد املنهجیة املزمع إتباعها، وإجراء الدراســات املســاندة للخطة، وتوفیر قواعد البیانات  

اإلحصــائیة واملعلومات الالزمة ألغراض الرصــد والتحلیل ســواء یلع الصــعید القطاعي أو لرصــد مؤشــرات  

ــدوائر الحکومیة يف أعمال الدائرة الحکومیة، ومرورًا بإعداد األدلة وال ــاعدة الــ ــادیة ملســ توجیهات اإلرشــ

إعداد إطارها االســتراتیجي وخططها التشــغیلیة. کما تتضــمن تجهیز أدوات التخطیط الضــروریة املتمثلة  

ــل   ــاذج واألدلة، وتکثیف التشاور والتنسیق مع الدوائر الحکومیة والقطاع الخاص يف کل مراحــ ــي النمــ فــ

 کذلك بالتجارب اإلقلیمیة والدولیة الناجحة يف مجال التخطـیط التنمـوي.  واالسترشادإعداد الخطة، 

)، تم مراجعة املنهجیة  2024-2022قبل الشروع يف إعداد خطة التنمیة الوطنیة لألعوام (  الجدیر ذکره أنه

خبــــرة  املقترحة لإلعداد، وتحدید جوانب التطویر الالزمــــة، من قبل اللجان اُملتخصصة، اســــتنادًا إلــــی ال

ــتعانة   ــة، واسترشادًا بالتجارب اإلقلیمیة والدولیة الناجحة يف مجال التخطـــیط التنمـــوي، واالسـ املتراکمـ

 بالخبرات الوطنیة املتمیزة.

ادیة واجتماعیة   یة واقتـص یاـس بقت إعداد خطة التنمیة، مســــــتجدات ـس وقد برزت خالل املرحلة التي ـس

ــکیل الحکومي الجدید للجنة ُمتابعة العمل الحکومي  م، وک 2021محلیة عدیدة، منها عدوان مایو  ذلك التش

ـــــات املتـسارعة لجائحة کورونا بأبعادها املختلفة یلع  يف املحافظات الجنوبیة. باإلـضافة إلی االنعکاـس

سـقط ذلك کله ضـمن مراحل والتفاوت التنموي بین املحافظات الجنوبیة، أُ  القطاع االجتماعي واالقتصـادي،

ُملختلفة، من خالل جملة البرامج واألنشطة واملشاریع التي ستفصل يف الخطط التشغیلیة  إعداد الخطة ا

 للدوائر الحکومیة.
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 م 2024-2022): مراحل إعداد خطة التنمیة لألعوام 1شکل رقم (
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 خطوات إعداد خطة التنمیة: 

ــتنادًا إلی قرار رقم ( .1 ــروع إعداد خطة التنمیة، 20/146/2021اسـ ــأن املوافقة یلع اعتماد مشـ ) بشـ

بإتمام ُمتطلبات  تم اإلیعاز إلی الدوائر الحکومیة    ،وبتوجیه من اللجنة العلیا للســیاســات والتخطیط

ة   ــتراتیجـی داف اإلسـ ة األـه اـغ ـــی الي، صـ ل الواقع الـح ة (تحلـی ة التنمـی داد خـط د  إـع دـی ة، تـح والفرعـی

املؤـشرات التنمویة) من خالل ورش عمل تخـصـصیة تـضم مجلس الدائرة الحکومیة مع مجموعة من 

 .االستشاریین من خارج القطاع العام، تعزیزًا لنهج التخطیط التشارکي

ــرات الـحالـیة للقـطاـعات   .2 ــتـنادًا إلی تحلـیل الواقع الـحالي لـلدوائر الحکومـیة، وـبالتـقاطع مع املؤشـ اسـ

واقع العمل ومیة اُملختلفة، فقد عمل مکتب السـیاسـات والتخطیط یلع إعداد وثیقة تحلیل  الحک

دارســــة واقعالحکومي ل الحکومي  ، والتي ُتعنی ـب ل    العـم الي وتحلـی ات    الواقعالـح افـظ ام للمـح الـع

 الجنوبیة بنظرة تحلیلیة ُمترابطة.

ــات  .3 ــیاس ــتراتیجي يف مکتب الس ــودة األولی لإلطار اإلس ــمنت    تم إعداد املس والتخطیط، والتي تض

تحدید املحاور التنمویة الرئیســیة، وبیان أهم األولویات الحکومیة واألهداف اإلســتراتیجیة لألعوام 

ــکل القطاعي إلی بیان املحاور 2022-2024 ــودة من الشـ ، حیث وجهت اللجنة العلیا بتحویل املسـ

 .والقضایا الرئیسیة

 :یلع عدة محددات أساسیة، وهي ي العاماألولی لإلطار اإلستراتیج استندت املسودة .4

 السابقة، ونسب اإلنجاز  الحکومیة تقییم الخطة. 

   الحکومي. لالعم واقعوثیقة تحلیل 

  2021-2017وثیقة اإلطار اإلستراتیجي العام لألعوام. 

 األهداف اإلستراتیجیة والفرعیة للدوائر الحکومیة. 

  م.2024-2022اإلطار املالي للموازنة لألعوام 

  م.2025-2022اإلطار االستراتیجي الحکومي للحد من البطالة يف قطاع غزة لألعوام 

  م.2024-2022اإلطار االستراتیجي للتحول الرقمي الذکي لألعوام 

اللجنة الفنیة للـسیاـسات  و  اللجنة العلیا للـسیاـسات والتخطیطتم تنـضیج املـسودة وفقًا ملالحظات  .5

 .) اجتماعات بالخصوص4عقدت (والتخطیط، والتي 

ــتراتیجي العام لألعوام  .6 ــودة اإلطار اإلسـ الحکومیة بغرض    الدوائرم یلع 2024-2022تم تعمیم مسـ

 الحظات، وتم األخذ بها بما ُیساهم يف تجوید العمل وتنضیجه.املإبداء 

للسـیاسـات والتخطیط  تم مراجعة وتنقیح مسـودة اإلطار اإلسـتراتیجي العام من ِقبل اللجنة العلیا   .7

ــیة للخطة واألولویات الحکومیة  3والتي عقدت ( ــیة ملراجعة املحاور الرئیسـ ــصـ ) اجتماعات تخصـ

 .م2024-2022وکذلك األهداف اإلستراتیجیة لألعوام 

ــتراتیجـیة يف خـطة التنمـیة   .8 ــاهـمة املـحاور واألولوـیات الحکومـیة واألـهداف االسـ تم بـیان حجم ُمسـ

ــبي لـکل منـها، وفـقًا ألهمیـته وـتأثیره التنموي يف م، من خ2024-2022لألعوام   الل رصـــد وزن نسـ

 االرتقاء بالواقع الحالي، ومساهمته يف تحقیق رؤیة لجنة ُمتابعة العمل الحکومي.
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التقت املجموعات  حیث    ) مجموعات،3تم تقـسیم أعـضاء اللجنة الفنیة للـسیاـسات والتخطیط إلی ( .9

ــي، ــتـقل بغرض توزین ـکل محور رئیسـ ـــکل مسـ وـما ینبثق عـنه من أولوـیات حکومـیة وأـهداف   بشـ

 :إستراتیجیة، وفقًا للمعاییر اُملحددة سابقًا، وقد تم رفدها باملستندات التعزیزیة التالیة

  2024-2022مسودة اإلطار االستراتیجي. 

 أهداف التنمیة املستدامة. 

  2024-2022اإلطار املالي لألعوام. 

 یة حکومیةاملؤشرات التنمویة املرتبطة بکل أولو. 

 نموذج التوزین املقر من اللجنة العلیا للسیاسات والتخطیط. 

تراتیجي مع التوزین النـسبي یلع مجموعة من الخبراء (عددتم  .10 ) بغرض  3  عرض مـسودة اإلطار اإلـس

 .إضفاء مالحظاتهم تحقیقًا للنهج التشارکي من خارج القطاع العام

ــتراتیجي العام لألعوام وثیقة اإلطار  تم توزیع   .11 ــاء لجنة ُمتابعة العمل   م2024-2022اإلسـ یلع أعضـ

ــة   الحکومي، وقدموا مالحـظاتهم یلع الوثیـقة، وجرى اعتـمادها بـعد األخذ باملالحـظات، يف جلسـ

 م.8/12/2021) بتاریخ 157لجنة ُمتابعة العمل الحکومي رقم (

م یلع أعـضاء اللجنة العلیا للـسیاـسات  2024-2022تم عرض املـسودة األولی لخطة التنمیة لألعوام   .12

ـــیاســـات والتخطیط ــیجـها وفـقًاوالتخطیط واللجـنة الفنـیة للسـ ملالحـظات اللـجان   ، وـقد تم تنضـ

 .) اجتماعات بالخصوص3، والتي عقدت (اُملختصة

یلع أعضـــاء لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي،    م2024-2022وثیـقة خـطة التنمـیة لألعوام  تم توزیع   .13

دموا مالحـظا ة  وـق ات، يف جلســــة لجـن املالحـظ ذ ـب د األـخ ا بـع ادـه ة، وجرى اعتـم تهم یلع الوثیـق

 .م02/02/2022بتاریخ  ) 165ُمتابعة العمل الحکومي رقم (
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 تحلیل واقع العمل الحکومي  ثالثًا 

طینی عبنا الفلـس ُل ـش یرةَ   يواـص م   مـس ه التي ُتنتهك من قبل ُمحتل غاـش موده یلع أرـض کفاحه وـص

ــل   ــفیواص ــآت   هقص ــوائي ملنازل املواطنین وللمباني واملنش ــحیتها  املدنیة العش بین    اآلالفالتي راح ض

تزامنًا مع اسـتمرار حالة  بذلك کل مقومات التنمیة ومدمرًا ملرافق الحیاة األسـاسـیة، الً ُمعرق  وجریح. شـهیِد

  املحافظات الجنوبیة ألوـضاع اإلنـسانیة الناجمة عن اـستمرار الحـصار اإلـسرائیلي املتواـصل یلع التراجع يف ا

  ة.والذي طال کافة مناحي الحیاة األساسیة للمواطنین، ومنها إمدادات الغذاء واألدویة واملستلزمات الطبی

، حالها حــال دول العالم کورونامن تفشي جائحة  م2021فــي العــام عالوة یلع ذلك، فقد عانت فلسطین 

ُمجابهة هذه الجائحة یلع الرغم من النظام الصــحي  یلع، وقد حرصــت الجهات الحکومیة واألهلیة  أجمع

 .، وغیرهـاالجائر، ونقص التمویلاإلسرائیلي الحصار ه واالقتصادي الذي أرهق

أرضــه اُملحتلة، ُمســخرًا موارده فوق  للعیش بحریة وکرامة    ،وال زالکافح شــعبنا یلع الرغم من ذلك، فقد 

وبالنظر   .، ومحاولة التصــدي لکل محاوالت تصــفیة قضــیتهاملحدودة يف ســبیل دفع عجلة التنمیة لألمام

املحافظات  یلعفرض إلی الواقع الـسیاـسي الفلـسطیني، واـستمرار حالة االنقـسام الـسیاـسي، والواقع الذي 

ة تتولی ة حکومـی ل لجـن ــکـی ة من خالل تشـ ــأنإدارة  ل الحکومي وابعـة العـممـت  الجنوبـی العـام يف   الشــ

ــبیلاملحافظات الجنوبیة،   ــعها يف س ــتدامةتحقیق    تبذل کل ما بوس ــامة وُمس ــمود  یوتعز  ،تنمیة ش ز ص

 املواطن الفلسطیني.

ــبق، ويف إطار إعداد خطة التنمیة لألعوام   ــمن  2024-2022عطفًا یلع ما سـ م للمحافظات الجنوبیة، ضـ

ــة  ــارکي بین    الواقعمنهجیة ُمتکاملة، فقد تم دراس ــة من خالل تعزیز النهج التش ــتفیض ــة ُمس العام دراس

لألعوام  العامیجـــي  اإلسترات  القطاع الحکومي بکافة مستویاته والقطاع غیر الحکومي، بهدف بناء اإلطـــار

 استراتیجیات تنمویة خالل األعوام اُملقبلة.  تحدیدم، والوقوف یلع القضایا الهامة ومحاولة 2022-2024

 :یلع  ُمتکاملة تستندضمن منهجیة   العام، الواقعتم دراسة وقد 

 .الجنوبیةدراسة البیئة الداخلیة والخارجیة للوزارات واملؤسسات الحکومیة يف املحافظات  )1

 .لوزارات واملؤسسات الحکومیةالتقاریر الدوریة وغیر الدوریة التي تصدرها ا )2

 م.2025-2022اإلطار االستراتیجي الحکومي للحد من البطالة يف قطاع غزة لألعوام  )3

 م.2024-2022اإلطار االستراتیجي للتحول الرقمي الذکي لألعوام  )4

 العام يف املحافظات الجنوبیة:  واقع القضایا املرکزیة لل

، ضمن جلسات نقاشیة تخصصیة العام يف املحافظات الجنوبیة  واقعالقضایا املرکزیة لل  وتداول  تم مناقشة

بالشراکة مع الدوائر الحکومیة ومجموعة من االستشاریین وأصحاب الخبرة. ونتج عن ذلك تحدید جملة من 

 کما هو موضح أدناه:، ظات الجنوبیةالعام يف املحاف واقعالقضایا املرکزیة لل

 سنة.  16منذ  املحافظات الجنوبیةاملفروض یلع اإلسرائیلي الحصار  .1

 . م2021وآخرها عدوان مایو  ، املحافظات الجنوبیةاملتکررة یلع  واالعتداءات اإلسرائیلیة  الحروب   .2

 جائحة کورونا. .3
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 سنة.   15املحافظات الجنوبیة منذ الحصار اإلسرائیلي املفروض یلع القضیة األولی: 

، أزمة خانقة بمسـتویات متشـعبة یلع م2006غزة منذ منتصـف عام قطاع  یشـکل الحصـار املفروض یلع 

کم مربع، حیث طالت املعاناة   365 عنأکثر من ملیوني فلسـطیني، یقبعون یلع منطقة جغرافیة ال تزید  

ـسّیما أن غزة  قع الـسکان فیه إلی جحیم ال یطاق. والمختلف أوجه الحیاة يف غزة، وأحالت وا هالناـشئة بفعل

تشـکل جزًءا ضـیًقا یلع خارطة الجغرافیا الفلسـطینیة: إمکانات محدودة، موارد شـحیحة، سـیطرة محکمة  

رغم انسـحابه من غزة صـیف  -من العدو الصـهیوني اسـتمدها مّما یسـمی اتفاقیة (أوسـلو) التي أتاحت له  

أن ُیْطبق فکیه یلع مداخل غزة ومخارجها، وأن یتحکم بأرضــها  -ط عن غزةفیما یســمی بفّك االرتبا  2005

 .وبحرها وجوها، ویمارس علیها صنوف املنع واإلغالق بدون مساءلة من أحد

له أبعاده الـسیاـسیة یلع واقع الحالة الفلـسطینیة  ، ومن املؤکد کذلك أن هذا الحـصار املتأزم یوًما بعد یوم

یلع قطاع غزة بشـــکل خاص، إضـــافة إلی آثاره يف  والقضـــیة الفلســـطینیة برمتها أســـواء یلع مجمل  

 .املجتمع الغزي اقتصادیًّا واجتماعیًّا وبیئیًّا

معابـر؛ وهـي بیت   6تـم عبـر  ت   تتنقـل األفراد والبضائـع مـن وإلـی القطـاع کانبشکِل متصل، فإن حرکة  

و سـالم، ومعبر صوفـا علـی الحـدود مـع إسـرائیل، باإلضافة إلـی حانون/ إیـرز، کارنـي، ناحـل عـوز، کـرم أبـ

إیرز بیت حانون/معبـر رفـح علـی الحـدود مـع مصـر. وبعد الحصار، أغلقت جمیع املعابر ما عدا معبري رفح و

، وفقًا ملا هو موضح يف جدول  اللذان خصصا لتنقل األفراد، ومعبر کرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع

 . )1رقم (

 ): احصائیات النقل والحرکة من وإلی قطاع غزة: 1جدول رقم (

 االستخدام  الحالة اسم املعبر 

 نقل البضائع  2007مغلق منذ  معبر کارني 

 نقل مواد البناء  2008مغلق منذ  معبر صوفا 

 ادخال الوقود  2010مغلق منذ  معبر ناحل عوز

 البضائع نقل  مفتوح بشکل جزئي  معبر کرم أبو سالم 

 حرکة األفراد  مفتوح بشکل جزئي  یرزإ بیت حانون/ معبر

 حرکة األفراد  مفتوح بشکل جزئي  معبر رفح البري 

 ، مقارنة بـ) حالة4245م بلغت (2020حاالت الوصـــول واملغادرة شـــهرًیا عبر معبر رفح عام الجدیر ذکره أنَّ  

انخفاًضا حاًدا يف حرکة املسافرین عبر معبر رفح  شهدم، فقد  2020وبالنظر إلی عام   .2005عام )  40،000(

 .)2019ألف عام  12مقابل   2020مسافر شهرًیا عام   4200مقارنة بالعام الذي سبقه (نحو  البري 

  من طلبات الحـصول یلع تـصاریح من قبل املرـضی الفلـسطینیین للـسفر عبر %) 28ويف الـسیاق ذاته، فإن (

ــ (مقارنة   2020إیرز تمت املوافق علیها يف عام بیت حانون/معبر   ــافة إل  .2005يف عام   %)97بـــــ ی إضـ
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هرًیا عبر معبر  ) ُمواطن 4600( فر ـش مح لهم بالـس ــ2020إیرز خالل بیت حانون/سـُ يف   )30،000( ، مقارنة بـــ

 .2005عام 

ــالم  معدل نقل البضائع عبر معبر کرم أبوبشکِل ُمنفصل، فإن   ــص  یعتبر   والذي،  س ــد املخص ــر الوحی املعب

بلغ  م، حیث  2005قطاع غزة، قد انخفض بشکٍل ملحوظ عًما کان علیه عام وإلـــی   لنقـــل البضائـــع مـــن

بـ مقارنة  شــاحنة  )7،000(  حوالــي  2020لعام  لدخــول الشــاحنات إلــی قطــاع غــزة املعــدل الشــهري

مــع األخــذ بعیــن االعتبــار الزیــادة   ،ممــا یحتاجــه القطــاع 50% ةما یمثل ُقراب  ، وهــو2005يف عام   )11،000(

 . وعـدد الشـاحنات فـي ذلـك العـام  2005السـکانیة عـن عـام 

 1,5شــــاحنة، أي مــــا یعــــادل %  14.7حوالــــي   بلغ عدد الشاحنات الخارجة مــــن قطــاع غزة شــهریًايف حین، 

عام  وفــي النصــف األول مــن،  للشــاحنات الخارجــة مــن القطــاع قبــل فــرض الحصــارمــن املعــدل الشــهري  

 مــــن أعداد %38، أي مــــا یعــادل نحــــو شــــاحنة فقــــط شــــهریًا  )316(خــــرج مــــن قطــــاع غــــزة نحــــو    2020

 . الشــاحنات التــي کانــت تخــرج قبــل فــرض الحصـار
 

 : االعتداءات اإلسرائیلیة املتکررة یلع املحافظات الجنوبیةالحروب والقضیة الثانیة: 

  عســکریة   هجماٍت  أربعشــهد القطاع ، حیث یلع قطاع غزةاعتداءاتها املتکررة  القوات اإلســرائیلیة   تواصــل

رائیلیة ، خلفت عدة ـضحایا  هجمات جویة وأرـضیة متفرقةعدة  خالل األعوام األخیرة، عالوًة یلع  قاـسیة  إـس

موضـح يف  ملا هوتها یلع املرافق واملنازل واملقار الحکومیة، وفقًا  اتبعاألبریاء، إضـافة إلی   ناملدنییمن 

 .)2جدول رقم (
 .األضرار التي لحقت بقطاع اإلسکان نتیجة االعتداءات الصهیونیة املتکررةحصیلة  ):2جدول رقم (

 تصنیف الضرر

 2014عدوان  2012عدوان  2008عدوان 

اعتداءات  

-2018متفرقة 

2019 

 اإلجمالي  2021عدوان 

 عددیًا
مالیًا  

)M$( 
 عددیًا

مالیًا  

)M$( 
 عددیًا

مالیًا  

)M$( 
 عددیًا

مالیًا  

)M$( 
 عددیًا

مالیًا  

)M$( 
 عددیًا

مالیًا  

)M$( 

 800 18,857 78 1,684 12.4 273 400 11,000 10 200 300 5,700 الهدم الکلي 

 467 285,781 56 59,565 2.44 3,416 284.7 162,500 18 8,300 120 52,000 الضرر الجزئي 

 1,281.54 304,638 134 61,249 14.84 3,689 684.7 173,500 28 8,500 420 57,700 اإلجمالي 

ـــکل  2021وـبالنظر إلی واقع املـحافـظات الجنوبـیة بـعد ـعدوان ـمایو   م، فـقد ـتأثرت ـکاـفة مـناحي الحـیاة بشـ

  479نحو   قطاع غزةیلع  )2021(عدوان مایو   العدوان اإلسـرائیلي األخیرالناتجة عن خسـائر ال  بلغتوُمباشـر، 

رار اُملباـشرة لعدوان مایو   ، وفقًا لتقریرملیون دوالر أمریکي رار والتقییم األـض ر الـسریع لألـض م  2021نتائج الحـص

اســتنادًا إلی تفاصــیل الخســائر وقد وزعت   یلع قطاع غزة الصــادر عن اللجنة الحکومیة الُعلیا إلعمار غزة

 ة، وهي:قطاعات رئیسی ثالث یلع التقریر  
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  :قطاع اإلسکان والبنیة التحتیةالقطاع األول: 

ــکان والبنیة التحتیة  تعرضحیث   ــبتها حوالي    قطاع اإلسـ ــرة بلغت نسـ ــرار مباشـ من إجمالي  %  61ألضـ

ت إلی نحو   ـــل ة وصـ ا    292.4الخســــائر، بقیـم ان فقط  134ملیون دوالر، من بینـه ـــک اع اإلسـ ومبلغ    لقـط

 وإزالة الرکام. ملیون دوالر لإلغاثة واإلیواء املؤقت10.8

ملیون دوالر، فیما وصـلت   30حوالي   عامة واملباني الحکومیةقطاع املنشـآت الخسـائر بلغت  يف حین 

  ملیون  15قطاع الکهرباء والطاقة حوالي خسـائر    بلغتوملیون   2.1خسـائر قطاع النقل واملواصـالت نحو 

قطاع خسـائر    بلغت، ومالیین 7.6بینما وصـلت خسـائر قطاع االتصـاالت وتکنولوجیا املعلومات إلی  دوالر

قطاع املرافق البلدیة والحکم  ، وملیون 17.6ملیون وأما خـسائر املیاه والـصرف الـصحي بلغت   62.4الطرق 

 .ملیون 13.1املحلي تکّبد خسائر بقیمة  
 التنمیة االقتصادیة :القطاع الثاني: 

راربلغ بة إجمالي أـض ادیةقطاع    ت نـس رة نحو   التنمیة االقتـص رار، بقیمة % 33املباـش   156من إجمالي األـض

  74.2نحو   قطاع االقتصـاد بما یشـمل “التجارة والصـناعة والخدمات”خسـائر   بلغتيف حین   .ملیون دوالر

ــائر، فیما  ملیون ــیاحة   بلغت خس بلغت قیمتها نحو  فقد   الزراعةقطاع مالیین، أما    3.6حوالي  قطاع الس

 .ملیون 78.3
 التنمیة االجتماعیة القطاع الثالث: قطاع: 

ــبة   ــائر بنس ــرها، وبلغت قیمتها حوالي %  7تکّبد خس ــرار التي تم حص  ملیون دوالر. 30من إجمالي األض

ـــحة  مالیین  4.7نحو  منـها   ـــلت قیـمة خســـائر قـطاع التعلیم  خســـائر قـطاع الصـ والحـماـیة  ، بینـما وصـ

ــات الدینـیة والثـقافـیة واملجتمع املدني تکبـّد ، وملیون  12.3االجتـماعـیة إلی   ــسـ ــائر قـطاع املؤسـ   خسـ

 .ملیونًا  13.5بقیمة 
 

 جائحة کورونا.القضیة الثالثة:  

حیث  ،  للمحافظات الجنوبیةاالسـرائیلي  الحصـاريف ظل اسـتمرار  ،لقد ضـربت جائحة کورونا دولة فلسـطین

الحاالت املـصابة بکورونا يف بدایات  ولیأاکتـشاف وجود  لحظةتم االعالن عن حالة الطوارئ يف فلـسطین 

هر  ي  م،2020 مارسـش ي هذا الوباء   وتم االعالن عن االغالق الکامل لألراـض دي ومنع تفـش طینیة للتـص الفلـس

ــة الحکومیة   ــیاس ــمنت الس ــة منظومة منآنذاك وتض ــحة العامة   االجراءات والتدابیر الخاص ــالمة والص بالس

 ومتطلبات منظمة الصحة العاملیة الخاصة بجائحة کورونا.  مع معاییر انسجامًا ،تتعلق بکافة القطاعات 

ربت   ابة بالفیروس.  2020الفلسـطینیة أوائل آذار/مارس    يـضااألر  جائحة کوروناـض وقد ، بعد تأکید حاالت إـص

ــار الفیروس  تم حینهـا اعالن انتشــ ــي هـذا الوبـاء    ،حـالـة الطوارئ وفرض قیود الحتواء  يف ومنع تفشـ

حة العامة تتعلق بکافة   من  واعتماد عدداملحافظات اُملختلفة،   المة والـص ة بالـس االجراءات والتدابیر الخاـص

 مع معاییر ومتطلبات منظمة الصحة العاملیة الخاصة بجائحة کورونا. انسجامًا ،قطاعات ال

ملیوني نسمة مع مستویات فقر عالیة، وهو ُقرابة  ویعاني قطاع غزة من کثافة سکانیة مرتفعة ویسکنه  

العدوى. یزید فرص تفشی  ُهناك    ما  فإن  أخرى  تلقیها  ضعفًامن جهة  املواطنین یلع  إقبال  وفقًا   ،يف 



 

 
 

 

  املحافظات الجنوبية  - م) 2024 – 2022خطة التنمية لألعوام (
 

 60من  18الصفحة   
 

الخاص بجائحة کورونا يف فلسطین،   الرسمي  ( للموقع  أن  52حیث بلغت نسبة اُملطعمین  %)، يف حین 

تشمل حالیًا   والتي  الفئات املستهدفة، من إجمالي  %)37نسبة اُملطعمین يف املحافظات الجنوبیة بلغ (

 . عام 12السکان فوق سن 

خول يف املوجة الثالثة،  دشهدت دولة فلسطین بما فیها املحافظات الجنوبیة مؤخرًا البشکِل ُمتصل، فقد  

کورونا،   فیروس  جائحة  "دلتابعد  من  باملتحور  إصابات  موجات "اکتشاف  عدة  البالد  شهدت  وقد  هذا   ،

ة  متصاعدة من تفشي الجائحة، والتي أثرت جائحة کورونا یلع جمیع مناحي الحیاة والقطاعات االجتماعی

 .ملخص الوضع الوبائي يف محافظات قطاع غزةواالقتصادیة والسیاحیة، وفیما یلي 

 :م2021حتی نهایة  ملخص الوضع الوبائي يف محافظات قطاع غزة ): 3جدول رقم (

 العدد  البیان 

 190,427 اجمالي االصابات

 187,251 حاالت الشفاء 

 1,706 الوفیات 

 1,470 الحاالت النشطة

 2,106,745 السکان عدد 

 90.39 نسمة  1,000عدد االصابات لکل 

 0.70 نسمة  1,000عدد الحاالت النشطة لکل 

 8.96 اصابة 1,000الوفیات لکل  
 

 

 الرئیسیة:  واقع العمل الحکوميمجاالت 
 ،دراسـتها بشـکل مسـتقلجرى ، والرئیسـیة واقع العمل الحکومي  ) مجاالت رئیسـیة ُتمثل7عدد (تحدید  تم 

 ، وقد جاءت یلع النحو التالي:داخلي وخارجي  ةتحلیل بیئعداد إبغرض  

 االقتصادي.  الواقع .1

 االجتماعي.  الواقع .2

 .واقع البیئة والبنیة التحتیة .3

  والنظام العام.الحوکمة  واقع .4

 .يالصح الواقع .5

 . يالتعلیم الواقع .6

 . اإلعالميو الثقايف الواقع .7

 

 



 

 
 

 

  املحافظات الجنوبية  - م) 2024 – 2022خطة التنمية لألعوام (
 

 60من  19الصفحة   
 

 
 

   :االقتصادي الواقع )1
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

 التوجه الحکومي نحو اإلصالح االقتصادي من خالل البرامج اإلنتاجیة واملشاریع الریادیة. .1

 منح واملساعدات التي تهدف إلی دعم التنمیة.التوفر الجزئي لل .2

 الجیدة مع الجانب املصري. االقتصادیةالعالقة  .3

 قطاع الطاقة املتجددة.اإلقبال من القطاع الخاص یلع االستثمار يف  .4

  وإعادة  القطاع لسـکان  واملعیشـي  االقتصـادي الوضـع  تحسـین یلع  الدولیة  الجهات  إقبال من قبل .5

 . غزة إعمار

 غزة  لقطاع  والتنمویة  اإلغاثیة  للمشــاریع  تمویل  زیادة التعاطف اإلقلیمي والدولي یســاعد يف جلب .6

 .2021 مایو اإلسرائیلي العدوان بعد

االت وتکنولوجیا املعلومات یلع مسـتوى العالمزیادة   .7 ادیة لقطاع االتـص آفاق  ، وزیادة  األهمیة االقتـص

، ال ســیما  والتجارة االلکترونیة  يف مجاالت تکنولوجیا املعلومات  وفرص العمل عن بعد وخصــوصــًا

 .بعد جائحة کورونا

  الداخل اُملحتل.من قطاع غزة بالعمل يف نتزاید أعداد املسموح لهم من العمال الفلسطینیی .8

  :أبرز التهدیدات ونقاط الضعف 

ـــبة البـطاـلة   .1 ـــبة الفقر حـیث بلغ ارتـفاع نسـ وبلغ ـما  ،%48.6إلی  2021لـعام مـعدل البـطاـلة  وزـیادة نسـ

 .شهریًا أقل من الحد األدنی لألجور بأجر يف القطاع الخاص یتقاضون أجرًا العاملین% من 81نسبته 

ــادي   .2 ــار واغالقات املعابر املفروضـــة یلع القطاع وآثارها یلع االنکماش االقتصـ ســـیاســـات الحصـ

 وانخفاض معدل التصدیر. 

بلغ إجمالي خسـائر القطاع االقتصـادي خالل   حیث  املدمرة یلع االقتصـادم وآثاره  2021عدوان مایو   .3

 ر. ملیون دوال 600ُقرابة  العدوان

 استمرار التدهور واالنکماش االقتصادي وعجز املوازنة الحکومیة.  .4

يف ظل ارتفاع عجز املوازنة وزیادة الدین العام    سـیاسـة التقشـف الحکومیة، ونقص املوارد املالیة .5

 للدولة.

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 
 

ــطیني يف درة املواطن الفلسـ ة،العیش    تعزیز ـق ــیخ     بکراـم ة،  وترسـ دینـی ات القیم اـل اـن ه االمـک وتوجـی

ــادیة والعمل یلع الحد من الفقر ومکافحة البطالة کأولویة، وکذلك   الحکومیة نحو دعم التنمیة االقتص

ــتراتیجـیة  العـمل یلع إطالق  ،بـعد عن  العـمل  التوـجه نحو تعزیزلـحد من نســـب البـطاـلة ووطنـیة ل  اسـ

 داعمة لذلك. بیئة وتطویر
 

 

 

 



 

 
 

 

  املحافظات الجنوبية  - م) 2024 – 2022خطة التنمية لألعوام (
 

 60من  20الصفحة   
 

 
 

 االجتماعي: الواقع )2
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

 والوطنیة واألخالق العامة.  اإلسالمیةااللتزام املجتمعي العام بالقیم  .1

%) من مجمل السـکان يف 28.2یمثل الشـباب ما نسـبته (املجتمع الفلسـطیني مجتمع فتي حیث  .2

 م. 2021% خالل العام 4.6سنة فأکثر)  60( عام)، يف حین بلغت نسبة کبار السن29-15( قطاع غزة

، حیث بلغ عدد نســـبة تعلیم عالیة يف املجتمع الفلســـطیني وتوفر الکفاءات البشـــریة املؤهلة .3

طلبة طالب، يف حین أن عدد    591,484م يف قطاع غزة  2021-2022طلبة التعلیم العام خالل العام  

 الب.ط 77,845واملتوسطة بلغ  الجامعات والکلیات الجامعیة

 وجود املؤسسات األهلیة التي تساهم يف حل املشاکل االجتماعیة وزیادة التکافل االجتماعي. .4

 لجنة ُمتابعة العمل الحکومي.أولویات  ضمنمستمرة  االجتماعیة بصورةوضع القضایا  .5

  :أبرز التهدیدات ونقاط الضعف 

ــائر کبیرة نتیجة لعدوان مایو .1 ــهداء  م، فقد  2021تعرض قطاع التنمیة االجتماعیة لخس بلغ عدد الش

) من األـشخاص ذوي 5، و() مـسنًا17حوامل)، و(  4) امرأة (منهم  39) طفًال، و(66) ـشهید/ة، منهم (248(

 .) دوالر37,476,936قدر إجمالي الخسائر املادیة للقطاع االجتماعي (، کما اإلعاقة

ـــکاني حـیث یعتبر قـطاع غزة من أکثر األـماکن اکتـظاـظًا يف الـعالم حـیث ا .2 بلـغت الکـثاـفة  الزدـحام السـ

ــطین يف نهایة العام   ــکانیة يف دولة فلسـ   2فرد/کم  545بواقع    2فرد/ کم 857حوالي   2020السـ

 . يف قطاع غزة 2فرد/کم 5,693يف الضفة الغربیة و

الة وزیادة نســـبة الفقر مثل (ظاهرة التســـول  نتیجة ارتفاع مســـتویات البطنشـــوء ظواهر ســـلبیة   .3

ــول االلکتروني ــبة کًال    محاوالت،  الجرائم االلکترونیة،  عمالة األطفال،  والتس االنتحار) فقد ارتفعت نس

ــبة (من   ــف األول من العام  %)8.10جرائم االنتـحار ومـحاولة االنتـحار بنسـ م مقارنة مع 2021  يف النصـ

 م.2020النصف األول من العام 

 اتساع الفجوة بین مخرجات التعلیم األکادیمي واملهني واالحتیاج الفعلي لسوق العمل. .4

ــحیة املقدمة نتیجة   .5 ــعف الخدمات الصـ ــیة واملعدات الطبیة االزمة ضـ ــاسـ ،  عجز يف األدویة األسـ

 املتکرر یلع القطاع. والعدوانوکذلك الحروب 

 .%59وصل معدل الفقر إلی  زیادة نسبة األسر الفقیرة واملعوزة يف القطاع حیث .6

 ارتفاع نسبة الجرحی واالعاقات الجسدیة نتیجة الحروب الهجمات العسکریة املتکررة. .7

 ارتفاع معدالت الطالق وزیادة العنوسة.  .8

 تعدد نوافذ تلقي الشکاوى ومعالجة املظالم. .9

 تقلیص وتأخر صرف مستحقات الشؤون االجتماعیة لألسر الفقیرة يف قطاع غزة. .10

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 

دعم صــمود املواطن من خالل تعزیز الحمایة االجتماعیة والصــحیة الشــاملة، والعمل یلع تعزیز القیم  

ــالمیة والوطنیة العلیا،   ــات املجتمع املدني العاملة يف املجال  واالسـ ــسـ ــراکات مع مؤسـ تطویر الشـ

 االجتماعي. 
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 البنیة التحتیة:و  البیئة  واقع )3
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

 وجود عالقات جیدة مع العدید من الجهات والدول العربیة الداعمة لتطویر البنیة التحتیة. .1

 وجود محفظة املشاریع الخاصة بالبنیة التحتیة.  .2

ــم  االتفاقیات .3 ــطین  البیئیة الدولیة التي تضـ   ،األوزون تفاقیة فیینا لحمایة طبقة  ، والتي منها افلسـ

 ، وغیرها.املتوسط األبیضاتفاقیة برشلونة لحمایة البحر 

ــة ألي  .4 ــص ــرکات ذات العالقة، ووجود الکوادر الفنیة واإلداریة املتخص جاهزیة الدوائر الحکومیة والش

 مشروع يف مجال تطویر البنیة التحتیة. 

 .الهشةاهتمام املانحین بتنفیذ مشاریع تخدم الفئات  .5

 وافیة ملتطلبات البنیة التحتیة وفرص تطویرها.  وجود قواعد بیانات .6

  :أبرز التهدیدات ونقاط الضعف 

ـــکان مع قـلة يف ـعدد املســـاکن حـیث أن قـطاع غزة یحـتاج الی   .1 ألف   125نحو زـیادة يف أـعداد السـ

 .زمة السکنأوحدة سکنیة جدیدة للتغلب یلع 

دالحروب   .2 ــرائیليان  ووالـع ة والطرق،    اإلسـ ة التحتـی ل املتکرر یلع البنـی ة يف ـظ والکوارث الطبیعـی

، حـیث إن خســــائر قـطاع البنـیة التحتـیة بقـطاـعاـته الفرعـیة املختلـفة، بلـغت اإلمـکاـنات املـحدودة

 م.2021% من إجمالي األضرار اُملباشرة لعدوان مایو 61ُقرابة 

 .، وحمایة البیئةالتحتیة البنیة یعملشار الخارجي التمویل االعمار ومحدودیة توقف .3

 ضعف امکانیات البنیة التحتیة التکنولوجیة وقصور ترابطها وتکاملها يف تقدیم الخدمات العامة. .4

 ضعف التمویل يف مجال التحول الرقمي. .5

یؤدي لزیادة والذي  يف ظل تنامي الطلب یلع الطاقة    أزمة الکهرباء مستمرة منذ بدء الحصارت  ال زال .6

 .، وانعکاسها یلع إمداد املیاه ومعالجة املیاه العادمةقة يف محافظات غزةعجز الطا

املالیة لدى کافة املؤسسات   وتدهور شدید ملستوى الجبایة والتحصیل والعائدات انخفاض ملحوظ .7

ــا الـخدماتـیة ــوصـ  األزماتفاقم کافة   الذي  األمرمنـها کالبـلدیات والوزارات ذات الـعالـقة،    البیئـیة وخصـ

املناـسب والکفؤ، وقد    أـضعف قدرتها یلع أداء واجباتها تجاه الـسکان بالـشکل  مماالعملیاتیة لدیها  

 .البیئة بعناصرها املختلفة أثر ذلك سلبا وبشکل مباشر یلع

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 

عمار  إوتفعیل ملف وتعزیز حمایة وجودة البیئة،  العمل یلع تطویر وتســـویق مشـــاریع البنیة التحتیة،  

 .، والجهات ذات العالقةغزة من خالل العالقات الدولیة واإلقلیمیة

 

 :والنظام العامالحکومة    واقع )4
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

ــبط األمن العام وتعزیز   .1 ــورة ذهنیة إیجابیة وثقة عالیة يف قدرة األجهزة األمنیة یلع ضـ وجود صـ

 السلم املجتمعي. 

 تحسن جودة الخدمات املقدمة. واالهتمام الحکومي برضا متلقي الخدمات من الجمهور  .2
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 .التوجه الحکومي نحو التحول الرقمي واحراز تقدم يف هذا امللف .3

 وتعزیز املشارکة املجتمعیة. الحکومي یة لدعم القرارتشکیل مجالس استشار .4

 وجود وعي أمني لدى العدید من شرائح املجتمع. .5

 وتعزیز األخالق. تعمل یلع اإلصالح املجتمعي فاعلة يف املجتمعومؤسسات وجود کیانات  .6

 االلتزام املجتمعي العام بالقیم واألخالق اإلسالمیة. .7

 الشکاوى واملظالم من قبل املواطنینوضوح وتعدد منافذ تلقي  .8

 وجود تعاون مع اللجان الشعبیة والجهات العشائریة ولجان االصالح. .9

   .إسالمیةو  عربیة العالقات الجیدة مع عدة دول .10

ام   .11 ة خالل الـع اـم ة الـع اـب ا الواردة للنـی دد القضــــاـی اض امللحوظ يف ـع ام  2021االنخـف الـع ة ـب ارـن م ُمـق

ـــیة، مـقارـنة بـعدد   23565م ـعدد  2021دة خالل  م، حـیث بلـغت القضـــاـیا الوار2020 خالل   30501قضـ

 م.2020

 برز التهدیدات ونقاط الضعف: أ 

االزمات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الناتجة عن االحتالل االسرائیلي (عدوان، حصار،    زیادة آثار .1

 انقطاع الکهرباء ... الخ) یلع البعد األمني.

 .ضعف اإلمکانیات التکنولوجیة يف تتبع ومراقبة املهددات األمنیة .2

 خلیة اُملتسارعة.ضعف االستجابة اإلعالمیة الحکومیة يف التعاطي مع وتیرة القضایا الدا .3

 الجرائم االلکترونیة.زیادة  .4

  محاوالت ،االنحراف الفکري  ،واألطفال  النـساء  التـسول وخاـصة من(  مثلظواهر مجتمعیة ـسلبیة  انـشار   .5

  االنتحار ...).

ادة   .6 جرائم النصــــب واالحتـیال  ارتفـعت    حـیث،  جرائم األموال وکثرة ـحاالت اـلذمم اـملالـیة واالفالسزـی

ــبة (یلع األموال   ــف األول من العام  %)8.10بنس ــف األول من العام  2021  يف النص م مقارنة مع النص

 م. 2020

الواردة للمجلس األیلع للقضــــاء النـظامي،  اـلدـعاوى والطلـبات واملـخالـفاتاالرتـفاع امللحوظ لـعدد   .7

 م. 2020عام لابم مقارنة 2021 يف العام %)8.82بنسبة (ت ارتفع حیث

 ة.نیاملتکررة واستهداف املقدرات واملواقع األم واالعتداءات اإلسرائیلیةالحروب  .8

  1192م عدد  2021، حیث بلغ عدد قضـایا املخدرات خالل عام  ، واإلتجار فیهااملخدرات  انتشـار تعاطي .9

 .م2020حالة عام  1173، مقارنة بعدد حالة

 املالي للمشاریع التطویریة. ضعف التمویل .10

 واملکافئات. يف أنظمة التحفیزضعف لوظیفي للموظفین ونخفاض مستوى الرضا اا .11

ــفر واملشـــارـکة يف برامج ـتدریبـیة ومؤتمرات دولـیة ـبالـخارج،   .12 قـلة الفرص املـتاـحة للموظفین للسـ

 واالحتکاك املباشر باملوظفین الدولیین والدبلوماسیین. 

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 
 

 .التمیز يف الخدمة الحکومیةتعزیز مبادئ الحکم الرشید، واالرتقاء باألداء املؤسسي، والعمل یلع زیادة  
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 60من  23الصفحة   
 

 :يالصح الواقع )5
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

ـــحة األ .1 ــحـیة األولـیة يف مـجاالت صـ ــمولـیة ـخدـمات الرـعاـیة الصـ رـعاـیة والتطعیـمات  الم والطـفل وشـ

 .والطب الوقائي

 . الحصول یلع خدمات الرعایة الصحیة األولیة والثانویة والخدمة النفسیة املجتمعیة ةسهول .2

 تنوع مقدمي الخدمات الصحیة (وزارة الصحة، وکالة الغوث، املنظمات األهلیة والخاصة) .3

 یمکن العمل یلع تطویرها. شاملةو جیدة تحتیة صحیة مستوى بنیة توفر .4

 .نظمة معلومات صحیةمع وجود أ ةبرامج عمل محوسبة إداریة ومالیة وطبی .5

 .الصحیة کوالت واملبادئ التوجیهیةور الفنیة والبروتیعایتوفر امل .6

 .وجود کوادر مؤهلة ومدربة يف العدید من املجاالت والتخصصات الدقیقة .7

 برز التهدیدات ونقاط الضعف: أ 

ــري يف الخدمات اإلداریة .1 ــحة نقص الکادر البش ــات (اإلداریة/ املالیة/    لوزارة الص ــص يف کافة التخص

 . أمن/ مراسل/ عامل/ سکرتاریة طبیة)

األقسـام املختلفة مع ضـعف متابعة تطبیقها  وحدة للعمل يف  املکتوبة واملبروتوکوالت  ال  ضـعف .2

ـــیة مـثل ( اإلصـــاـبات   – أقســـام الطوارئ (أطـباء / تمریض)  - العـناـیة املرکزةيف األقســـام الرئیسـ

 الجماعیة).

وروبي الی مـستـشفی  تحویل مـستـشفی غزة األر الـسلبیة لجائحة کورونا یلع وزارة الـصحة مثل (اآلثا .3

 .)وقف العملیات املجدولة ،وقف العیادات الخارجیة، کوفید

 .حوافز املادیة واملعنویة للکوادر العاملة يف الرعایة األولیةلل ضعف شدید .4

 لبعض الـخدـماتـجدـیدة دـلة  ألی انشـــاء  إ  الـحاـجةمع  لی تـحدـیث إاالرشـــادـیة بـحاـجة    األدـلةبعض   .5

 الصحیة.

، حیث قدرت عدد األـصناف الـصفریة وفقًا لتقریر وزارة  دویة واملـستلزمات الطبیةيف األ  النقص العام .6

 % من إجمالي األصناف اُملتداولة.47.8الصحة ما نسبته 

 .أو االستبدال معظم املراکز والحاجة للصیانة األقسام املختلفة يف جهزة يفاألتهالك  .7

وتأثیرها یلع بیئة العمل وجودته باإلضــافة    البنیة التحتیة ملعظم املراکز الصــحیةضــعف تأهیل   .8

 . لی تذمر الجمهورإ

ة وربط البرامج   .9 ات املطلوـب ات وامللـف دـم ة الـخ ـــب ال حوسـ ــتکـم دم اسـ ة وـع ـــب نقص أجهزة الحوسـ

 .شفیاتاملستاملحوسبة مثل الدمغة االلکترونیة وربط برنامج اإلحالة مع 

  وخاصــة بعض التخصــصــات الدقیقة وهجرة التخصــصــاتيف الکادر البشــري يف جمیع    عام  نقص .10

 . الکفاءات

 .مة وعدم ثقتهم يف الخدمة املقدمةارتفاع يف مستوى توقعات متلقي الخد .11

 .ربط بین مؤشرات قیاس األداء وخطط الوزارةال ضعف .12

ــیق والتعاون بین الجهات   .13 ــعف التنس مما یؤدي إلی االزدواجیة    الطبیة الحکومیة وغیر الحکومیة،ض

 .وإهدار اإلمکانیات
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 التدخل الحکومي استراتیجیة: 

، ومختلف الفاعلین،  العالقةواملصـالح املشـترکة لذوي    االهتماماتتطویر نظام صـحي مسـتجیب یلبي  

الظروف العادیة   خاللالصــحیة الحالیة واملتوقعة للمجتمع الفلســطیني    حتیاجاتالاوتلبیة    والشــرکاء،

 التغیرات الدیموغرافیة يف عدد وترکیب السکان. االعتباربعین  األخذوالطارئة مع 
 

 

 :يالتعلیم الواقع )6
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

 مبنی مدرسي.) 303األبنیة املدرسیة حیث بلغ عدد املباني املدرسیة الحکومیة ( .1

 ) مربیة أطفال.535تدریب العاملین يف ریاض األطفال بواقع ( .2

 ) مشرف تربوي.134) معلم و (1600تطویر کفایات املعلمین واملشرفین التربویین بواقع ( .3

 لتعویض الفاقد التعلیمي الناتج عن جائحة کورونا. عالجي (اُملعزِّز)تبني التعلیم ال .4

 قناة روافد التعلیمیة. تصویر وإنتاج الدروس التعلیمیة وبثها یلعتطویر التعلیم عن بعد حیث تم  .5

 تعزیز املبادرة واإلبداع واألعمال الریادیة من خالل املسابقات العلمیة واألدبیة والریاضیة. .6

 تعزیز التحول اإللکتروني من خالل تطویر األنظمة املحوسبة ذات الطابع اإلداري والفني. .7

 سة اإلصالح اإلداري يف جمیع مکونات الوزارة.تطویر الهیکلیة وتبني سیا .8

 برز التهدیدات ونقاط الضعف: أ 

 ضعف نسبة االلتحاق بالتعلیم املهني والتقني يف مرحلتي التعلیم العام والتعلیم العالي. .1

 لطلبة املوهوبین واملتمیزین.اضعف برامج رعایة  .2

 واألجهزة املرتبطة بها.ضعف البنیة التحتیة التقنیة للمدارس وکذلك املعدات  .3

 عدم وجود نظام معلومات محوسب للتعلیم العالي. .4

 ضعف ثقافة الجودة والتمیز يف الوزارة واملدیریات واملدارس. .5

 ضعف املوازنات املخصصة للتطویر وکذلك ضعف الحوافز للمبادرات اإلبداعیة واألعمال الریادیة. .6

 حة کورونا.ألنظمة التعلیمیة القائمة يف ظل جائاضعف کفاءة  .7

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 

ــمن تطبیق مـعاییر الجودة يف جمیع املـجاالت التعلیمـیة   العـمل یلع تطویر النـظام التعلیمي بـما یضـ

واإلداریة والفنیة وخاصة يف مجاالت املعرفة األساسیة لتحسین أداء الطلبة، وأیضًا العمل یلع مواکبة  

دم التکنولوجي   ــارع  التـق ات املجتمع يف ظـل تســ اجـات ومتطلـب ًة الحتـی ــتجـاـب والعلمي لتعزیز االسـ

 التکنولوجیا الحدیثة.
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 اإلعالمي:والثقايف  الواقع )7
  :أبرز الفرص ونقاط القوة 

 رصد الرأي العام ومحاولة الوصول للقضایا الحاضرة یلع الساحة والتعامل معها. .1

 واسعة االنتشار عبر مواقع التواصل االجتماعي.توفر منابر ومنصات إعالمیة متخصصة  .2

ــة مکتوبة، مرئیة، ووکالة الرأي وکذلك إذاعة الرأي  حکومیة  توفر مواقع إلکترونیة إعالمیة .3 ــص  متخص

 .وصحیفة الرأي

 يف املحافظات الجنوبیة. ودور النشرواملکتبات العامة  ةتواجد ملحوظ للعدید من املراکز الثقافی .4

 .اتفاقیات وبروتوکوالت تعاون وتبادل ثقايف ثنائیة مع الدول العربیة واألجنبیة وجود .5
 

  :أبرز التهدیدات ونقاط الضعف 

وکذلك    ،ضـــعف التنســـیق والتواصـــل اإلعالمي من املســـئولین الحکومیین يف الوزارات املختلفة .1

 اُملختلفة.حضورهم اإلعالمي يف التغطیات اإلعالمیة 

 .ضعف التعامل أحیانًا مع األحداث بشکل سریع نظرًا للقضایا الحساسة وتأثیرها یلع الرأي العام .2

ات العـمل الحکومي  .3 ا مع مجرـی ــلـب ا التي تؤثر سـ ًا يف بعض القضــــاـی اـن ام أحـی ة الرأي الـع ـعدم تهیـئ

 بالقطاع.

 .، واألنشطة الفنیةالثقافیةضعف التمویل الحکومي وغیر الحکومي املخصص للمراکز  .4

ــة ذات  .5 ــات العامة والخاص ــس ــتوى الدولي والعاملي للمؤس ــبیك یلع املس ــعف العالقات والتش ض

 العالقة مما یقلل من الحضور اإلعالمي والتواجد الفاعل یلع الساحة الدولیة.

 ة.التکلفة املالیة املرتفعة يف التعاطي مع التطورات التکنولوجیة وعدم وجود بیئة حاضن .6

 .یراعي التطورات یلع الحالة اإلعالمیة ،عدم وجود قانون اعالمي فلسطیني محدث .7

 

 التدخل الحکومي استراتیجیة: 

تعزیز الدور الثقايف يف دعم املقاومة وُمناصـرة القضـیة الفلسـطینیة محلیًا ودولیًا، کذلك  العمل یلع 

تحســین الصــورة الذهنیة لألداء الحکومي، وتعزیز  الرتقاء باألداء اإلعالمي وتکامله، بما یضــمن  الســعي ل

تطویر العالقات املحلیة والدولیة بما یضمن  یلع   أیضًا  والعمل  ،مصداقیة وشمولیة الروایة الفلسطینیة

تجوید العمل الحکومي يف جمیع املجاالت، وتحســـین األوضـــاع املختلفة للمواطن الفلســـطیني يف 

 .املحافظات الجنوبیة
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 الرؤیة والرسالة   رابعًا 
 

 تنمیة مجتمعیة شاملة وعدالة تعّزز صمود املواطن الفلسطیني.  : الرؤیة

 

 الرسالة 
 

: 

 

ــین  ــطیني يف املحافظات الجنوبیة لتحس ــاهمة يف تنمیة املجتمع الفلس املس

ــفافیة  ــمن الش ــة املواطن، وتجوید الخدمات اُملقدمة له، وبما یض ــتوى معیش مس

والعدالة، والســـعي الدؤوب للمحافظة یلع املکتســـبات الوطنیة، من خالل تعزیز  

 التکامل اإلیجابي بین مکونات الشعب الفلسطیني کافة.
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 ) م2024 – 2022اإلطار االستراتیجي لألعوام (محاور   خامسًا 
 

ــعی لجنة متابعة العمل الحکومي ــید جهودو ،تس ــریع عملیة  ها اُملختلفة إلی  من خالل تحش تس

ــي   ــتمرار فــ التنمیة وترسیخ استدامتها، وتحقیق تنمیة متوازنة بین مناطق املحافظات الجنوبیة، واالســ

ة املواطنین واالرتقاء بنوعیة حیاتهم، والعنایة بالفئات   توى معیـش ـــــین مـس ةتحـس ــراد   الهشـَّ مـــــن أفـــ

ل بها إلی أدنی مســتوى ممکــن. وشــملت هــذه األهداف  البطالة والوصوالفقر و  املجتمع، وتقلیص معدالت 

ــرـیة الوطنـیة ورفع کـفاءتـها ـــید  ـکذـلك تنمـیة القوى البشـ ـــیات الحکم الرشـ ، وتعزیز  وتعزیز العـمل بمقتضـ

، ورفـــع معـــدالت نمـــو التحول الرقمي إسهامات القطاع الخـــاص يف عملیة التنمیة، ودعم التوجه نحو

 ن قدراته التنافسیة.االقتصاد وکفاءة أدائه، وتحسی

 
   هیکلیة مکونات خطة التنمیة): 2شکل رقم (

 

واألهداف   الحکومیة  خارطة طریق توضــح األولویات   م2024-2022محاور اإلطار اإلســتراتیجي لألعوام ُتمثل 

االســتراتیجیة للجنة ُمتابعة العمل الحکومي، من خالل تحشــید جهود الدوائر الحکومیة لتوجیه األنشــطة 

رکاء التنمیة سـواء یلع املسـتوى الحکومي وغیر   واملوارد نحو األولویات الحکومیة املحددة والتي تهم شـُ

 .الحکومي
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ــعی لجنة متابعة العمل الحکومي من خالل   ــتراتیجیة إلی تحقیق    الحکومیة  األولویات تسـ واألهداف االسـ

 تقدم يف ثالثة محاور رئیسیة کالتالي:

تعزیز قدرة املواطن الفلسـطیني یلع الصـمود والعیش بکرامة، وترسـیخ االلتزام املحور األول:  

 بالقیم الدینیة والوطنیة.
قدرة املواطن الفلســـطیني  تعزیز  د  تقدمًا ملموســـًا یلع صـــعی  لجنة ُمتابعة العمل الحکوميلقد أحرزت 

  والحصـــار اإلســـرائیلي   قلة املوارد،، وال تزال مثابرة يف ذلك، یلع الرغم من بکرامةیلع الصـــمود والعیش  

 وهدم املنازل. االعتداءات اُملستمرةوإمعانه يف ممارسات مدمرة، بما فیها  اُملطبق یلع قطاع غزة

لتحقیق    شــعبنا  ت لتطلعاوإدراکًا منا  هذا الدرب طویل وشــاق،  نَّ جلیًا أُتدرك لجنة ُمتابعة العمل الحکومي 

ــعی بـکل ـطاـقات وظف ـکل جـهدـها واإلمـکانـیات املـتاـحة لـها، ، وأن تاـهحـیاة کریـمة وحرة؛ یتحتم علیـنا أن نسـ

، من خالل بکرامةذلك وتعزیز صـمودهم وتطلعهم للعیش  لتحقیق  واسـتنهاض جمیع طاقات أبناء شـعبنا، 

 واملوضحة أدناه: عنهااألولویات الحکومیة واألهداف اإلستراتیجیة اُملنبثقة    کافة الجهود نحو تحقیقبذل  

 نظام رعایة صحیة شامل وُمتکامل: 1.1

ــحـیة يف قـطاع غزة من دمار هائل ومن تدهور ــتویات، حـیث  یـعاني نـظام الرعایة الصـ یلع کافة املسـ

املعیشـــیة الصـــعبة يف ظل محدودیة   اعاألوضـــمواکبة    الرعایة الصـــحیة صـــعوبة يف  مقدمو یجد

غزة لتشــمل    . وتمتد القیود املفروضــة یلع الواردات إلیاملالئمةالتحتیة الصــحیة    التجهیزات والبنیة

 ة.املستلزمات والتجهیزات الطبیة الضروری

يف   املرـضی الحـصول یلع الرعایة الـصحیة يف الخارج،  الـضروریة، وعدم قدرة األدویةإلی    االفتقاروأدى 

ــي جائحة کورونا   ــرائیلیة اُملتکررة یلع قطاع غزة، عالوة یلع تفش التي ظل االعتداءات والحروب اإلس

الضغوط یلع وزارة الصحة وقدرتها یلع تلبیة   . أدى کل ذلك، إلی فرض مزید منأرهقت النظام الصحي

 .الصحیة املتزایدة  احتیاجات املواطنین

یبقی مرهونا  لحکومیةا ةاألولویإن التقدم یلع ـصعید تحقیق   افر   الـصحیة ـس   بالقدرة یلع تعبئة وتـض

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:من خالل  جهود مختلف الشرکاء يف القطاع الصحي،

 نظام رعایة صحیة شامل ومتکامل لتعزیز الصحة والوقایة من األمراض.  تطویر  1.1.1

ة    1.1.2 ل مع األوبـئ اـم ة للتـع ة والجهوزـی ــحـی ة الصـ اـی ام الرـع ة يف نـظ ة الوطنـی تطویر الکوادر الطبـی

 والکوارث.

 رفع نسبة قدرات املرافق الطبیة يف استیعاب املرضی واملراجعین.  1.1.3
 

 جودة التعلیم:  1.2

ــطینيیواجه نظام التعلیم   ــًا يف املحافظات الجنوبیة   الفلس ــوص يف عدم    ، تتمثلتحدیات  عدةخص

املعیشـیة الصـعبة، إلی  األوضـاععدد کاف من الکوادر املؤهلة، وهجرة أصـحاب الکفاءات نتیجة   وجود

، عالوة یلع االعتداءات اإلسرائیلیة  نتیجة للزیادة السکانیة جانب الضغط املتزاید یلع خدمات التعلیم

ُمتابعة العمل الحکومي    لجنة. کل ذلك سیترك أثره یلع قدرة  الطلبة واملرافق اُملختلفةاُملتکررة بحق 

 تحقیق نتائج ومعاییر فضلی يف التعلیم.  يف  يف املحافظات الجنوبیة
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ــتمرة التي تواجه توفیر تعلیم ــل    وتدریب  یلع الرغم من التحدیات املسـ ــتواصـ لجنة ُمتابعة  جید، سـ

ـــمان التعلیم  من جهودـها لتحقیق رؤیتـها يف  الجنوبـیة العـمل الحکومي يف املـحافـظات    والـتدرـیب   ضـ

ــتعـمل  حـیث  الجـید للجمیع،   ــین    وـبالتـعاون مع  لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکوميسـ ــرـکائـها یلع تحسـ شـ

ا  التعلیم   ة التي یمتلکـه امـن ات الـک اـق ل للـط ار األمـث ــتثـم ا یعزز االسـ درـیب بـم ك الـت ه وـکذـل بمختلف مراحـل

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:من خالل   ،الفلسطینياملواطن 

 تحسین البیئة التعلیمیة والَتَعلمیة املحفزة والعادلة.  1.2.1

 واملهني والتقني. والعالي تحسین جودة مخرجات التعلیم العام  1.2.2

 السعي لتحقیق التوازن بین مخرجات التعلیم العالي مع االحتیاج السوقي املحلي.  1.2.3

 تعزیز منظومة التعلیم اإللکتروني.  1.2.4

 االرتقاء بالکادر التعلیمي.  1.2.5
 

 الحمایة االجتماعیة والحد من الفقر ومکافحة البطالة:  1.3

  واالقتصادیة  واالجتماعیة يف فلسطین بمجموعة متعددة من العوامل السیاسیةوالبطالة   یرتبط الفقر

ــعبنا من إجراءا ــات   ت والتي هي نتاج ما تعرض له ش ــات وممارس ــیاس ــرائیلي االحتاللوس الهادفة   اإلس

ـــیة  لحرـماـنه من حقوـقه ـــیاســـات األســـاسـ  االحتالل  . وترجع ـجذور الفقر إلی عواـمل ـعدة ارتبـطت بسـ

ــرائیلي ــار غیر القانوني وغیر  اإلسـ ــتمرار الحصـ ــاني  املتمثلة يف اسـ املفروض یلع قطاع غزة،   اإلنسـ

ــکریة املتتالیة یلع  واالعتداءات  ،  اإلنمائیةقطاع غزة، وتدمیر البنیة التحتیة وتقویض املبادرات  العسـ

 .املفروضة یلع التجارة والسیطرة یلع الحدود واملعابر  والقیود
 

کبیرة لتوفیر الحمایة  وشـــرکاؤها جهودًا  تواصـــل لجنة ُمتابعة العمل الحکومي وعبر دوائرها الحکومیة

ة  االجتـماعـیة اـیة االجتـماعـیة ومـکافـحة الفقر والبـطاـلة، من خالل    ،للفـئات الهشــــَّ تحقیق  وتعزیز الحـم

 األهداف اإلستراتیجیة التالیة:

 ضبط وتنظیم سوق العمل وتعزیز فرص العمل الالئق.  1.3.1

 تعزیز التماسك االجتماعي واملساهمة يف الحد من معدالت البطالة والفقر.   1.3.2

 دعم وتحفیز اُملبدعین من رواد األعمال وتعزیز ثقافة االبتکار واالستثمار. 1.3.3

 يف اُملجتمع. الهشةتعزیز وتمکین الفئات  1.3.4

 دعم القطاع الخاص وتمکینه. 1.3.5

 اة.اإلدارة األمثل ألموال الزک   1.3.6
 

 :تمکین الشباب واملرأة ورفع الوعي الثقايف للمجتمع 1.4

حیث تـشکل فئة ـصغار الـسن نـسبة مرتفعة من املجتمع  یمتاز املجتمع الفلـسطیني بأّنه مجتمع فتّي،  

لحوظ يف نـسبة  املرتفاع  . ناهیك عن االيف حین تـشکل فئة کبار الـسن نـسبة قلیلة من حجم الـسکان

ــي األمیة تقریبًا.   ــهادات جامعیة، خالل العقد األخیر، وتالش ــلین یلع ش ــباب الحاص کل ذلك یدفع  الش

يف تنمیة  لجنة ُمتابعة العمل الحکومي إلی إیالء اهتمام خاص لفئتي الشـــباب واملرأة لدورها الفاعل  

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:املجتمع، وذلك من خالل 
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 تعزیز دور الشباب وتمکینهم يف املجتمع.   1.4.1

 النهوض بالبنیة التحتیة واملستوى الفني للواقع الریاضي. 1.4.2

 تعزیز قدرات املرأة الفلسطینیة يف القیادة واملشارکة املجتمعیة الفاعلة.  1.4.3

 جاه القضایا الوطنیة.تزیادة الوعي الثقايف لکافة فئات املجتمع   1.4.4

 الحفاظ یلع التراث الثقايف للُمجتمع.  1.4.5
 

 إعادة اإلعمار ومعالجة آثار العدوان:  1.5

ـــهد القـطاع أربع هجـماٍت   ــرائیلـیة اعـتداءاتـها املتکررة یلع قـطاع غزة، حـیث شـ تواصـــل القوات اإلسـ

کان عسـکریة إسـرائیلیة قاسـیة خالل األعوام األخیرة، عالوًة یلع عدة هجمات جویة وأرضـیة متفرقة،  

عدة ـضحایا من املدنیین األبریاء، إـضافة إلی تبعتها یلع املنازل  م، والذي خلف 2021أخرها عدوان مایو 

 .الحکومیةواملقار 

زالوا    الکثیرا ولســـنوات طویلة و ی، الذي عانشـــعبنا الفلســـطیني يف املحافظات الجنوبیةیســـتحق  

  ، وقد حرصــت لجنة ُمتابعة العمل الحکومي محاولة من القیود والحصــار والدمار  خالیًا  مســتقبالً ، يیعان

رکاء   إعادة روح الحیاة، من خالل تعزیز التکامل اإلیجابي بین مکونات العمل الحکومي وبالتنســیق مع شــُ

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:التنمیة، وذلك من خالل 

 إعادة إعمار وبناء املنازل واملنشآت املتضررة.  1.5.1

 إصالح وإعادة إعمار البنیة التحتیة واملرافق الحیویة والعامة.  1.5.2
 

 تعزیز االلتزام بالقیم الدینیة واالنتماء الوطني: 1.6

إلی نشر تعالیم اإلسالم  لجنة ُمتابعة العمل الحکومیة ومن خالل وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  سعیت

ة الوـسائل املـشروعة، وتنمیة الوقف، والنهوض  الـصحیحة، وتطبیقها واقعًا عملیًا يف حیاة الناس، بکاف

باملجتمع فکریًا ووطنیًا واجتماعیًا، يف إطار بیئة محفِّزة؛ تتـسم باملـسؤولیة، والـشراکة الفاعلة، وأفـضل 

 املمارسات اإلداریة والفنیة.

ــت لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي مـحاوـلة إـعادة روح الحـیاة، من خالل تعزیز التـکاـمل اإلیـجابي  وـقد حرصـ

ك من خالل   التنمیـة، وذـل رکـاء  ــُ ــیق مع شـ العمـل الحکومي وبـالتنسـ تحقیق األهـداف  بین مکونـات 

 اإلستراتیجیة التالیة:

 .تعزیز القیم واألخالق والسلوکیات اإلیجابیة 1.6.1

 .تفعیل قضیة األسرى، وتحشید اُملجتمع للقیام بواجبه تجاه قضیتهم 1.6.2

 ة.  تفعیل قضیة القدس وحمایة املقدسات الدینی 1.6.3

 حمایة مشروع املقاومة، وتعزیز االنتماء الوطني.  1.6.4
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 املحور الثاني: التمیز يف الخدمة الحکومیة والعمل بمقتضیات الحکم الرشید

ُتســتند فیه إلی مقتضــیات الحکم  إلی تقدیم نموذج حکومي فرید، لجنة ُمتابعة العمل الحکومي  تســعی

ــید،   ــطینيلالرش ــعبنا الفلس ــعبنا ، وتقدیم خدمات حکومیة ُممیزة تلیق بتطلعات  تحقیق ُمتطلبات ش   ش

نحو تحقیق األولوـیات  ،  ف ـکل جـهدـها واإلمـکانـیات املـتاـحة لـهایوظتمن خالل  لتحقیق حـیاة کریـمة وحرة؛  

 واملوضحة أدناه:  عنهاالحکومیة واألهداف اإلستراتیجیة اُملنبثقة  

 األمن والنظام العام وتعزیز سیادة القانون: 2.1

ــُل  رطیة  األجهزة األمنیةُتواص ــُ ــیِق عاوِنتب  والش ــائیةوتنس ــلطة القض ــه  مع الس ــاص ــب اختص ، کل حس

النظام، لتوفیر األمن واألمان للوطن واملواطن، وتحقیق  یلع ترـسیخ ـسیادة القانون وبـسط   وـصالحیاتّه،

االســـتقرار يف کافة محافظات الوطن، وتطبیق مبادئ حقوق اإلنســـان وصـــون الحریات والحفاظ یلع 

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:، وذلك من خالل السلم األهلي

 تعزیز تحقیق األمن واالستقرار والحفاظ یلع السلم اُملجتمعي.  2.1.1

 تعزیز سبل تعامل الدوائر الحکومیة مع املخاطر والتهدیدات واألزمات والکوارث الطبیعیة.  2.1.2

 تحصین الجبهة الداخلیة من املخاطر والتهدیدات.  2.1.3

 اذ القانون.تمکین السلطة القضائیة وتعزیز دورها، وتعزیز سلطة إنف  2.1.4

 تعزیز مبادئ املساءلة، والشفافیة، والنزاهة، ومکافحة الفساد، والحکم الرشید.  2.1.5

 حمایة الحریات العامة، ورد املظالم والحقوق.  2.1.6

 اُملساهمة يف ضمان وحدة وانسجام التشریعات وتطورها.  2.1.7

 تطویر املؤسسي: ال 2.2

بقدرات  واالرتقاء تطویر البنیة املؤسسیة الحکومیةلأقصی اهتمام لجنة ُمتابعة العمل الحکومي  يتول

ــســـاتـها وموظفیـها وجود قـطاع ـعام ـناجع وفـعال یوفر للمواطنین  ، انطالـقًا من یقینـها ـبأهمـیة  مؤسـ

  قـطاع ـعام کفؤ وفعـّال   وبـناء  إذ علیـنا تطویر  ،ـخدـمات ـعالـیة الجودة وُیبِرز قیـمة األموال التي ُتنَفق علـیه

يف ظل ظروف اســـتثنائیة، یلّبي   توفیر حیاة کریمة للمواطن الفلســـطینيیات وأعباء لیحمل مســـؤول

إذ تعتبر لجنة ُمتابعة  احتیاجات املواطنین ویتمیز بـشفافیته وفعالیته، إـضافة إلی خـضوعه للمـساءلة. 

ا من ها املتمثل بالقیام بکل ما یمکنهیدخل يف صــمیم واجب  األولویةهذه    تحقیقأن  العمل الحکومي

ــطینيأجل خدمة  ــطین ُقُدمًا لألماماملواطن الفلس وذلك  ، ، وبما یکفل لنا دفع عجلة التنمیة يف فلس

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:من خالل 

 ، وتعزیز الرقابة الفاعلة.تطویر منظومة تقییم األداء الحکومي  2.2.1

 ، وتعزیز التدریب التخصصي.رفع مستوى انتاجیة موظفي القطاع العام  2.2.2

 التطویر القیادي الشامل وتعزیز ُسبل التعاقب الوظیفي.  2.2.3

 تعزیز فعالیة الهیاکل التنظیمیة للدوائر الحکومیة بما یتناسب مع طبیعة املهام والخطط.  2.2.4
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 تابعة.، وتفعیل سبل املُ تحسین جودة األداء الحکومي  2.2.5

 تطویر قدرات الهیئات املحلیة وتنمیة مواردها.  2.2.6

 تطویر البیئة التکنولوجیة ودعم التحول الرقمي:  2.3

لجنة  إذ تولی ، التقنیات الحدیثة يف سـد فجوة الخدمات بین الحکومة واملواطنُتسـاهم التکنولوجیا و

ــة ُمتابعة العمل الحکومي اهتمام ــاالت أنظمة توظیف  ل خاصـ ــعي  تکنولوجیا املعلومات واالتصـ  والسـ

تعزز شـفافیة الحکومة وتکفل خضـوعها   ُمحوسـبة  ةتکاملیتقدیم خدمات نتمکن من  حّتی،  الغتنامها

ل بینها وبین مواطنیها.   توى التواـص اءلة وترتقي بمـس طیني للمـس قد عززت  فوبالنظر إلی الواقع الفلـس

ــین مروـنة مـقدمي الـخدـمات، ولکن ال تزال الـخدـمات  ـجائـحة کوروـنا من اتـجاـهات التحول الرقمي، وتح سـ

ــارع الرقمي يف  ــطینیین يف مراحلها األولی، یلع الرغم من التسـ الرقمیة املقدمة للمواطنین الفلسـ

 العالم، حیث تعاني معظم الوزارات من محدودیة يف منصاتها اإللکترونیة.

ــتراتیج  اعتـمدت لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي مؤخرًاوـقد   بـهدف  للتحول الرقمي،   يوثیـقة اإلـطار اإلسـ

ــاالت وتوظیفها يف عمل القطاع العام ــراع يف تبّني أحدث أنظمة تکنولوجیا املعلومات واالتصـ ، اإلسـ

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:وذلك من خالل 

 دعم استراتیجیات التحول الرقمي وصوًال للحکومة الذکیة.  2.3.1

 ور املعلومات وتکاملها يف دعم اتخاذ القرار.تفعیل د  2.3.2

 تطویر البیئة املعززة للعمل الحر والعمل عن بعد. 2.3.3

 تطویر منظومة البیانات الحکومیة املفتوحة.    2.3.4

 تطویر مرکز البیانات والشبکة الحکومیة.  2.3.5

   األداء اإلعالمي: تطویر  2.4

ات اإلعالمیة يف ـسی ـس عی املکتب اإلعالمي الحکومي إلی تهیئة املناخ اُملناـسب لإلعالمیین واملؤـس

، وتعزیز  وتقدیم الخدمات لهذا القطاع الواسع والنوعي من املؤسسات اإلعالمیة واإلعالمیین  قطاع غزة،

تذویب قـضیته  الروایة الفلـسطینیة يف ظل ما یعانیه ـشعبنا الفلـسطیني من عدوان متواـصل ومحاولة  

ــطینیة للرأي العام، محلیًا وعربیًا واقلیمیًا ودولیًا، وذلك من خالل  ــل الراویة الفلسـ تحقیق  العادلة، لتصـ

 األهداف اإلستراتیجیة التالیة:

 االرتقاء بمستوى الوسائل والخدمات اإلعالمیة وتکاملها.  2.4.1

 تحسین الصورة الذهنیة لألداء الحکومي لدى املواطنین.  2.4.2

 تعزیز مصداقیة وشمولیة الروایة الفلسطینیة.  2.4.3
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 التنمیة اُملستدامة: الثالثاملحور  

ُتواصـل لجنة متابعة العمل الحکومي وشـرکاؤها شـق طریقها يف سـبیل تحقیق التنمیة اُملسـتدامة يف 

ـــها  التي  واملعیـقات   التـحدـیات   ـکل  ، رغمةاملـحافـظات الجنوبـی ــار  یفرضـ ــتمرار الحصـ ــرائیلي، وـکل    اسـ اإلسـ

اعه. حیث تواـصل  رائیلیة لتدمیر مقدرات الـشعب الفلـسطیني وإخـض  إنجازات   تحقیق  اللجنةاملحاوالت اإلـس

يف سـبیل تحقیق التنمیة    علیها البناء یمکن  للمواطنین، سـاسـیةاأل  الخدمات  توفیر  صـعید یلع  ملموسـة

 .والبیئة واالزدهار والعدالة والحریة اإلنسان أجل من  للجمیع ًا أساسیًاوطنی محورًا  تمثلالتي اُملستدامة و

لتحقیق    شــعبنا  ت لتطلعاوإدراکًا منا  هذا الدرب طویل وشــاق،  نَّ ُتدرك لجنة ُمتابعة العمل الحکومي جلیًا أ

ــعی بـکل ـطاـقات ا أن نسـ اة کریـمة وحرة؛ یتحتم علیـن ، وأن تـبذل ـکاـفة الجهود نحو تحقیق األولوـیات اـهحـی

 الحکومیة واألهداف اإلستراتیجیة اُملنبثقة عنها واملوضحة أدناه:

 تعزیز األداء املالي واالقتصادي وتشجیع االستثمار: 3.1

ــة    ت ـحدّ  ـــیاسـ ــرائیلـیةاالعـتداءات اُملتکررة وسـ ــف والـتدمیر اإلسـ من آـفاق النمو یلع قـطاع غزة    القصـ

  أدى الحصــار إلی محدودیة کذلك فقد  احتیاجات الشــعب الفلســطیني.   تلبیة االقتصــادي وقدرته یلع

باإلضافة إلی الدمار شبه التام لقدرات   يف املواد األساسیة واملوارد الالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي

 غزة اإلنتاجیة. 

 القادر یلعشــجیع االســتثمار تتعزیز األداء املالي واالقتصــادي وللجنة ُمتابعة العمل الحکومي تســعی 

لجنة  ـستعمل    موـضع التنفیذ،  األولویةتوفیر فرص عمل الئق للجمیع. ولوـضع هذه  دفع عجلة التنمیة و

الصــغیرة ومتناهیة الصــغر واملتوســطة ودعم ریادة   املنشــآت  مســاندة یلعُمتابعة العمل الحکومي 

  تنفیذ مبادرات تعنی بتـسریع و .وتطویر العالقات االقتـصادیة الثنائیة  األعمال، وتنمیة االقتـصاد الرقمي،

ــراکات بین القطاعین العام والخاص، والتوســـع يف  توفیر فرص العمل منتدریب الخریجین و خالل الشـ

. بما الخصــوص فرص العمل التي تســتهدف خریجي الجامعات بمشــاریع ریادیة یلع وجه یربرامج توف

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة: ُیساهم يف

 استدامة املالیة العامة.  3.1.1

 تنمیة وتعزیز اإلنتاج الزراعي.  3.1.2

 دعم القطاع الصناعي. 3.1.3

 دعم وتطویر ریادة األعمال واملشاریع الصغیرة واملتوسطة. 3.1.4

 تعزیز حمایة املستهلك وتوفر السلع األساسیة. 3.1.5

 استثمار وتنمیة مال الوقف.  3.1.6

 تطویر العالقات االقتصادیة الفلسطینیة مع دول العالم وتنشیطها، خصوصًا دول الجوار. 3.1.7
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 :البیئیة والطبیعیة والحفاظ علیهاتنمیة املوارد  3.2

املخلفات  وتحسـین إدارة    ،الحد من التلوث یمثل الحفاظ یلع املوارد البیئة املحدودة يف قطاع غزة، و

وتعزیز   غزة، يف  رشــاقة البیئةللحفاظ وهامًا   أمرًا حیویًا  ،الصــرف الصــحي ومعالجتها میاهالعضــویة و

 استخدامها یلع نحِو ُمستدام.

تمر املفروض یلع غزةخلفه   ،واقع بیئي ُمترهل غزةتعیش   ار املـس ادر تلوث  يف ظل  ،الحـص تعدد مـص

، أو الصــلبة  الناجمة عن املخلفات الصــناعیة، والنفایات البیئة ســواء تلك العوامل الناجمة عن امللوثات  

انقطاع إمدادات ، نظرًا لکثرة  تدفق میاه الصــرف الصــحي غیر املعالجة إلی شــوارع غزةتلك الناجمة عن  

وـبالـتالي  ، وـعدم وجود ـطاـقة ـکافـیة ملـعالجتـها يف محـطة املـعالـجة املرکزـیة،  الکهرـباء وـعدم انتـظامـها

غزة بغالبیة میاهها، تتعرض لخطر شــدید،   اســتدامة الخزان املائي الســاحلي يف غزة، والذي یمد  فإن

ــرف ــاح میاه الصـ ــتویاتغیر املعالجة إلی الخزان يف ظل ارتشـ   ، وتلوث الخزان بمیاه البحر وارتفاع مسـ

 .امللوحة

ضرورة حتمیة وواجب    ، وُحسن استثمارهاحمایة األراضي الحکومیة من املتنفذین واملتعدینکذلك فإن  

ــي الحکومـیة یحول دون تلبـیة   ــري، ألن االعـتداء یلع األراضـ ــع حضـ ــمي ألي توسـ وطني ومرجع رسـ

االحتیاجات الســکانیة من بنیة تحتیة وإســکان وخدمات عامة وتنمیة صــناعیة وتجاریة وزراعیة ویزید  

ــتثـمار يف ـکاـفة القـطاـعات ویعرض املـناطق ـــیاحـیة والکثـبان    البـطاـلة ویعیق أي تـقدم ویمنع االسـ السـ

الجـانـب  ذي یمثـل  اإلقلیمي اـل اآلثـار للخطر واإلنقـاص، کمـا ویمنع تنفیـذ املخطط  الرملیـة ومنـاطق 

 التطویري والحضري للسکان.

ــعی   ـــتداـمة للموارد الطبیعـیةلتعزیز    لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکوميتسـ   واتـخاذ وحـمایتـها،    اإلدارة املسـ

ــراء، وحـماـیة  یلع التنوع الحیوي،  الرامـیة للحـفاظ  ت واإلجراءاالـتدابیر   ــاـحات الخضـ وـتأهـیل    وزـیادة املسـ

تعزیز الســیاحة الداخلیة  تتطلع، ل الطبیعیة، والتوســع يف الحصــاد املائي. يف الوقت ذاته،  املحمیات 

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة: والحفاظ یلع الُتراث الحضاري، وذلك من خالل

 البیئیة.تحقیق االستدامة  3.2.1

 تطویر کفاءة إدارة مصادر املیاه وبدائلها. 3.2.2

 تنظیم االستفادة من األراضي الحکومیة والحفاظ علیها. 3.2.3

 تعزیز السیاحة الداخلیة والحفاظ یلع الُتراث الحضاري. 3.2.4
 

 :تحسین الُبنیة التحتیة 3.3

ــرائیلـیةاالعـتداءات    حـیث دمرت   ،يف غزة، ـما زال تطویر البنـیة التحتـیة الحیوـیة متوقـفًا املتـتالـیة    اإلسـ

لم یترك  الـشوارع واملُفترقات الرئیـسیة، ووواملرافق العامة البنیة التحتیة،  م 2021وخـصوـصًا عدوان مایو 

 . وُمستلزمات البناء األساسیة مجاًال ضئیًال لإلعمار يف ظل منع دخول مواد البناء الحصار إال

ــل  ومحاولة التغلب یلع کافة آثار ها لتطویر البنیة التحتیة،  جهود لجنة ُمتابعة العمل الحکوميتواصـ

الشــوارع ک األســاســیة  تنفیذ مشــاریع البنیة التحتیة  التدمیر ملرافق اللبنیة التحتیة يف غزة، من خالل 

ه  توجلواالتـصاالت. وـستواـصل جهودها   واملیاه والکهرباء الـصرف الـصحيوـشبکات  واملفترقات الرئیـسیة  
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املعلومات. وسـتعمل یلع دعم    ات الواعدة ال سـیما الطاقة املتجددة وتکنولوجیاللقطاع االسـتثمارات 

ـــیة افسـ ا التـن اـعات الوطنـیة وتعزیز ـقدرتـه ـــن ه من أثر إیـجابي يف توفیر فرص العـمل ـملا ـلوذـلك  ،  الصـ

 تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة:، وذلك سعیًا لمعدالت الفقر والبطالة املرتفعة وخفض

 تطویر البنی التحتیة يف مجال الطرق والصرف الصحي واملیاه. 3.3.1

 کفاءة املشاریع االسکانیة واملرافق العامة. زیادة 3.3.2

 منظومة مواصالت آمنة وفعالة تلبي احتیاجات املواطنین. توفیر 3.3.3

 تطویر املقرات الحکومیة واملرافق العامة املالئمة واملناسبة. 3.3.4

 تعزیز وتطویر قطاع الکهرباء وتشجیع مشاریع الطاقة البدیلة. 3.3.5

 تطویر منظومة إدارة النفایات الصلبة. 3.3.6

 تطویر منظومة قطاع اإلنشاءات. 3.3.7

 تطویر الُبنیة التحتیة لالتصاالت وتکنولوجیا املعلومات. 3.3.8
 

 :تعزیز الشراکة املحلیة والدولیة 3.4

ابـعة العـمل الحکوميلجـنة  إدراـکًا من   ــســــات   ُمـت املجتمع اـملدني والقـطاع الـخاص يف   ألهمـیة دور مؤسـ

  الحقیقة والفاعلة هي الطریق الصـحیح للوصـول لتنمیة شـاملة للجمیع،   التنمیة، وإیمانًا منها بأن الشـراکة

ات   لجنة ُمتابعة العمل الحکومياعتمدت   ـس یما مع مؤـس راکة مع کافة األطراف املعینة، ال ـس املجتمع    الـش

 .  م2024-2022لألعوام املدني والقطاع الخاص، نهجًا يف إعداد خطط التنمیة 

 من الـشراکة ، تجعل ومما ال ـشك فیه،2024-2022التنمیة لألعوام إن الطبیعة املتکاملة واملترابطة لخطة  

رورة لـضمان التقدم واالـستدامة  تراتیجیة  نحو تحقیق  ـض . وانطالقًا من الحکومیة  ات ذات األولویاألهداف اإلـس

ــطینیین ملواجـهة التـحدـیات  ،لجـنة ُمـتابـعة العـمل الحکومي ــراـکة هي الخـیار الوحـید أـمام الفلسـ   ـبأن الشـ

اإلســرائیلیة الهادفة إلی تقویض کل    املاثلة أمامهم، وتعزیزًا لقدرتهم یلع الصــمود يف وجه الســیاســات 

إن هذا التحدي یفرض یلع الجمیع الشــروع بحوار مفتوح ومســؤول    للتنمیة واألمل بحیاة أفضــل. فرصــة

التکامل واالسـتثمار األمثل  لرؤیة مشـترکة حول أدوار ومسـؤولیات کل طرف من األطراف قائمة یلع  للوصـل

لجنة تســعی ، ويف إطار ذلك فإن  للمواطن الفلســطیني  للموارد واإلمکانات يف ســبیل توفیر حیاة أفضــل

 :لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة التالیة

 تطویر ومأسسة نظام استشاري داعم ملنظومة العمل الحکومي. 3.4.1

 تعزیز التعاون الدولي الفعال واُملستدام.  3.4.2

 تحقیق نماذج شراکة فاعلة ومحفزة بین الهیئات املحلیة والقطاعین العام والخاص. 3.4.3

ــات الدولیة العاملة يف  3.4.4 ــسـ ــات املجتمع املدني واملؤسـ ــسـ تعزیز التعاون الفاعل مع مؤسـ

 املحافظات الجنوبیة.

 تطویر العالقات مع النقابات املهنیة واملراکز الشبابیة واملؤسسات الحقوقیة. 3.4.5
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 االستراتیجیات الحکومیة اُملساندة:  سادسًا 
 

الذي یلمسه    األثر اُملباشربالتزامن مع ُمخرجات واقع العمل الحکومي، واستنادًا إلی األولویات الحکومیة ذات 

تشــکیل لجان   یلع  لجنة ُمتابعة العمل الحکوميعکفت  املواطن الفلســطیني يف املحافظات الجنوبیة،  

 تخصصیة إلعداد استراتیجیات حکومیة لتحقیق ُجملة من األولویات الحکومیة، وفقًا ملا هو موضح أدناه:

 :اإلطار اإلستراتیجي الحکومي للحد من البطالة 

ــها املواطن  ــعبة التي یعیش ــادیة الص ــاع االقتص ــتمرار األوض ــي ظاهرة البطالة، واس يف ظل تفش

لجنة ُمتابعة العمل الحکومي    وســیاســات  املحافظات الجنوبیة، وتحقیقًا لتوجهالفلســطیني يف 

ــمود والعیش بکرامة ــطیني یلع الصـ ــیات لجنة   ،يف تعزیز قدرة املواطن الفلسـ وبناًء یلع توصـ

تقرر تشـــکیل  فقد  م،  13/09/2021) اُملنعقدة بتاریخ  13ُمتابعة العمل الحکومي يف جلســـتها رقم (

ة من   دة دوائر حلجـن اـع د من البـط ــتراتیجي للـح ار اسـ داد إـط ة إلـع ـــلـلکومـی د واصـ ة  ة، وـق ت اللجـن

ومهمة جمع البیانات وتحلیلها ووـضع الـسیاـسات واإلطار اإلـستراتیجي الحکومي واقتراح  ااجتماعاته

 مجموعة من البرامج واملشاریع يف هذا السیاق.

الحد من نســب البطالة من خالل تعزیز أدوات التشــغیل  نحورئیســي    توجهحیث وضــعت اللجنة  

 تم صیاغة أربعة أهداف استراتیجیة وهي: التوجه، وبناًء یلع هذا والتشغیل اُملستدام محلیًا

 تنفیذ سیاسات التشغیل اُملستدام محلیًا للحد من البطالة.ُمتابعة   .1

ــوق   ،واملهنيتطویر منظومة الـتدریب والتعلیم األکادیمي والتقني   .2 بـما ُیلبي احتـیاجات سـ

 العمل.

 تعزیز دور الشباب يف اُملبادرات اإلنتاجیة يف املجتمع. .3

 العمل یلع تحویل البرامج اإلغاثیة إلی برامج تمکین اقتصادي. .4

ة طریق تســلط الضــوء یلع أهم مراکز التدخل طحیث جاءت هذه اإلســتراتیجیة والتي یمکن اعتبارها کخار

 بمشارکة کافة الدوائر الحکومیة وغیر الحکومیة من أجل إحداث األثر املطلوب.املطلوبة، وتسمح  
 

 

  للتحول الرقمي الذکي:اإلطار اإلستراتیجي 

ر يف رفع مسـتوى  یعتبر التحّول الرقمي من أهم أولویات العمل الحکومي ألنه یسـاهم بشـکل مباـش

ـــکل قوي يف مواجـهة التـحدـیات التنموـیة املحلـیة   ا بشـ الکـفاءة. وتســـاهم الحلول الرقمـیة أیضـــً

ــر یلع دمج التقنـیات املتـقدـمة   ــامـلة متـکامـلة، ال تقتصـ والـعاملـیة. والتحول الرقمي هو عملـیة شـ

ل  واعت ــلوك ويف طرق العـم ة يف الفکر والسـ ــمن تغییرات مهمـّ ل تتضـ ة، ـب البرمجـی اد الحلول  ـم

ــکل أمثل. لذلك، فإن التحول الرقمي یتطّلب تغییر   ــعید التقني بش ــتفادة من التطور یلع الص لالس

البنیـة التحتیـة واإلجراءات ونمـاذج األعمـال، وانتهـاًء  دًءا ـب ات العمـل الحکومي، ـب الکثیر من مکّوـن

 یق الخدمات واملنتجات للمستفیدین.  بتسو
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ــتراتیجي للتحول الرقمي   األهداف ، وقد جاءت لتحقیق هذه الرؤیة  2024-2022وقد جاء اإلطار االسـ

 ، یلع النحو التالي:2024-2022االستراتیجیة للتحول الرقمي 

 .تعزیز قدرات البنیة التحتیة .1

 .تعزیز أمن املعلومات  .2

   .حوکمة تکنولوجیا املعلومات  .3
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 .تنمیة قدرات الکوادر البشریة يف مجال التحول الرقمي .5

 .تعزیز التحول الرقمي الداخلي ألنظمة العمل .6
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) م 2024 –  2022خارطة اإلطار االستراتیجي لألعوام (  سادسًا   
 

 

 
 

اتیجي  طار ا�س��  محاور ا��

ي   والتوزین النسي�
 المحور ا��ول 

ي الصمود والعیش بکرامة، 
ي �ن

تعزیز قدرة المواطن الفلسطیين

ام بالقیم    الدینیة والوطنیة.  ن  وترسیخ ا�ل��
35% 

ي 
ي الخدمة الحکومیة والعمل  المحور الثاين

ن �ن  %25 بمقتضیات الحکم الرشیدالتم�ي

 %40 التنمیة الُمستدامة  المحور الثالث
 

ات التنمویة    المؤ��

 وتوزیعھا لكل محور
301 

 مؤ�� تنموي
 

  121 المحور ا��ول

ي 
  72 المحور الثاين

  108 المحور الثالث

 

35%

25%

40%

ي المحور ا��ول
المحور الثالثالمحور الثاين

121

72

108

املحور الثالثاملحور الثا�املحور األول
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مؤ��اً تنموياً  121  35%  

 المحور ا��ول

تعزيز قدرة المواطن الفلسطيني في الصمود والعيش بكرامة، وترسيخ 

 ا��لتزام بالقيم الدينية والوطنية.

 21 %  6.5 نظام رعاية صحية شامل ومتكامل 1.1

 26 % 5.7 جودة التعليم 1.2

 21 % 6.6 ومكافحة البطالةالحماية ا��جتماعية والحد من الفقر  1.3

 35 % 4.3 تمكين الشباب والمرأة ورفع الوعي الثقافي للمجتمع 1.4

 4 % 7.3 إعادة ا��عمار ومعالجة آثار العدوان 1.5

 14 % 4.6 تعزيز ا��لتزام بالقيم الدينية وا��نتماء الوطني 1.6
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) 21( %6.5نظام رعایة صحیة شامل ومتكامل  1.1  مؤ��

اتیجي  س�� امج ةالتنموی اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

1.1.1 

تطویر نظام رعایة صحیة 

شامل ومتكامل لتعزیز  

الصحة والوقایة من  

 ا��مراض. 

  .للسكان/ ن  نسبة المستفیدین من خدمات التأمني

  التطعیمات. نسبة تغطیة 

   .معدل الکشف المبکر عن أمراض الضغط والسکري 

  طان.مرض المعدل الکشف المبکر عن� 

 .ن ط�ب المدارس  نسبة ا��مراض المكتشفة مبکراً بني

  .ًامج التوعویة وحم�ت التثقیف الصحي سنویا  عدد ال��

 برنامج: 

الرعایة الصحیة والصحة العامة  

  (وزارة الصحة).

 وزارة الصحة

بیة والتعلیم. •  وزارة ال��

 الھیئة العامة للشباب والثقافة. •

 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. •

1.1.2  

تطویر الکوادر الطبیة  

ي نظام الرعایة  
الوطنیة �ن

الصحیة والجھوزیة للتعامل  

 مع ا��وبئة والکوارث.

  . ي
نامج البورد الفلسطیين ن ب��  عدد ا��طباء الملتحقني

 .ن ع� البورد من اجما�ي ا��طباء  نسبة ا��طباء الحاصلني

 .ًن ع� دورات تدریبیة تخصصیة سنویا  نسبة الحاصلني

 .ن ع� التخصصات النادرة  نسبة ا��طباء الحاصلني

  .ي ا��دویة والمھمات الطبیة
 نسبة العجز �ن

  لطوارئ سنویاً.عدد مناورات التدریب ع� ا 

  .ن ع� مھارات إنعاش القلب ا��سا�ي والمتقدم  عدد المتدربني

  برنامج:

الرعایة الصحیة والصحة العامة  

 (وزارة الصحة).

 برنامج: 

دارة والخدمات المساندة   ا��

 (وزارة الصحة). 

ن العام.  • وزارة الصحة  دیوان الموظفني

1.1.3 

رفع نسبة قدرات المرافق  

ي 
استیعاب المر�ن  الطبیة �ن

 . ن  والمراجعني

  .معدل اشغال أ�ة المستشفیات 

 .ًددین ع� أقسام الطوارئ سنویا  عدد الم��

 .ًددین ع� العیادات الخارجیة سنویا  عدد الم��

  .معدل مراجعي العیادات الخارجیة للسكان 

 سنویاً.  ةالو�د حا�ت عدد 

 .ًعدد العملیات الجراحیة سنویا 

  الزیارات لمراکز الرعایة الصحیة ا��ولیة سنویاً. عدد 

   ي  طبیب اختصاص، طبیب،  (  عدد السكان/معدل الکوادر الصحیة
فين

 ،  شعة، صیدلة، قابلة، ع�ج طبیعي).أمخت��

  برنامج:

 برنامج المستشفیات 

 (وزارة الصحة). 

 وزارة الصحة
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

سكان. وزارة ا��شغال العامة  •  وا��
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)  26( %5.7جودة التعلیم  1.2  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

1.2.1 

ن البیئة التعلیمیة   تحسني

 والَتَعلمیة المحفزة والعادلة.

 معدل الطلبة لكل معلم. 

 .معدل الكثافة الفصلیة 

  نسبة الت�ب المدر�ي. 

  ي الط�بنسبة
 .الغیاب �ن

  ن تني ي تعمل بنظام الف��
 .نسبة المدارس الي�

 ات حاسوب)  نسبة توفر ات علمیة، مخت��  .(الطاقة البدیلة، مكتبات، مخت��

 برنامج: 

 التعلیم العامبرنامج 

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

 برنامج: 

دارة والخدمات الُمساندة   برنامج ا��

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

بیة وزارة  ال��

 والتعلیم 
 .سلطة الطاقة •

1.2.2 

ن جودة مخرجات التعلیم  تحسني

 ، ي
، والمھين العام، والعا�ي

. ي
 والتقين

   العالمیة الدراسة  ي 
�ن ا�تجاهات  اختبار  ي 

�ن الدرجات  متوسط 

 . TIMMSللریاضیات والعلوم 

  جامعة عربیاً  100عدد الجامعات المصنفة ضمن أول. 

    طلبة الثانویة العامةمتوسط   . ن بمؤسسات التعلیم العا�ي  الملتحقني

 ) نامج الدو�ي لتقییم الطلبة ي ال��
ن �ن  ). PISAأداء طلبة دولة فلسطني

  ن للخارج. الطلبة عدد  المبتعثني

  .ن بالجامعات الخارجیة  عدد الطلبة الملتحقني

  .امج المھنیة والتقنیة ن بال��  عدد الطلبة الملتحقني

  ي مجا�ت محلیة وعالمیة. عدد ا��بحاث المنشورة
ن �ن  للفلسطینیني

  برنامج:

 التعلیم العا�ي برنامج 

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

  برنامج:

ي برنامج 
 التعلیم المھين

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

بیة  وزارة ال��

 والتعلیم 
 .وزارة الشؤون الخارجیة •

1.2.3 

ن  السعي لتحقیق التوازن بني

العا�ي مع  مخرجات التعلیم 

. ي المح�ي
 ا�حتیاج السو��

  ��ال المشاریع حجم  (عدد  المح�ي  والسوق  الجامعات  ن  بني اکة 

کة).   المش��

 .ي یتم استحداثھا
 عدد التخصصات الجدیدة الي�

 .امج ا��كادیمیة والكلیات المتوسطة  عدد ال��

 .عدد برامج الدراسات العلیا 

  المرکزیة.ُمتوسط ا�حتیاج الفع�ي للتخصصات 

  .ي التخصصات الُمختلفة
ن �ن ن الخریجني  نسبة البطالة بني

  .نسبة المدارس المھنیة لمجموع المدارس الحکومیة 

  برنامج:

 برنامج التعلیم العا�ي 

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

  برنامج:

ي 
 برنامج التعلیم المھين

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

ي  برنامج:
 التشغیل والتدریب المھين

 (وزارة العمل).

بیة  وزارة ال��

 والتعلیم 

 . وزارة العمل •

 .وزارة التنمیة ا�جتماعیة •
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1.2.4 

تعزیز منظومة التعلیم  

. ي
وين لک��  ا��

 .حجم ا�ستخدام ا��َُ�ي لتكنولوجیا المعلومات 

 .نسبة الدروس التعلیمیة المحوسبة 

  ي نسبة موائمة البیئة
وين  .ا��كادیمیة مع التعلیم ا�لک��

  برنامج:

 برنامج التعلیم العام 

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

بیة  وزارة ال��

 والتعلیم 
 .وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات •

1.2.5 

 ا�رتقاء بالكادر التعلیمي.

  ي المدارس
ن �ن معدل ساعات التدریب المعتمدة سنویاً للمعلمني

 الحکومیة. 

   ي
ن ع� المستوى الوطين ن ع� جوائز التم�ي ن الحاصلني عدد المعلمني

 . ي والدو�ي  والعري�

  برنامج:

دارة والخدمات الُمساندة  ب رنامج ا��

بیة والتعلیم).   (وزارة ال��

بیة  وزارة ال��

 والتعلیم 
ن العام  •  . دیوان الموظفني

 

 )مؤ��  21 ( %6.6البطالة الحمایة ا�جتماعیة والحد من الفقر ومكافحة  1.3

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

1.3.1 

ضبط وتنظیم سوق العمل 

 وتعزیز فرص العمل ال�ئق. 

  للعاملمعدل ا��جرة الیومیة . 

  .ن بأجر  عدد العمال العاملني

  ام بمعای�ي نسبة ن    الس�مة المھنیة.  ا�ل��

 ة.ل ما عقوى النسبة ال 

 .نسبة مواءمة العمل مع التخصص 

 برنامج: 

 تنظیم وضبط سوق العمل 

 (وزارة العمل).

 وزارة العمل 
سكان.  •  وزارة ا��شغال العامة وا��

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

1.3.2 

تعزیز التماسك ا�جتماعي  

ي الحد من  
والمساهمة �ن

 البطالة والفقر. معد�ت 

 

 .نسبة الفقر 

  .نسبة البطالة 

  ���غاثیةعدد ا  .الُمستفیدة من الُمساعدات ا��
 

 برنامج: 

 التنمیة والحمایة ا�جتماعیة 

 (وزارة التنمیة ا�جتماعیة). 

وزارة التنمیة 

 ا�جتماعیة 
 وزارة العمل.  •

1.3.3 

ن من  ن الُمبدعني دعم وتحف�ي

رواد ا��عمال وتعزیز ثقافة 

 ا�بتكار وا�ستثمار.

  حکومیاً.  المشاریع الممولةوقیمة عدد 

 .وتوکو�ت وا�تفاقیات الموقعة مع المؤسسات  عدد ال��

 برنامج: 

تشجیع ا�ستثمار وإدارة المدن 

 الصناعیة الحرفیة

(هیئة تشجیع ا�ستثمار والمدن 

 الصناعیة). 

 برنامج: 

 التنمیة والحمایة ا�جتماعیة 

وزارة التنمیة 

 ا�جتماعیة 

المدن   • وإدارة  ا�ستثمار  تشجیع  هیئة 

 الصناعیة. 

 وزارة العمل.  •
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 التنمیة ا�جتماعیة). (وزارة 

1.3.4 

ن الفئات   تعزیز وتمکني

ي الُمجتمع.
 المھمشة �ن

 .غاثیة امج ا��  عدد ال��

  . ن  عدد الُمستفیدین من برامج التمکني

 . ن  عدد ا��یتام المکفولني

   ي
ن خدمات الحمایة من مجمل النساءیعدد النساء الُمعنفات اللواي�   تلقني

 الُمعنفات.

 . ن ن الذین تلقوا خدمات الحمایة من مجمل المعاقني  عدد المعاقني

  . ن ن الذین تلقوا خدمات الحمایة من مجمل المسنني  عدد المسنني

  دین عدد ا��طفال الذین تلقوا خدمات الحمایة من مجمل ا��طفال مت��

.( ن ن من المدارس، أطفال عاملني  ومت�بني

 برنامج: 

 التنمیة والحمایة ا�جتماعیة 

 (وزارة التنمیة ا�جتماعیة). 

وزارة التنمیة 

 ا�جتماعیة 
 . وزارة شؤون المرأة •

1.3.5 

 دعم القطاع الخاص وتمکینه.

 .عدد التسھی�ت الحکومیة المقدمة للقطاع الخاص 

  ن القطاع الخاص.عدد السیاسات الحکومیة المقرة  لتمکني

   .ي تم تخصصیھا
 عدد الخدمات الحکومیة الي�

 برنامج: 

تشجیع ا�ستثمار وإدارة المدن 

 الصناعیة الحرفیة

(هیئة تشجیع ا�ستثمار والمدن 

 الصناعیة). 

 :برنامج

 تنظیم وضبط سوق العمل 

 (وزارة العمل).

 برنامج: 

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 الحکومي ودعم ا��داء 

 (مجلس الوزراء). 

هیئة تشجیع 

ا�ستثمار والمدن 

 الصناعیة 

 وزارة العمل.  •

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

1.3.6 

دارة ا��مثل ��موال الزكاة.  ا��
  .نسبة تغطیة أموال الزكاة للفئات المھمشة 

 برنامج: 

 إدارة الشؤون الدینیة

 (وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة).

ا��وقاف  وزارة 

 والشؤون الدینیة
 وزارة التنمیة ا�جتماعیة  •
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ن الشباب والمرأة  1.4 ي للمجتمعتمکني
 )مؤ��  35( %4.3  ورفع الوعي الثقا�ن

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

1.4.1 

تعزیز دور الشباب  

ي المجتمع.
 وتمکینھم �ن

  المراکز الشبابیة.عدد 

 .ن للمراکز الشبابیة  عدد المنتسبني

 .عدد المسابقات التشجیعیة للشباب 

 الشبابیة.  التطوعیة عدد المبادرات 

  .نسبة إشغال الشباب للمناصب الحکومیة الُعلیا 

 .نسبة إشغال الشباب للمجالس المحلیة والنقابیة 

  .نسبة رجال ا��عمال من فئة الشباب 

  وبروتوکو�ت تعاون لدعم الشباب.اتفاقیات 

 .عدد وقیمة المشاریع الُممولة حکومیاً لدعم الشباب 

  برنامج:

امج والخدمات الشبابیة   ال��

 (الھیئة العامة للشباب والثقافة).

  برنامج:

امج والخدمات الثقافیة   ال��

 (الھیئة العامة للشباب والثقافة).

الھیئة العامة 

 للشباب والثقافة 
ن العام  •  دیوان الموظفني

1.4.2 

النھوض بالبنیة التحتیة  

ي للواقع 
والمستوى الفين

. ي
 الریا�ن

  ا�نفاق الحکومي ع� ا��ندیة الریاضیة.حجم 

 .حجم التمویل لتطویر البنیة التحتیة لمؤسسات قطاع الریاضة 

  ن ن الفلسطینیني ي بطو�ت خارجیة.  عدد ال�عبني
ن �ن  المشارکني

 .عدد صا�ت اللیاقة البدنیة 

  .عدد الم�عب الریاضیة المعشبة 

  برنامج:

 برنامج الریاضة 

 (المجلس ا��ع� للریاضة). 

المجلس ا��ع�  

 للریاضة 

 الھیئة العامة للشباب والثقافة.

سكان.  وزارة ا��شغال العامة وا��

1.4.3 

تعزیز قدرات المرأة 

ي القیادة 
الفلسطینیة �ن

والمشارکة المجتمعیة  

 الفاعلة. 

 .نسبة النساء الحاص�ت ع� شھادات جامعیة 

  ي  النساءنسبة
  الوظائف الحکومیة الُعلیا.�ن

 ي المؤسسات ا��هلیة
 . والمجالس المحلیة والنقابات  نسبة مشارکة المرأة �ن

 .عدد وقیمة المشاریع الحکومیة لدعم المرأة 

  برنامج:

   برنامج شؤون المرأة

 (وزارة شؤون المرأة). 

وزارة شؤون  

 المرأة 

ن العام.  •  دیوان الموظفني

 وزارة التنمیة ا�جتماعیة.

1.4.4 

ي لكافة 
زیادة الوعي الثقا�ن

فئات المجتمع تجاه  

 القضایا الوطنیة. 

 .اثیة  عدد المخیمات الفنیة وال��

  .عدد المبادرات الثقافیة 

  والمعارض. عدد المؤتمرات 

 .عدد المراکز الثقافیة 

  ي الوسائلعدد
ع�میة الُمختلفة.  ا��نشطة الثقافیة �ن  ا��

  برنامج:

ع�مي الحکومي،   تطویر ا��داء ا��

ع�میة لشؤون   وضبط الحالة ا��

ع�م  وسائل ا��

ع�مي    الحکومي). (المكتب ا��

الھیئة العامة 

 للشباب والثقافة 
ع�مي الحکومي. •  المكتب ا��
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 .عدد ا��ماکن ا��ثریة والمتاحف 

  .عدد الُمسابقات الثقافیة المرکزیة 

  برنامج:

امج والخدمات الثقافیة   ال��

 (الھیئة العامة للشباب والثقافة).

1.4.5 

ي  الحفاظ ع� 
اث الثقا�ن ال��

 للمجتمع. 

  الكتب والروایات الثقافیة.عدد   

  ��نشطة الثقافیة السنویةعدد ا. 

  عدد المرافق . ي
اي� ُ ي ال��

ي تعکس المظھر الثقا�ن
 الحکومیة الي�

 .اثیة  عدد المخیمات الفنیة وال��

  .عدد المبادرات الثقافیة 

  .عدد المؤتمرات والمعارض 

 .عدد المراکز الثقافیة 

  ي الوسائلعدد
ع�میة الُمختلفة.  ا��نشطة الثقافیة �ن  ا��

 .عدد ا��ماکن ا��ثریة والمتاحف 

  الثقافیة المرکزیة. عدد الُمسابقات 

  برنامج:

  السیاحة وا��ثار

 ).وزارة السیاحة وا��ثار(

 

وزارة السیاحة  

 وا��ثار
 الھیئة العامة للشباب والثقافة. •

 

عمار ومعالجة آثار العدوان  1.5  ) مؤ��  4( %7.3إعادة ا��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة الجھات  الجھات الُمنفذة  ال��  ال��

1.5.1 

إعادة إعمار وبناء المنازل 

رة.  والمنشآت المت�ن

   نسبة إعادة إعمار الوحدات السكنیة المدمرة، من إجما�ي عدد الوحدات

 السكنیة المدمرة. 

  الوحدات عمار  ا�� إعادة  برامج  لدعم  الخارجیة  والمشاریع  المنح  قیمة 

. ي
 المدمرة سواء بشكل ك�ي أو جزي�

 برنامج: 

عمار  سكان وإعادة ا��  ا��

سكان).  (وزارة ا��شغال العامة وا��

وزارة ا��شغال 

سكان  العامة وا��

عمار قطاع غزة •  .اللجنة الحکومیة العلیا ��

 وزارة الشؤون الخارجیة. •

1.5.2 

إص�ح وإعادة إعمار البنیة 

التحتیة والمرافق الحیویة 

 والعامة.

  البنیة التحتیة والمرافق الحیویة.نسبة إص�ح وإعادة إعمار مرافق 

  .عمار  قیمة المنح والمشاریع الخارجیة لدعم برامج إعادة ا��

 برنامج: 

نشاءات   تنظیم وتطویر قطاع ا��

سكان).  (وزارة ا��شغال العامة وا��

وزارة ا��شغال 

سكان  العامة وا��

عمار قطاع غزة •  .اللجنة الحکومیة العلیا ��

 الخارجیة.زارة الشؤون و  •
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ي  1.6
ام بالقیم الدینیة وا�نتماء الوطين ن )  14( %4.6 تعزیز ا�ل��  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

1.6.1 

تعزیز القیم وا��خ�ق 

یجابیة.  والسلوکیات ا��

  یمانیة والدروس الدینیة  الموجھة. عدد اللقاءات ا��

  .بویة  عدد المخیمات ال��

  .ي تم تقویمھا
 عدد القیم السلوکیة الي�

 

  برنامج:

  إدارة الشؤون الدینیة

 ).ا��وقاف والشؤون الدینیة(وزارة 

ا��وقاف  وزارة 

 والشؤون الدینیة

 اللجنة الوطنیة لتعزیز السلوك القیمي. •

 الھیئة العامة للشباب والثقافة. •

1.6.2 

ا���ى، تفعیل قضیة 

وتحشید الُمجتمع للقیام 

 بواجبه تجاه قضیتھم.

 مع قضیة ا���ى  عدد الوقفات وا��نشطة التضامنیة . 

 .عدد التسھی�ت الُمقدمة لذوي ا���ى 

 .ع�مي الحکومي ي الخطاب ا��
 نسبة تداول قضایا ا���ى �ن

  برنامج:

ا���ى والمحررین والشھداء  

 والجرحی  

 (وزارة شؤون ا���ى والمحررین).

وزارة شؤون  

ا���ى 

 . والمحررین

 

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

 الھیئة العامة للشباب والثقافة. •

 وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة.  •

ع�مي الحکومي. •  المكتب ا��

1.6.3 

تفعیل قضیة القدس 

 المقدسات الدینیة.وحمایة 

 مع قضیة القدس عدد الوقفات وا��نشطة التضامنیة. 

 .عدد التسھی�ت الُمقدمة لذوي ا���ى 

 .ع�مي الحکومي ي الخطاب ا��
 نسبة تداول قضایا القدس والمقدسات �ن

  برنامج:

امج والخدمات الثقافیة   ال��

 ).الھیئة العامة للشباب والثقافة.(

 

الھیئة العامة 

 للشباب والثقافة.

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

 وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة.  •

ع�مي الحکومي. •  المكتب ا��

1.6.4 

وع المقاومة،   حمایة م��

ي  وتعزیز
 .ا�نتماء الوطين

 

 داعمة للمقاومةعدد الوقفات وا��نشطة ال . 

  .عدد استط�عات الرأي لقیاس نسبة الرضا 

  الُمقدمة لذوي ا���ى.عدد التسھی�ت 

 ع�مي الحکومي. یة المقاومة نسبة تداول قض ي الخطاب ا��
 �ن

  .عدد ا��نشطة ال�منھجیة الوطنیة لطلبة المدارس 

  برنامج:

ع�مي الحکومي،   تطویر ا��داء ا��

ع�میة   وضبط الحالة ا��

ع�م   لشؤون وسائل ا��

ع�مي الحکومي). (  المكتب ا��

ع�مي   المكتب ا��

 الحکومي 

بیة  وزارة ال��

 .والتعلیم 

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

 وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة.  •

ع�مي الحکومي. •  المكتب ا��
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مؤ��اً تنموياً  72  25%  

 الثانيالمحور 

 الحكم الرشيد التميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات
 

 23 % 6.6 وتعزيز سيادة القانونا��من والنظام العام  2.1

 18 % 6.6 التطوير المؤس�� 2.2

 18 % 6.3 تطوير البيئة التكنولوجية ودعم التحول الرقمي 2.3

 13 % 5.5 تطوير ا��داء ا��ع��مي 2.4
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) 23( %6.6ا��من والنظام العام وتعزیز سیادة القانون  2.1  مؤ��

اتیجي  س�� ةالتنموی اتالمؤ��  الھدف ا�� امج  یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

2.1.1 

تعزیز تحقیق ا��من 

وا�ستقرار والحفاظ ع� 

 السلم الُمجتمعي. 

 .عدد ا��فعال ا��جرامیة الُمبلغ عنھا 

 .عدد السجون 

   عدد. ن  المحکومني

 . ن  عدد الموقوفني

نامج  :ال��

ترسیخ ا��من والنظام العام وتطبیق 

 القانون

 .( ي
 (وزارة الداخلیة وا��من الوطين

نامج  :ال��

المعام�ت العدلیة وا��دلة الجنائیة 

 (وزارة العدل).

وزارة الداخلیة  

ي 
 وا��من الوطين

 وزارة العدل.  •

 المجلس ا��ع� للقضاء. •

 النیابة العامة. •

2.1.2 

تعزیز سبل تعامل الدوائر  

الحکومیة مع المخاطر  

والتھدیدات وا��زمات  

 والکوارث الطبیعیة. 

  ي  المشک�تنسبة
ي تم تفادیھا �ن

 الطوارئ.حا�ت السابقة الي�

    حا�ت الطوارئ.ع� متوسط زمن السیطرة 

 ها للتعامل مع حا�ت   الجدیدة والمعدات لیاتا��  عدد ي توف�ي
الي�

 الطوارئ.

 ي أوقات الطوارئ. عدد ال
ن للعمل �ن ن الُمدربني  متطوعني

 

 

نامج:   ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).  

نامج:  ال��

 المستشفیات  

 .(وزارة الصحة) 

نامج  :  ال��

ترسیخ ا��من والنظام العام وتطبیق 

 القانون  

 .( ي
 (وزارة الداخلیة وا��من الوطين

نامج:   ال��

التنمیة ا�قتصادیة وحمایة المستھلك 

.( ي
 (وزارة ا�قتصاد الوطين

 

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 

(لجنة ا��من  

 والس�مة) 

• . ي
 وزارة الداخلیة وا��من الوطين

 وزارة الصحة. •

.وزارة  • ي
 ا�قتصاد الوطين

• .  وزارة الحکم المح�ي

بیة والتعلیم. •  وزارة ال��



املحافظات الجنوبية – ) م2024 – 2022خطة التنمية لألعوام (      
 

 
60من  49الصفحة     

 

2.1.3 

ن الجبھة الداخلیة من   تحصني

 المخاطر والتھدیدات.

 . ي
کة مع فصائل العمل الوطين  عدد ا��نشطة الُمش��

 .ع�میة الموجھة  عدد الحم�ت التوعویة ا��

 

نامج : ترسیخ ا��من والنظام العام  ال��

 وتطبیق القانون 

 .( ي
 (وزارة الداخلیة وا��من الوطين

نامج:  ع�مي  ال�� تطویر ا��داء ا��

ع�میة  الحکومي، وضبط الحالة ا��

ع�م   لوسائل ا��

ع�مي الحکومي).    (المكتب ا��

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 

• . ي
 وزارة الداخلیة وا��من الوطين

ع�مي الحکومي.المكتب  •  ا��

 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. •

 وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة.  •

2.1.4 

ن السلطة القضائیة  تمکني

وتعزیز دورها، وتعزیز سلطة  

 إنفاذ القانون.

 .عدد القضایا 

  .عدد قضایا المحاکم 

  .ي القضایا
 معدل الفصل �ن

نامج:   ال��

ي 
 خدمات التقا�ن

 (المجلس ا��ع� للقضاء). 

المجلس ا��ع�  

 للقضاء 
 النیابة العامة. •

2.1.5 

تعزیز مبادئ المساءلة،  

اهة، ومكافحة  ن والشفافیة، وال�ن

 الفساد، والحکم الرشید. 

 ي المحاکم.  عدد
 القضایا �ن

  مع مؤسسات المجتمع المدعدد ا�تفاقیات واللقاءات. ي
 ين

  ام بإجراءات العمل ن  .واللوائح القانونیة , الموثقةمدى ا�ل��

  فصاح عن الوثائق الحکومیة من إجما�ي الوثائق الواجب نسبة ا��

ها.  ن��

  ي تمت معالجتھا من إجما�ي الحا�ت
نسبة قضایا الفساد الي�

 الُمكتشفة.

نامج  :  ال��

ترسیخ ا��من والنظام العام وتطبیق 

 القانون  

 .( ي
 (وزارة الداخلیة وا��من الوطين

الداخلیة  وزارة 

ي 
 .وا��من الوطين

 . ا��مانة العامة لمجلس الوزراء •

•  

2.1.6 

حمایة الحریات العامة، ورد  

 المظالم والحقوق.

 طة نسبة  . من إجما�ي الشكاوى الُمقدمة  الشكاوى المنجزة من ال��

 دیوان المظالم من إجما�ي المظالم  المنجزة من  المظالم نسبة

 .الُمقدمة

  ام نسبة ن ي النظارات ومراکز التوقیف.ا�ل��
 بمعای�ي حقوق ا�نسان �ن

نامج ا��من والنظام العام   ترسیخ: ال��

 ). وزارة الداخلیة( وتطبیق القانون 

نامج  المظالم دیوان: ال��

 ).دیوان المظالم (

وزارة الداخلیة  

ي 
 وا��من الوطين

   ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

 

2.1.7 

ي ضمان وحدة 
الُمساهمة �ن

یعات  وانسجام الت��

 وتطورها. 

 .عدد النظم القانونیة 

 .عدد الفتاوى القانونیة 

نامج:  یع والرقابة  التمثیلال��  والت��

یعي).   (المجلس الت��

نامج:  یعال��  الفتوى والت��

یع).    (دیوان الفتوى والت��

المجلس 

یعي  الت��
یع •  دیوان الفتوى والت��
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)  18( %6.6التطویر المؤس�ي  2.2  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

2.2.1 

تطویر منظومة تقییم ا��داء  

الحکومي، وتعزیز الرقابة  

 الفاعلة. 

 .ي تم تقییمھا
 عدد الخطط الحکومیة الي�

  اتیجیة.نسبة ترابط القرارات الحکومیة با��ولویات وا��هداف  ا�س��

  ي تم  التوصیاتعدد
 .ا��خذ بھا، وفقاً لتقاریر تقییم ا��داءالي�

  .ي تم تقییمھا
 عدد أنظمة العمل وا��جراءات الي�

 .عدد الجو�ت الرقابیة ع� الدوائر الحکومیة 

 .داریة  عدد المخالفات المالیة وا��

 .نسبة تنفیذ أنشطة الخطط الحکومیة 

نامج: والتخطیط السیاسات  ال��

 والمعلومات ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء). 

نامج:  ال��

الرقابة المالیة ورقابة ا��داء وا�متثال 

داریة).   (دیوان الرقابة المالیة وا��

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
داریة.  •  دیوان الرقابة المالیة وا��

2.2.2 

رفع مستوى انتاجیة موظفي  

وتعزیز  القطاع العام، 

 .  التدریب التخص�ي

  .نتائج التقییم ا��داء السنوي موزع وفق الوزارات والفئات 

   التدریب مصنف حسب تلقوا  الذین  المدنیة  الخدمة  عدد موظفي 

 الدائرة الحکومیة والفئة الوظیفیة وعدد ساعات التدریب.

نامج:  ال��

ي  
یة �ن إدارة وتطویر الموارد الب��

 الخدمة المدنیة

ن العام).    (دیوان الموظفني

ن  دیوان الموظفني

 العام 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

2.2.3 

التطویر القیادي الشامل  

وتعزیز ُسبل التعاقب  

 الوظیفي.

  نجاز  من خطة التعاقب الوظیفي.نسبة ا��

  ن لشغل الوظائف القیادیة (ضمن خطة ن المؤهلني نسبة الموظفني

 التعاقب الوظیفي).

نامج:   ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).  

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
ن العام.  •  دیوان الموظفني

2.2.4 

تعزیز فعالیة الھیاكل 

التنظیمیة للدوائر الحکومیة 

بما یتناسب مع طبیعة 

 المھام والخطط. 

  .نسب العبء الوظیفي 

نامج:   ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).  

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
ن العام.  •  دیوان الموظفني
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2.2.5 

ن جودة ا��داء   تحسني

، وتفعیل سبل  الحکومي 

 الُمتابعة.

  ي تم موائمتھا وفق معای�ي الجودة. عدد
 مراکز الخدمة الجدیدة الي�

  ي تعمل ِوفق معای�ي الجودة. نسبة
 مراکز الخدمة الحالیة الي�

 رضا متلقي الخدمة.  نسبة 

 .ي إعداد ا��دلة ا��جرائیة
نجاز �ن  نسبة ا��

نامج:  ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات  

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).  

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 

 المعلومات.وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا  •

 وزارة النقل والمواص�ت. •

• . ي
 سلطة ا��را�ن

بیة والتعلیم. •  وزارة ال��

 وزارة الصحة.  •

2.2.6 

تطویر قدرات الھیئات 

 المحلیة وتنمیة مواردها. 

 الم�وفة.التطویریة  الموازنات 

 .عدد المشاریع الممولة خارجیاً لتطویر عمل الھیئات المحلیة 

نامج:   ال��

اف  والمتابعة ع� اختصاصات  ا����

 الھیئات المحلیة 

).وزارة (   الحکم المح�ي

وزارة الحکم 

 المح�ي 
 وزارة المالیة. •

 

)  18( %6.3تطویر البیئة التكنولوجیة ودعم التحول الرقمي  2.3  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

2.3.1 

اتیجیات التحول دعم  اس��

الرقمي وصو�ً للحکومة 

 الذکیة.

  ونیاً من إجما�ي عدد الخدمات عدد الخدمات الحکومیة المقدمة إلک��

.  الك�ي

نامج:  ال��

قطاع تكنولوجیا المعلومات والشبکة 

 الحکومیة 

(وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا 

 المعلومات) 

وزارة ا�تصا�ت  

وتكنولوجیا 

 المعلومات 

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

2.3.2 

تفعیل دور المعلومات 

ي دعم اتخاذ القرار.
 وتكاملھا �ن

 .عدد التقاریر والدراسات المعلوماتیة 

  .ات الحکومیة  اكتمالیة بطاقات المؤ��

  .اكات وا�تفاقیات  ال��

  .ات حکومیة محدثة  لوحة مؤ��

  .مستوى ا�ستجابة المعلوماتیة لمتخذ القرار 

نامج:  ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات  

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).  

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. •

2.3.3 

تطویر البیئة المعززة للعمل  

 الحر والعمل عن بعد. 

   المستفیدین من مزایا العمل الحر.عدد 

 .عدد المستفیدین من مزایا العمل عن بعد 

  لتعزیز العمل الحر والعمل عن بعد.المشاریع الممولة عدد وقیمة 

نامج:   ال��

ي 
برنامج التشغیل والتدریب المھين

 (وزارة العمل) 

 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. • وزارة العمل 
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2.3.4 

منظومة البیانات تطویر 

 الحکومیة المفتوحة. 

 .عدد المستفیدین من البیانات الحکومیة 

 .عدد البیانات الحکومیة الُمتاحة للجمھور 

  لمنظومة البیانات المفتوحة. الناظمة عدد ا��طر واللوائح 

 .عدد السیاسات وا��دلة 

نامج:   ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 ودعم ا��داء الحکومي 

 ) (مجلس الوزراء 

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. •

2.3.5  

تطویر مرکز البیانات والشبکة  

 الحکومیة. 

  .حجم البیانات الُمتبادلة ع�� الشبکة الحکومیة 

 .ي الشبکة الحکومیة
نت المتوفرة �ن  حجم حزمة ا�ن��

  ونیة ي مرکز البیانات الحکومي. عدد المواقع ا�لک��
 الُمستضافة �ن

 ونی  الحکومیة. ةمتوسط زوار المواقع ا�لک��

 .معدل توفر الشبکة الحکومیة لخدمة المرافق الحکومیة 

نامج: تكنولوجیا المعلومات  ال��

 والشبکة الحکومیة 

(وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا 

 المعلومات) 

وزارة ا�تصا�ت  

وتكنولوجیا 

 المعلومات 

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

 

ع�مي  2.4  )13( %5.5تطویر ا��داء ا��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

2.4.1 

ا�رتقاء بمستوى الوسائل 

ع�میة وتكاملھا.  والخدمات ا��

  ع�مي  الحکومي ع� المواقع المحلیة. مدى دوریة ن�� المحتوى ا��

   ع�مي الحکومي ع� المواقع  الحکومیة. مدى دوریة ن�� المحتوى ا��

  .ع�م  حجم الدعم الما�ي الحکومي لتطویر قطاع ا��

  .ع�نات الحکومیة الممولة للقضایا الھامة  عدد ا��

نامج: ع�مي   ال�� تطویر ا��داء ا��

ع�میة  الحکومي، وضبط الحالة ا��

ع�م.   لوسائل ا��

ع�مي الحکومي)   (المكتب ا��

ع�مي   المكتب ا��

 الحکومي 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

2.4.2  

ن الصورة الذهنیة  تحسني

ل��داء الحکومي لدى 

. ن  المواطنني

  ي للجمھور ع� منصـــات التواصـــل ا�جتماعي یجاي� مدى التفاعل ا��

 للدوائر الحکومیة.

  المفتوحة مع النشطاء وا��عیان.عدد اللقاءات 

   دات ازات ومســــتـج ث عن إنـج دـی ة للـح دد المؤتمرات الصــــحفـی ـع

 الحکومة.

 المنشــــورا تفــاعــل   تعــدد  ي تعکس 
الي� الطــابع ا�جتمــاعي،  ذات 

 المسؤول الحکومي مع القضایا الُمجتمعیة

 .عدد حسابات فیس بوك الموثقة للشخصیات الحکومیة 

نامج:  ع�مي  تطویر ا��داء ال�� ا��

ع�میة  الحکومي، وضبط الحالة ا��

ع�م.   لوسائل ا��

ع�مي الحکومي)   (المكتب ا��

ع�مي   المكتب ا��

 الحکومي 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •
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2.4.3  

تعزیز مصداقیة وشمولیة  

 الروایة الفلسطینیة. 

   ات اقـی دد ا�تـف ةـع ع�مـی ة  ا�� ـم ة    الُم�� دولـی ة واـل مع القنوات المحلـی

 .لتعزیز الروایة الفلسطینیة

 .کة مع الجھات العربیة والدولیة  عدد اللقاءات الثنائیة الُمش��

 ي المؤتمرات الـخارجـیة
لمـنا�ة القضـــــیة   حجم التمثـیل الحکومي �ن

 الفلسطینیة.

  . ي
ع�میة الداعمة للحق الفلسطیين  عدد المواد ا��

نامج: ع�مي  تطویر  ال�� ا��داء ا��

ع�میة  الحکومي، وضبط الحالة ا��

ع�م   لوسائل ا��

ع�مي الحکومي).   (المكتب ا��

ع�مي   المكتب ا��

 الحکومي 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •
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مؤ��اً تنموياً  108  40%  

 الثالثالمحور 

 التنمية الُمستدامة
 

 29 % 9.5 وا��قتصادي وتشجيع ا��ستثمارتعزيز ا��داء المالي  3.1

 17 % 9.5 تنمية الموارد البيئية والطبيعية والحفاظ عليها 3.2

 44 % 10.6 تحسين الُبنية التحتية 3.3

 18 % 10.4 تعزيز ال��اكة المحلية والدولية 3.4
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) 29( %9.5تعزیز ا��داء الما�ي وا�قتصادي وتشجیع ا�ستثمار  3.1  مؤ��

اتیجي  س�� ةالتنموی اتالمؤ��  الھدف ا�� امج  یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

3.1.1  

 استدامة المالیة العامة. 

  یرادات  النفقات (تشغیلیة، رأسمالیة، احتیاطي).  -ا��

 .یرادات المتوقعة للدوائر الحکومیة  نسب تحصیل ا��

نامج: إدارة وضبط المال العام   ال��

 والحسابات العامة (وزارة المالیة).

نامج:  ال��

 الرقابة المالیة ورقابة ا��داء وا�متثال

داریة).   (دیوان الرقابة المالیة وا��

داریة.  • وزارة المالیة   دیوان الرقابة المالیة وا��

3.1.2  

نتاج الزراعي.  تنمیة وتعزیز ا��

 الصادرات الزراعیة والسمکیة.  عدد وقیمة 

  وة السمکیة، الدواجن. کمیة نتاج الزراعي، ال��  ا��

  تمویل المشاریع الزراعیة.حجم 

 نسبة المساحة الزراعیة المزروعة. 

  الُممولة حکومیاً للمشاریع الزراعیة.عدد وقیمة المشاریع 

  . ن  عدد الحائزین الزراعیني

 .عدد الحیازات الزراعیة 

 .مساحة الحیازات الزراعیة 

  والطعوم البیطریة الُمعطاة للحیوانات. عدد اللقاحات 

  معا� الزیتون.قیمة إنتاج 

نامج:  ال��

تنمیة القطاع الزراعي ومكافحة ا��فات 

 وا��مراض 

 (وزارة الزراعة).

نامج:  ال��

 الخدمات الزراعیة

 (وزارة الزراعة).

. • وزارة الزراعة ي
 وزارة ا�قتصاد الوطين

3.1.3  

 دعم القطاع الصناعي. 

  الصادرات الصناعیةعدد وقیمة . 

  .عدد المصانع العاملة 

 للقطاع الصناعي. الحکومیة الُمقّدمة تسھی�تعدد ال 

  .ي أنشطة الصناعة
 عدد ونوع المؤسسات المرخصة �ن

 .عدد المصانع العاملة ضمن أنظمة الجودة العالمیة 

  .  نسبة تغطیة المصانع المحلیة ل�حتیاج المح�ي

  عدد الصناعات . ي
 الجدیدة داخل السوق الفلسطیين

نامج:  ال��

 التنمیة ا�قتصادیة وحمایة المستھلك

.( ي
 (وزارة ا�قتصاد الوطين

نامج: إعداد وتطویر المواصفات  ال��

الفلسطینیة (مؤسسة المواصفات  

 والمقاییس).

وزارة ا�قتصاد  

ي 
 الوطين

 وزارة المالیة. •

 مؤسسة المواصفات والمقاییس. •
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3.1.4  

وتطویر ریادة ا��عمال دعم 

ة والمتوسطة.  والمشاریع الصغ�ي

 ة. عدد التسھی�ت  الحکومیة للمشاریع الصغ�ي

 .عدد قروض ومنح المشاریع المتناهیة الصغر 

 .عدد المشاریع الریادیة الناجحة 

نامج: تشجیع ا�ستثمار وإدارة   ال��

 المدن والمناطق الصناعیة الحرفیة 

ا�ستثمار والمدن (هیئة تشجیع 

 الصناعیة). 

نامج:  تنظیم وضبط سوق العمل ال��

 (وزارة العمل).

نامج:  التنمیة والحمایة ا�جتماعیة ال��

 (وزارة التنمیة ا�جتماعیة). 

 وزارة العمل 
 هیئة تشجیع ا�ستثمار والمدن الصناعیة. •

 وزارة التنمیة ا�جتماعیة. •

3.1.5  

تعزیز حمایة المستھلك وتوفر 

 السلع ا��ساسیة.

  ت�ف. محا�ن الضبطعدد  وا��

 .المخزون السلعي 

نامج:  ال��

 التنمیة ا�قتصادیة وحمایة المستھلك

.( ي
 (وزارة ا�قتصاد الوطين

وزارة ا�قتصاد  

ي 
 الوطين

 وزارة الزراعة. •

3.1.6  

 استثمار وتنمیة مال الوقف. 

 .عدد المشاریع ا�ستثماریة القائمة 

  ا�ستثماریة الناجحة.نسبة المشاریع 

نامج:  ال��

 إدارة ا��م�ك الوقفیة 

 (وزارة ا��وقاف والشؤون الدینیة).

وزارة ا��وقاف  

 والشؤون الدینیة
-- 

3.1.7  

تطویر الع�قات ا�قتصادیة 

الفلسطینیة مع دول العالم 

 وتنشیطھا، خصوصاً دول الجوار. 

  .ي المعابر
 حرکة البضائع �ن

  ي المؤتمرات ا�قتصادیة الخارجیة. حجم التمثیل
 الحکومي �ن

 للسلع والخدمات عدد ا�تفاقیات ا�قتصادیة الخارجیة. 

نامج:  ال��

 الع�قات الدولیة والشؤون الخارجیة

 (وزارة الشؤون الخارجیة). 

 

وزارة الشؤون  

 الخارجیة 

• . ي
 وزارة ا�قتصاد الوطين

 وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات. •

 

 

)  17( %9.5تنمیة الموارد البیئیة والطبیعیة والحفاظ علیھا  3.2  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

3.2.1  

 تحقیق ا�ستدامة البیئیة.

 .اء داخل المدن  المساحات الخ�ن

  .نسبة المناطق الصالحة للسباحة من إجما�ي طول الشاطئ 

 .نسبة میاه ال�ف الصحي الُمعالجة 

 .نسبة تدویر النفایات 

نامج:  ال��

اف والمتابعة ع� اختصاصات   ا����

 الھیئات المحلیة 

 .(  (وزارة الحکم المح�ي

وزارة الحکم 

 المح�ي 
 سلطة المیاه وجودة البیئة.  •
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3.2.2  

تطویر کفاءة إدارة مصادر المیاه 

 وبدائلھا.

  صاتفحو عدد . ي
ي المخت�� البیي�

 وتحلیل عینات �ن

 .نسبة ا��بار العشوائیة غ�ي الُمرخصة 

 .حجم ا�ستفادة من میاه ا��مطار 

نامج:  ال��

 إدارة ا��بار الجوفیة وحمایة البیئة

 (سلطة المیاه وجودة البیئة).

سلطة المیاه 

 وجودة البیئة 
• .  وزارة الحکم المح�ي

3.2.3  

ي تنظیم ا�ستفادة من 
ا��را�ن

 الحکومیة والحفاظ علیھا.

 مة عقودعدد ال  تخصیص). -(إیجار الُم��

 .الخرائط الُمنجزة من المساحة 

 .ي تم حلھا
اعات ع� الحدود، الي� ن  عدد قضایا ال�ن

  .عدد شھادات التسجیل الصادرة عن الطابو 

 . ي
ي المحاکم من ِقبل سلطة ا��را�ن

ي المفتوحة �ن
 عدد قضایا ا��را�ن

  ي الطابو. عدد عقود
ن �ن ي مواطنني

 التسجیل ��را�ن

  .ي الُمزال عنھا التعدي
 مساحات ا��را�ن

نامج:  ال��

ي 
 إدارة ا��را�ن

.( ي
 (سلطة ا��را�ن

ي 
 سلطة ا��را�ن

• .  وزارة الحکم المح�ي

 المجلس ا��ع� للقضاء •

 النیابة العامة. •

3.2.4  

تعزیز السیاحة الداخلیة  

اث الحضاري.  ُ  والحفاظ ع� ال��

  المواقع ا��ثریة.زوار 

 الُمعتمدة عدد ا��ماکن ا��ثریة السیاحیة. 

 .ع�میة والتقاریر التلفزیونیة ل��ماکن ا��ثریة  حجم المواد ا��

نامج:  ال��

 السیاحة وا��ثار 

 (وزارة السیاحة وا��ثار).

وزارة السیاحة  

 وا��ثار
-- 

 

ن الُبنیة التحتیة  3.3 ) 44( %10.6تحسني  مؤ��

اتیجي الھدف  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

3.3.1 

ي مجال  
تطویر البين التحتیة �ن

 الطرق وال�ف الصحي والمیاه. 

   قلیمیة.نسبة قلیمیة المعبدة من إجما�ي الطرق ا��  الطرق ا��

 .عدد المخططات التفصیلیة (شبکة شوارع) المعدة والمعتمدة 

   قلیمیة المعدة والمعتمدة.عدد  المخططات التفصیلیة للمناطق ا��

 .قلیمیة ي بحاجة لتأهیل من إجما�ي الطرق ا��
قلیمیة الي�  الطرق ا��

 .نسبة تغطیة شبكات ال�ف الصحي للمحافظات 

  ي یوجد بھا بنیة تحتیة مناسبة من
.نسبة المناطق الي�  ا��جما�ي

نامج:  ال��

ي وتطویر التخطیط والتنظیم 
العمراين

 البنیة التحتیة 

 .(  (وزارة الحکم المح�ي

وزارة الحکم 

 المح�ي 
سكان.  •  وزارة ا��شغال العامة وا��

3.3.2 

زیادة کفاءة المشاریع ا�سكانیة 

 والمرافق العامة.

 الجدیدة الوحدات السكنیة عدد . 

  .عدد المرافق العامة الجدیدة 

نامج: تنظیم وتطویر قطاع  ال��

نشاءات  شغال).(وزارة ا��  ا��

نامج: ي   ال��
 التخطیط والتنظیم العمراين

 .(  (وزارة الحکم المح�ي

وزارة ا��شغال 

سكان  العامة وا��
• .  وزارة الحکم المح�ي
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3.3.3 

توف�ي منظومة مواص�ت آمنة 

ي احتیاجات  وفعالة تلي�

. ن  المواطنني

  .عدد الُمرکبات الُمرخصة 

 .عدد حوادث الطرق 

  المرکبات المرخصة.كثافة 

 .ي یوجد بھا ازدحام مروري
قات الرئیسیة الي�  عدد المف��

  قات الرئیسیة. نسبة  تغطیة إشارات للمف��

  .مدى جدوى الخطط المروریة للمناطق الرئیسیة 

نامج:  ال��

تنظیم وتطویر قطاع النقل 

والمواص�ت (وزارة النقل  

 والمواص�ت). 

وزارة النقل  

 والمواص�ت 
-- 

3.3.4 

تطویر المقرات الحکومیة 

والمرافق العامة الم�ئمة  

 والمناسبة.

 .ي تمت ترسیتھا من قبل الوزارة
 العطاءات الحکومیة المطروحة أو الي�

  موائمة مرکز خدمة حکومي لمعای�ي الجودة. مدى 

 .عدد المراکز الخدماتیة الحکومیة المواءمة لمعای�ي الجودة 

  ن مع  المراکز الخدماتیة.نسبة ر�ن المتعاملني

نامج:  ال��

ي وا��شغال العامة
 مشاریع المباين

سكان)  (وزارة ا��شغال العامة وا��

نامج:  ال��

السیاسات والتخطیط والمعلومات 

 ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء). 

وزارة ا��شغال 

سكان  العامة وا��
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

3.3.5 

الکھرباء  تعزیز وتطویر قطاع 

وتشجیع مشاریع الطاقة 

 البدیلة.

  کة القطریة ا���ائیلیة.  – الطاقة الواردة لقطاع غزةإجما�ي  ال��

  جمھوریة م� العربیة.  –إجما�ي الطاقة الواردة لقطاع غزة 

  کھرباء غزة. العجز الشھري من الوقود لتشغیل محطة 

  .اكات الجدیدة  عدد ا�ش��

  ن کني کة عدد المش��  توزیع الکھرباء. لدى ��

 . ي
 معدل ساعات وصل التیار الکھرباي�

   إجما�ي الطاقة الراجعة مع الکھرباء المولدة من أنظمة الطاقة

 البدیلة.

 .نسبة تغطیة المقرات الحکومیة من أنظمة الطاقة البدیلة 

  كات المرخصة من أنظمة الطاقة البدیلة.ا نسبة تغطیة  ل��

  أنظمة الطاقة البدیلة. نسبة تغطیة المساجد من 

  ي من ا�ستھ�ك العام.نسبة�
ن  ا�ستھ�ك الم�ن

  .ي الکھرباء
 نسبة الفاقد �ن

نامج:  ال��

 تنظیم وتطویر قطاع الطاقة

 (سلطة الطاقة).

 -- سلطة الطاقة
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3.3.6 

تطویر منظومة إدارة النفایات 

 الصلبة.

  .کمیة النفایات الصلبة المفصولة 

  غ�ي المفصولة.کمیة النفایات الصلبة 

  .کمیة النفایات الُمنتجة 

 .کمیة النفایات الصلبة الُمعالجة 

 .ي تدویر النفایات
 عدد الُمنشآت التجاریة العاملة �ن

نامج:  ال��

 إدارة ا��بار الجوفیة وحمایة البیئة

 (سلطة المیاه وجودة البیئة).

سلطة المیاه 

 وجودة البیئة 
-- 

3.3.7 

تطویر منظومة قطاع  

نشاءات.   ا��

   كات المقاو�ت المعتمدة والمصنفة.عدد �� 

   ــمان  عدد ــلة ع� ض كات مواد البناء المعتمدة والحاص ــانع و�� مص

 ضبط الجودة.

   ات الھندسیة المعتمدة.عدد  المخت��

  نشائیة  المقدمة الحکومیة  عدد التسھی�ت كات ا��  .لل��

   الُمرخصة.عدد الوحدات السكنیة 

نامج:  ال��

نشاءات   تنظیم وتطویر قطاع ا��

سكان).  (وزارة ا��شغال العامة وا��

وزارة ا��شغال 

سكان  العامة وا��

• .  وزارة الحکم المح�ي

 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

3.3.8  

تطویر الُبنیة التحتیة ل�تصا�ت 

 وتكنولوجیا المعلومات. 

   الموحد.عدد عملیات تسجیل الدخول 

 .ًنسبة استقرار تشغیل الخوادم سنویا 

 .ن الدوائر الحکومیة  نسبة الربط الشب�ي بني

  ن بیئة  تحتیة بدیلة ل�تصا�ت وتكنولوجیا المعلومات.نسبة تجھ�ي

نامج:  ال��

 قطاع ا�تصا�ت 

(وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجیا 

 المعلومات).

وزارة ا�تصا�ت  

وتكنولوجیا 

 المعلومات 

-- 

 

اکة المحلیة والدولیة  3.4 )  18( %10.4تعزیز ال��  مؤ��

اتیجي  س�� امج یةالتنمو اتالمؤ��  الھدف ا�� یکة  الجھات الُمنفذة  ال��  الجھات ال��

3.4.1 

تطویر ومأسسة نظام استشاري  

داعم لمنظومة العمل 

 الحکومي. 

  اكات مع مراکز الدراساتعدد  .وا��بحاث ال��

   ا�ستشاریة.عدد توصیات المجالس 

  ُالفرق البحثیة. خرجاتعدد م 

نامج: السیاسات والتخطیط  ال��

 والمعلومات ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء). 

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
 كافة الدوائر الحکومیة.  •

3.4.2 

تعزیز التعاون الدو�ي الفعال  

 والُمستدام.

 .عدد/قیمة المشاریع الممولة 

   ا�تفاقیات الدولیة.عدد 

 .ي المحافل الدولیة
 حجم استضافة ومشارکة ممث�ي العمل الحکومي �ن

  ن العدد ي الخارج.  موظفني
 الذین تلقوا تدریبات تخصصیة �ن

نامج:  ال��

 الع�قات الدولیة والشؤون الخارجیة

 الخارجیة). (وزارة الشؤون 

وزارة الشؤون  

 الخارجیة 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •
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  .ي الخارج
 عدد موظفي القطاع العام الذین تلقوا منح دراسیة �ن

3.4.3 

اکة فاعلة  تحقیق نماذج ��

ن الھیئات المحلیة  ومحفزة بني

ن العام والخاص.   والقطاعني

 اكات ن  عدد ال��  . والقطاع الخاص الھیئات المحلیة بني

 ي تم خص
 ھا.تصخعدد خدمات الھیئات المحلیة الي�

نامج: اف والمتابعة ع�  ال�� ا����

 اختصاصات الھیئات المحلیة 

 .(  (وزارة الحکم المح�ي

نامج: السیاسات والتخطیط   ال��

 والمعلومات ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء).

وزارة الحکم 

 المح�ي 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

3.4.4 

تعزیز التعاون الفاعل مع  

ي 
مؤسسات المجتمع المدين

ي 
والمؤسسات الدولیة العاملة �ن

 المحافظات الجنوبیة. 

 .عدد ا�تفاقیات الموقعة 

 .کة  عدد المشاریع الُمش��

  .حة مع ا��ولویات والتوجھات الحکومیة  حجم تقاطع المشاریع الُمق��

نامج:  الع�قات الدولیة والشؤون  ال��

 الخارجیة 

 (وزارة الشؤون الخارجیة). 

نامج: والتخطیط السیاسات  ال��

 والمعلومات ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء). 

وزارة الشؤون  

 الخارجیة 
 ا��مانة العامة لمجلس الوزراء.  •

3.4.5 

تطویر الع�قات مع النقابات  

المھنیة والمراکز الشبابیة  

 والمؤسسات الحقوقیة.

 .عدد المؤسسات الحقوقیة المرخصة 

   المرخصة. عدد النقابات المھنیة 

  .عدد المراکز الشبابیة المرخصة 

  .عدد اللقاءات 

 .عدد السیاسات الحکومیة الناظمة ��عمال النقابات والمراکز الشبابیة 

نامج: السیاسات والتخطیط  ال��

 والمعلومات ودعم ا��داء الحکومي 

 (مجلس الوزراء). 

نامج:  دیوان المظالم  ال��

 (مجلس الوزراء). 

نامج: امج والخدمات الثقافیة ال��  ال��

 (الھیئة العامة للشباب والثقافة).

ا��مانة العامة 

 لمجلس الوزراء 
 الھیئة العامة للشباب والثقافة. •

 



الدائرة الحكومية

الرؤية

الرسالة

األهداف االستراتيجيةم
األهداف االستراتيجية المرجعيةاألهداف الفرعية لديوان الموظفين العاملديوان الموظفين العام

وفقًا لإلطار االستراتيجي (2022 – 2024) م

(12) ديوان الموظفين العام

بناء نموذج ريادي ومتميز في إدارة وتنمية الموارد البشرية للقطاع الحكومي في فلسطين.

ديوان الموظفين العام مؤسسة حكومية فلسطينية تسعى إلى تطوير نظام الخدمة المدنية من خالل رفع 
كفاءة الموارد البشرية واألنظمة اإلدارية، والتأكد من تطبيق النظام على موظفي الدولة بتجانس وشفافية 

ومساواة، لضمان تقديم خدمة نوعية للمواطن الفلسطيني.

رفع كفاءة وفاعلية عملية 
االستقطاب وإدارة الحراك 

الوظيفي للموارد البشرية في 
الخدمة المدنية

تطوير خطط وسياسات إدارة 
رأس المال البشري وفق مبادئ 

الجدارة والتميز والتحفيز

تنمية وتطوير رأس المال 
البشري لتحقيق الريادة

حوكمة أنظمة الموارد البشرية 
وتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة 

عليها

ضمان تقديم خدمات موارد 
بشرية فعالة ومتكاملة عبر 

توظيف أحدث أساليب التحول 
التكنولوجي والرقمي ونظم 

الجودة

تطوير نظام االستقطاب وفق مبادئ 
النزاهة والشفافية والمساءلة.

إدارة إجراءات التعيينات والعقود والحراك 
الوظيفي.

إدارة معلومات عملية االستقطاب 
والتعيين.

تطوير البيئة الناظمة لدمج ذوي اإلعاقة 
في الوظيفة العامة.

تطوير أنظمة التقييم لموظفي الخدمة 
المدنية.

تطوير أداء رأس المال البشري الحكومي 
وتعزيز منصات المعرفة.

تفعيل المعهد الوطني لإلدارة العامة 
.(NIPAL) والقيادة

االرتقاء بالوعي القانوني لموظفي الخدمة 
المدنية.

ضمان تقديم خدمات قانونية فعالة 
لقطاع الخدمة المدنية.

تطوير نظام رقابي فعال تشاركي لقطاع 
الخدمة المدنية.

تعزيز التكنولوجيا واألنظمة الذكية للموارد 
البشرية.

تعزيز تكامل الخدمات المحوسبة لديوان 
الموظفين العام.

تطوير البنية المعلوماتية لديوان الموظفين.

تطوير نظم عمل رأس المال البشري.

الدراسات المستقبلية والبحوث.

إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.

ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز 
المؤسسي.

ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي.

تطوير تشريعات وأنظمة قطاع الخدمة 
المدنية.

تعزيز كفاءة موظفي الخدمة المدنية.

1.3.1
ضبط وتنظيم سوق العمل، وتعزيز 

فرص العمل الالئق

2.2.2
رفع مستوى إنتاجية موظفي القطاع 

العام، وتعزيز التدريب التخصصي

2.3.2
تفعيل دور المعلومات وتكاملها في 

دعم اتخاذ القرار

2.2.1
تطوير منظومة تقييم األداء الحكومي، 

وتعزيز الرقابة الفاعلة

2.1.7
المساهمة في ضمان وحدة وانسجام 

التشريعات وتطورها

2.3.5
تطوير مركز البيانات والشبكة الحكومية

2.2.5
تحسين جودة األداء الحكومي، وتفعيل 
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