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بيان للحكومة الفلسطينية عقب انتهاء جلستها رقم  ،06تؤكد فيه رفضها املطلق
ملا أعلنت عنه اإلدارة األميركية عن عقد ورشة عمل حول األوضاع االقتصادية

واالستثمارات يف املنطقة ،بما فيها فلسطين ،كفصل أول مما يسمى "صفقة القرن"

رام الله2019/5/20 ،

أكد جملس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها اليوم االثنين يف مدينة رام الله ،برئاسة
الدكتور حممد اشتيه رئيس الوزراء ،رفضه املطلق ملا أعلنت عنه اإلدارة األمريكية عن عقد ورشة
عمل الشهر القادم حول األوضاع االقتصادية واالستثمارات يف املنطقة ،بما فيها فلسطين كفصل
أول مما يسمى "صفقة القرن".
وشدد اجمللس على أن حل الصراع يف فلسطين سياسي متعلق بإنهاء االحتالل وبإحقاق احلقوق
الوطنية للشعب الفلسطيني املتمثلة يف إقامة دولته املستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على
حدود الرابع من حزيران عام  ،1967وعاصمتها القدس الشريف ،وتطبيق حق العودة لالجئين
استناداً إىل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل ،مشيراً إىل أن الشأن االقتصادي هو نتيجة
للحل السياسي ،وأن الشعب الفلسطيني وقيادته ال يبحثان عن حتسين األوضاع وحتقيق الرفاهية
حتت االحتالل ،موضحاً أن القيادة واحلكومة مل تُستشر حول الورشة املذكورة ال من ناحية
املدخالت وال اخملرجات وال التوصيات وال حتى الشكل واملضمون.
كما أوضح اجمللس أن األزمة املالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج احلرب املالية التي تُشن عليها
بهدف االبتزاز السياسي ،مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا االبتزاز ،ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية
باألموال .وجدد اجمللس رفضه التام لإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية املتعلقة باستمرار االقتطاع
من أموالنا املستحقة من املقاصة الضريبية ،ويطالب إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،بإعادة
هذه األموال كاملة وغير منقوصة ،كما يطالب اجملتمع الدويل بالتدخل الفوري لإلفراج عن كامل
هذه األموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق على أية اقتطاعات متعلقة باملياه والكهرباء وغيرها.
ورحب اجمللس بانعقاد القمة العربية الطارئة بدعوة من خادم احلرمين الشريفين امللك سلمان بن
عبد العزيز نهاية الشهر اجلاري ،ومشاركة سيادة الرئيس حممود عباس فيها ،وأكد اجمللس تأييده
الكامل خملرجات هذه القمة الطارئة.
كما تقدم اجمللس بالشكر للقطاع اخلاص الفلسطيني على موقفهم الوطني املنسجم مع التوجهات
الوطنية الرافضة ملا يسمى بـ "صفقة القرن".

 املصدر :دولة فلسطين ،جملس الوزراء
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=43719
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ويف سياق منفصل ،أكد اجمللس على أن احلكومة استكملت خطة عملها لـ  100يوم ،مشيراً إىل أنه
ومنذ اليوم األول من تكليف سيادة الرئيس حممود عباس للحكومة عملت على اجناز خطة قصيرة
األجل تبلغ تكلفتها املالية  245مليون دوالر وبمؤشرات أداء قياسية عددها  176مؤشراً.
وتتلخص مفاصل هذه اخلطة بتشجيع اإلنتاج الصناعي والزراعي والسياحي ،واحلد من البطالة
وحماربة الفقر ،وتعزيز دور املرأة والشباب ،واالهتمام بالتعليم والتدريب املهني ،وصون احلريات
العامة وتعزيز الشفافية ،وتقويه وانشاء املدن الصناعية ،باإلضافة إىل خلق مشاريع ريادية
تنموية وبادئات وحاضنات األعمال والتكنولوجيا ،وتعزيز االستثمار يف الطاقة النظيفة،
واالهتمام باملوارد املائية.
وأشار اجمللس إىل أنه وخالل هذه الفترة القصيرة ،وباإلضافة لوضع خطة الـ  ،100قامت
احلكومة برسم االجتاه الالزم من خالل  46قراراً ،و 77رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني
لتعزيز صمود املواطنين يف جماالت الصحة والتعليم ،والتعليم املهني ،واالقتصاد ،والكهرباء،
والزراعة ،واملالية ،باإلضافة للقضايا اليومية التي تالمس حياة الناس ،وتسند اخلطة إىل:
.1

االنفكاك عن االحتالل:

وذلك من خالل االعتماد على الذات واالنفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد االحتالل ،ومن
هذه اإلجراءات وقف التحويالت الطبية للمستشفيات اإلسرائيلية ،واحلصول على اخلدمة من
املستشفيات الفلسطينية احمللية واألردنية والعربية وغيرها ،وتعميق العالقات وتطوير التعاون يف
اجملاالت االقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول العربية ،خاصة األردن ،وتعزيز املنتج
الوطني من خالل التركيز على الصناعة واملدن الصناعية ،واعتماد تأسيس بنى حتتية للمنطقة
الصناعية يف غرب نابلس ،واعتماد منطقة "جمرورة" كمنطقة صناعية خاصة وتزويدها ببنى
حتتية ،باإلضافة إىل تمديد العقد االستشاري ملنطقة جنين الصناعية ،وربط املنطقة الصناعية يف
أريحا بالطاقة املتجددة.
.2

التنمية بالعناقيد

حيث بدأت احلكومة بتعزيز عملية التخطيط االقتصادي الشامل من خالل التخطيط بالعناقيد
) ،(Clusteringوالذي يهدف لالستفادة من امليزات التنافسية لكل حمافظة من حمافظات الوطن،
وتعظيم هذه امليزات من الناحية االقتصادية ،والبدء بالتخطيط بالعنقود الزراعي والذي يشمل
طوباس ،جنين ،طولكرم ،وقلقيلية ،وعنقود سياحي يف بيت حلم ،وعناقيد خدمات خمتلفة يف رام
الله وحميطها.
.3

حتسين جودة اخلدمات وبشكل أساسي (الكهرباء)
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شكّل اجمللس فريقا وطنيا من اخلبراء وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء ووضع تصورات
وخطط عمل مع الشركاء إلعادة هيكلة هذا القطاع ،بما يقلل من األزمات املالية والديون التي
تعاين منها شركات الكهرباء والبلديات مع إمكانية شراء الكهرباء من األردن ،وكذلك اعتماد
استراتيجية الطاقة املتجددة ،حيث أشار اجمللس إىل أن احلكومة قد اتخذت بشكل عاجل قرار توفير
تمويل بقيمة  50مليون دوالر (كقرض) ملعاجلة مشاكل حالية يف قطاع الكهرباء ،مما يتيح
تشغيل حمطات "صرّة" يف نابلس" ،وبيت أوال" يف اخلليل لضمان توفير الطاقة الكهربائية ملدن
اخلليل ونابلس وطولكرم ،ال سيما يف الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء ،كما تم دعم
تعرفة الكهرباء بقيمة  50مليون شيكل سنوياً ،وبما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على
املواطنين.
.4

التمكين االقتصادي:

حتظى التنمية باهتمام احلكومة بهدف االنتقال من االحتياج إىل اإلنتاج ،حيث تم تشكيل وتفعيل
الفريق الوطني االقتصادي لتعزيز دور القطاع اخلاص بالتنمية االقتصادية وخلق بيئة حمفزة
لالستثمار ،وانشاء بنك االستثمار للتنمية ،والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين االقتصادي ،ونقل
ملكية برنامج التمكين االقتصادي من برنامج األمم املتحدة ) (UNDPللحكومة الفلسطينية وهو
بقيمة  27مليون دوالر ،والعمل على حوكمة صناديق التمكين االقتصادي واالجتماعي
والتكنولوجي حتت مظلة موحدة جامعة حتول دون شرذمة القطاع ،وتعمل بتكامل مع اجملتمع
املدين.
.5

التدريب املهني:

تسعى احلكومة إىل حماربة مشكلة البطالة من خالل استهداف ما يقارب من  30ألف طالبة وطالب
من خريجي التوجيهي واجلامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل حملياً وخارجياً من خالل
تعليم وتدريب مهني وتقني ،األخذ بعين االعتبار املستجدات يف وظائف املستقبل ،حيث تم اتخاذ
القرار للبدء هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتعليم املهني (University College for
)Vocational Educationبالشراكة مع متبرعين فلسطينيين من القطاع اخلاص ،كما تم
تشكيل فريق للتعليم املهني وبدء العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم املهني وخطة عمل
بالشراكة مع اجلامعات والغرف التجارية.
.6

اإلصالح والبناء املؤسسي واملايل:

أما فيما يتعلق بعملية اإلصالح والبناء املؤسسي ورفع مستوى الشفافية واملسؤولية ،فقد أعلن
اجمللس عن اجراء االنتخابات البلدية يف  14بلدية خالل أقل من  90يوم ،كما أعلن اجمللس عن
اطالق برنامج فلسطين للتميز احلكومي (Palestine Excellence Government
3

)Programاملبني على املعايير العاملية يف اإلدارة احلكومية حيث سيمكن الوزارات والدوائر
احلكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ وقياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج ملموسة متعلقة
باجلمهور واملواطنين أوالً ،ضمن بيئة تنافسية تعزز اجلودة واملساءلة والشفافية وترفع مستوى
االلتزام القانوين والبناء املعريف واالبتكار.
هذا باإلضافة إىل إطالق خطة وطنية للتواصل مع اجلمهور ،وانشاء الفريق الوطني لإلعالم،
والذي يشمل جميع املؤسسات اإلعالمية الرسمية من خالل التواصل واللقاءات الدورية مع
املؤسسات احلكومية .وكذلك تعزيز إيرادات اخلزينة العامة للدولة ،وتوحيد الهوية املؤسسية
للحكومة الفلسطينية بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل وترسيخ التراث الفلسطيني.
.7

التركيز على اخلدمات يف أول  100يوم:

أشار اجمللس إىل أنه بلغ عدد اخلدمات املستهدفة خالل هذه الفترة  67خدمة يف جماالت مهمة
مثل الصحة والشؤون االجتماعية والتعليم والنقل والزراعة والعمل واالقتصاد واملالية واملرأة
وغيرها ،كما خصصت احلكومة أكثر من  245مليون دوالر لالرتقاء بجودة اخلدمات من خالل
أكثر من  135مشروعاً حيث يتم قياس أداء هذه اخلدمات واملشاريع من خالل  170مؤشراً يتم
حتليلها بواسطة قاعدة بيانات موحدة وتقارير تُعمم للجمهور لتعزيز الشفافية والثقة مع الناس.
وكان اجمللس قد استمع إىل كلمة متلفزة من السيد هولين تشاو األمين العام االحتاد الدويل
لالتصاالت) ، (ITUبمناسبة اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات  ،2019والتي أشار
خاللها إىل أهمية تركيز اجلهود التي يمكنها إتاحة اإلنترنت وغيرها من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للمجتمعات واالقتصاديات .وتقليل الفجوة الرقمية املتواجدة يف االتصال
بتكنولوجيا املعلومات حول العامل ،وباألخص جمايلّ االتصال عن بعد واإلنترنت .حيث أعرب عن
دعم االحتاد الدويل لالتصاالت لفلسطين يف وضع إطار تنظيمي لضمان االنفتاح والتشغيل
النظيف للمشغلين ،ودعم عدد من املشاريع املهمة ،ومنها معاجلة األمن السيبراين ،وتوصيل
املدارس باألنترنت وخدمات اجليل الثالث .وتقدم اجمللس بالشكر للسيد هولين على دعم االحتاد
الدويل لالتصاالت ) (ITUلقطاع االتصاالت يف فلسطين.
وقرر اجمللس املوافقة على:


جدولة املستحقات املالية لعدد من البلديات التي ليس عليها مديونية للخزينة العامة،

وذلك بالتنسيق مع وزارة املالية.


إعادة تشكيل اللجنة الوزارية ملدينة بيت حلم عاصمة الثقافة العربية .2020
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اجراء االنتخابات احمللية لـ  3بلديات إضافية وهم :بيت سوريك ،جيوس ،وبيت الروش

التحتا ،بتاريخ .2019/07/13


استئناف االستفادة من املنح الدراسية املقدمة من احلكومة األسترالية ملوظفي القطاع

العام.


املوافقة على شراء كمية جديدة من األمصال املضادة لسم "األفعى الفلسطينية".
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

