
غزة-الرأي - آالء النمر
بين بنــاء وتطوير وترميــم وتوعية 
وتجديــد وإعــادة تدويــر، محطــات 
األوقــاف  وزارة  بهــا  مــرت  عديــدة 
الفلســطينية فــي قطاع غــزة مرت 
بالكثير من العقبــات وتجاوزتها إلى 
أن وصلــت إلــى مبتغاهــا وال زالت، 
وآخــر المحطات الصعبــة التي مرت 
الفلســطينية  األوقــاف  وزارة  بهــا 

بمراكزهــا ودور العبادة بأنشــطتها 
تلخصت بـ “جائحة كورونا”.

وكانــت األوقاف قد أصــدرت اللوائح 
المنظمــة لمجــاالت عمــل الــوزارة 
المختلفــة أبرزهــا: )الئحــة تأجيــر 
أمــاك الوقــف، الئحــة االســتثمار، 
الئحة تعليمات الحج والعمرة، الئحة 
اختيار بعثــات الحــج، تنظيم الئحة 
التشغيل المؤقت، الئحة ادارة شؤون 

العمــل  تنظيــم الئحــة  المســاجد، 
المالــي للزكاة، تنظيــم الئحة عمل 
المفتشين والمرشدين في المساجد، 
الئحة تنظيم مراكــز القرآن الكريم 

في قطاع غزة.
وفي مجــال تحفيظ القــرآن الكريم 
فقــد افتتحــت 550 مركــز لتحفيظ 
القرآن الكريم، ينتســب إليها 8950 
طالب وطالبة، مقارنة بالمراكز التي 

كانــت قائمة في عــام 2006 والتي 
ينتســب  وكان  مركــز،   318 بلغــت 
إليه4770 طالب/ة، فضا عن زيادة 
عدد العاملين في الحقل القرآني إلى 
646 محفــظ/ة، بعــد أن كان العدد 

في 2006 يبلغ 241 محفظ/ة.
وفــي ذات الصــدد اهتمــت األوقاف 
لتأهيــل  برنامــج   )46( بتنفيــذ 
الداعيات، وعقد مــا يزيد عن )900( 

دورة تدريبية للنســاء على مســتوى 
القطاع شارك فيها ما يزيد عن 4500 
مشــاركة، باإلضافة إلى عقد حوالي 
)1500( محاضــرة تربويــة للنســاء، 
شــارك فيها مــا يزيد عــن ) 6500( 
بصمــة  لألوقــاف  وكان  مشــاركة. 
واضحة في مجال التعليم الشــرعي 

وآليــات تطويره، وذلك 
مختبــرات   6 بافتتــاح 
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المحررين والمقطوعة رواتبهم 

التسهيالت ودعم المنتج الوطني 
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“األوقاف في 15 عامًا” موجز من اإلنجازات التي صنعت فارقًا واضحًا
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غزة- الرأي-بسام العطار
في ظل بيئــة عمل اســتثنائية، ووضع 
اقتصــادي صعــب، وحصار طــال كافة 
مناحــي الحيــاة، وتعقيدات االنقســام، 
استطاعت األمانة العامة لمجلس الوزراء 
أن تساهم في إرســاء دعائم االستقرار 
الحكومــي، والعمــل حســب إمكانياتها 
على تســهيل أعمــال الحكومــة وإنجاز 
القانونية  الوثائــق  مهماتهــا وصياغــة 

المتعلقة بأعمالها.
األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء تلك 
المؤسسة التي عملت طوال تلك الفترة 
وأخذت علــى عاتقها، التطبيــق األمثل 
لبرنامج الحكومة، والمساهمة في إنجاز 
األهــداف الوطنيــة العامــة، وذلــك من 
خال تقديم الدعم والمســاندة لرئيس 
ومتابعــة  الــوزراء،  ومجلــس  الــوزراء 
سياسات الحكومة وخططها ومشاريعها، 
واالرتقــاء بجــودة األداء الحكومي، وفق 

مبادئ الحكم الرشيد.  
خــال الفترة الممتدة مــن عام 2006م 
إلــى 2020م، حققــت األمانــة العامــة 
لمجلس الــوزراء العديد مــن اإلنجازات 
التي ارتكزت علــى االمتثال لمقتضيات 
الحكم الرشــيد، وتعزيز سيادة القانون، 
وتطويــر إدارة الشــأن العــام، من خال 
العمل علــى رفع كفاءة أعمــال مجلس 
الــوزراء واللجان الحكوميــة، حيث بلغت 
عدد جلسات مجلس الوزراء 552 جلسة، 
وعــدد القــرارات الصــادرة 6150 قرارًا 

خال الفترة.

دعم صمود المواطن
 األمانة العامة لمجلس الوزراء لم تغفل 
يومًا عن دعم المواطن وتعزيز صموده 
وحمايته اجتماعيًا، في ظل ظروف صعبة 
معقــدة عاشــها، فتم اعتمــاد وتوظيف 
للتشــغيل  عقــدًا  و800  موظفــًا،   588
مؤقــت، وصرف مبلــغ 7.5 مليون دوالر 
وصــرف  المؤقــت،  لتشــغيل  أمريكــي 
مساعدة مالية بقيمة )15،138،899( $ 
و)680566( شيكل للباحثين عن العمل 
واألسرة المتعففة والعمال والمتضررين 
من قصف االحتال واعتماد صرف سلفة 
ماليــة بقيمة 1400 شــيكل للموظفين 
المقطوعــة رواتبهــم مــن ســلطة رام 
اهلل، ولغيــر الموظفيــن ممــن تم قطع 
مخصصاتهم المالية من سلطة رام اهلل، 

452360 $ لعدد من الطلبة الجامعيين.
كمــا عملــت األمانــة على تغطيــة بدل 
إيجار وتوفير فرصة عمل للعائدين من 
ليبيا بواقع )5,000 $( لكل عائد معيل، 
إضافة لصرف مبلغ )$1,000( لكل عائد 
منهــم وما زال موجــودًا في قطاع غزة، 
واعتماد مشــروع إســكان لــذوي الدخل 
المحدود. فيما تم تخصيص 225,640$ 
لتدعيم األجزاء الحرجة من شــاطئ بحر 
قطاع غزة ووقف حالة االنجراف البحري، 
وخــال جائحــة كورونــا تــم تخصيص 
مليون دوالر لتعويــض المتضررين من 
أزمــة الطوارئ صرف مبلــغ )100,000( 
عاجلــة  مســتلزمات  لتوفيــر  شــيكل 

وضرورية لمراكز الحجر الصحي.

لوائح تنظيمية
أما فــي مجــال تطوير واعتمــاد أنظمة 
ترســي دعائــم الحكم الرشــيد فقد تم 
المصادقــة على الئحة عــدد 2 كائحة 
والئحــة  الحاضنــة،  األســرة  تنظيــم 
الحكوميــة،  المركبــات  عمــل  تنظيــم 
كمــا تم اعتمــاد 3 آليات كآليــات المنح 
والمصادقــة  الدراســية،  والمســاعدات 
علــى عــدد 7 مــن األنظمــة، كنظــام 
معاييــر تخصيص األراضــي الحكومية، 
الحكوميــة  المركبــات  عمــل  ونظــام 
العســكرية والمدنيــة، ونظــام صندوق 
دعم المزارعيــن والصيادين، ومصادقة 
علــى عــدد 2 مــن المعاييــر كمعاييــر 
برنامــج التشــغيل المؤقــت، ومعاييــر 
اعتماد الشهداء، واعتماد مشروع قانون 

الجرائم االلكترونية.

الشهداء والجرحى
وفــي إطــار االهتمــام بملــف الشــهداء 
صــرف  فتــم  واألســرى  والجرحــى 
لكافــة  شــهريًا  شــيكل   )2,600,000(
األســرى لمســتحقات صناديق الشــراء 
اإلســرائيلية،  الســجون  فــي  لألســرى 
وتغطية مســتحقات" كانتين" الســجون 
األســرى  واســتيعاب  والمعتقــات، 

المحررين في الوظائف الحكومية.
 وتغطيــة شــيكات التعليــم المتراكمة 
واعتماد مخصصات شهرية  للمعتقلين، 
ألســر شــهداء الفلتان األمني. وشــهداء 
األنفاق، وصرف مليون شــيكل للجرحى 
وذوي شــهداء فعاليــة مســيرات العودة 
وكســر الحصار، واعتماد رواتب األسرى 

داخل الســجون وأخذ األسرى المحررين 
المقطوعــة رواتبهم، واســتمرار صرف 
رواتــب الشــهداء العامليــن علــى بنــد 
البطالــة ومعاملتهــم أســوة بالشــهداء 

المدنيين والعسكريين.

مساعدات مالية للكوارث 
والطوارئ

وفــي إطــار التســهيات والمســاعدات 
للهيئــات المحلية والمؤسســات األهلية 
الترخيــص  رســوم  تخفيــض  تــم 
للمركبات، وصــرف )5,227,000( دوالر 
لصالــح الجامعات الفلســطينية، و)41( 
مايين شــيكل للبلديــات، و )20,000( 
دوالر مســاعدة عاجلة لبلدية أم النصر، 
ومســاعدة عاجلة بقيمة )700 $( لألسر 
المتضــررة جراء كارثــة قرية أم النصر، 
كمــا تــم صــرف )1,000( شــيكل لكل 
موظف مــن موظفي بلديات قطاع غزة،  
)37,700( شــيكل شــهريًا لطلبة مراكز 
التدريب المهنــي ، ومليون دوالر للدعم 
المباشر لقطاع اإلنتاج الحيواني النباتي، 
ومليــون دوالر إلغاثــة المتضررين من 
أزمــة وبــاء كورونا، كما تمــت الموافقة 
علــى صرف مبلــغ مليون دوالر إلنشــاء 
غرف كرفانات مزدوجــة للحجر الصحي 

ضمن مواجهة فايروس كورونا.

إصالحات إدارية
كما حرصت علــى تفعيل وتعزيز عملية 
اإلصــاح اإلداري وتطويــر األداء والبناء 
المؤسســي للدوائر الحكومية، فخفضت 
مــن تكلفــة تشــغيل الجهــاز الحكومي 
باعتماد سياســة الحكومة الرشــيقة من 
خال دراسة وتعديل الهياكل التنظيمية 
لجميع الوزارات والمؤسســات الحكومية 
وبلغت نســبة الترشــيق أكثــر من 40% 
من الهياكل المعتمدة سابقا، كما عكفت 
على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
لارتقــاء بالــكادر الحكومــي، وأصدرت 
الــوزارات  إنجــاز  حــول  تقاريــرًا   144

والمؤسسات الحكومية خال الفترة.

تحفيزات داخلية
 وترســيخًا لمفهوم التقييم المؤسســي 
فــي العمــل الحكومــي فقد أجــرت 19 
دراســة تقييمية للمؤسســات والوزارات 
الممارسات  الحكومية، وتطبيقًا ألفضل 
العملية أعــدت 6 من األدلة اإلرشــادية 

كإعداد دليل الخدمات الحكومية، أفضل 
دائــرة حكوميــة للعــام 2020-2019م 
وتقييــم  إلعــداد  اإلرشــادي  والدليــل 
اإلرشــادي  والدليل  التنظيمي،  الهياكل 
لجــودة وتقييم القرار الحكومي والدليل 
التقاريــر  وتقييــم  إلعــداد  اإلرشــادي 
الحكوميــة والوثيقة المرجعيــة لتقييم 

منظومة القضاء النظامي.
جوائــز   8 العامــة،  األمانــة  وأطلقــت   
للتميــز كجائــزة أفضل دائــرة حكومية 
لعــام 2020-2019م وجائــزة الموظف 
حســن  وجائــزة  المتميــز،  الحكومــي 
التعامــل مــع متلقــي الخدمــة، وجائزة 
حشــد وجلب المنــح والتمويــل، وجائزة 
حماية الجبهة الداخليــة، وجائزة البحث 
والنزاهة،  الشــفافية  والدراسة، وجائزة 

وجائزة رائد الخدمة جائزة االبتكار. 

الجودة والتطوير
وقد ساهمت في تطوير تقديم الخدمات 
الحكومية وفق معايير الجودة من خال 
تطوير وتأهيل بيئة العمل في 5 مراكز 
خدمة حكومية، وتدريب وتطوير قدرات 
50 موظــف حكومي فــي مراكز الخدمة 
الحكومية، وإطــاق نواة مركز الخدمات 
الحكومي )النافذة الموحدة(، وإجراء 43 
دراســة تقييمية لمراكــز تقديم خدمة 
الحكومية، و443 دراســة ميدانية بهدف 
تقييم جودة الخدمات الحكومية، وإعداد 
وتطوير ونشــر أدلة إرشــادية، كالدليل 
اإلرشــادي لجائزة التميــز ألفضل مركز 
خدمــة حكومي، وإطــاق وتنفيذ جائزة 

التميز ألفضل مركز خدمة حكومي.
الخطــط  تجويــد  علــى  عملــت  كمــا 
والسياســات الحكومية، فأعــدت اإلطار 
الحكوميــة  والتوجهــات  االســتراتيجي 
للفتــرة 2021-2017م وثيقة األولويات 
للتنميــة  خطــط  و3  الحكوميــة، 
الفلسطينية، وحقيبة المشاريع التنموية 
للحكومــة 2021-2017م، وخطة إعادة 
إعمــار قطــاع غــزة بعــد عــدوان العام 
2008م، كمــا أعدت 15 خطة من خطط 
عمل الحكومــة والمبادرات والمشــاريع 
الفتــرة، والمخطــط  الحكوميــة خــال 

اإلقليمي لقطاع غزة.

إدارة أزمة كورونا 
وعملــت األمانــة العامــة علــى تعزيــز 
ودعم صمود المواطن الفلسطيني، من 

خــال التخفيف من اآلثــار المترتبة من 
جائحة كورونــا، وذلك بإصدار 6 وثائق، 
كالوثيقــة المرجعيــة لمواجهــة جائحة 
كورونــا )كوفيــد 19-( في قطــاع غزة، 
والدليــل المرجعــي إلجــراءات التعايش 
3 خطــط  وإعــداد  وبــاء كورونــا،  مــع 
أزمــة  إلدارة  االســتراتيجية  كالخطــة 
كورونــا )كوفيد19-(، والخطة اإلجرائية 
الحكومية لسيناريو اإلغاق الحتواء وباء 

كورونا )كوفيد 19(.

الحروب والكوارث الطبيعية
نقديــة  مســاعدات  قدمــت  كمــا 
لمتضرري حــرب 2008م بمبلغ إجمالي 
علــى  موزعــة  وهــي   ،€  26.679.500
لعــدد   14.456.000€ التالــي:  النحــو 
3614 ألصحــاب البيــوت المهدمة كليًا، 
ألصحــاب   4.254 لعــدد   €  8.508.000
لعــدد   €  1.452.000 الجزئــي،  الهــدم 
1.452 لــذوي الشــهداء، 2.263.500 € 
لعدد 4.527 للمصابيــن والجرحى، كما 
حرصــت الحكومــة علــى التخفيــف من 
معاناة المواطنين نتيجة الحصار الظالم 
التي فرض على قطاع غزة، حيث قدمت 
مســاعدات نقديــة لشــرائح كبيرة في 
المجتمــع بمبلغ إجمالــي 3,413,300$ 

لعدد 16,462 أسرة متعففة. 
المؤسســة قامــت بإيــاء عنايــة بملف 
األزمــات والطــوارئ وذلــك مــن خال 
تشــكيل لجنة إلعــداد خطــة لمواجهة 
الكــوارث الطبيعيــة في فصل الشــتاء 
للحد من اآلثار المترتبة من المنخفضات 

الجوية التي يتعرض لها قطاع غزة.
وأخيرًا وليــس بآخر، فقد أولــت األمانة 
العامة اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الكثير من 
الظواهر وتصحيح العادات السيئة التي 
انتشرت داخل مجتمعنا، حيث تم إنشاء 
اللجنة الوطنية لتعزيز الســلوك القيمي 
من النخبــة المختصيــن والممثلين عن 
الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي، حيث تمحــور عملها 
في الحد من مشــكلة التسول، مكافحة 
السحر والشعوذة، التحصين المجتمعي، 
الوقاية من االنتحار، مكافحة المخدّرات، 
للمؤسســات  الســلوكي  األداء  متابعــة 
الحكوميــة. كما اســتجابت لمواطن من 
خال إنشــاء ديوان المظالم، حيث تمت 

معالجة 3,466 مظلمة.

تقرير
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

صرفت رواتب لمن قطعت رواتبهم من رام الله

“مجلس الوزراء” بغزة خالل 15 عامًا.. دعم صمود المواطن 
الفلسطيني بمشاريع قدرت بماليين الدوالرات
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غزة-الرأي
النقــل  وزارة  أن  مــن  بالرغــم 
ظروفــًا  واجهــت  والمواصــات 
استثنائية مثلها مثل باقي الوزارات، 
نتيجــة التحديــات والصعوبات التي 
فرضهــا الحصــار على قطــاع غزة، 
إال أنهــا عملت بــكل طاقتها وجهود 
كوادرها لتحقيق إنجازات ملموســة، 
بــل  المتاحقــة،  األزمــات  وإدارة 
وتميزت في أدائهــا من خال تنفيذ 
والمشــاريع  البرامــج  مــن  العديــد 

التنموية.

مشاريع حيوية
ومنذ عــام 2006 حتى اليوم، نفذت 
الــوزارة عــدد )62( مشــروع حيوي، 
شــملت قطاعات النقل والمواصات 
والبنية التحتية، منها مشاريع تتعلق 
في مجــال النقــل البــري والبحري، 
كما عالجت قضيــة ازدواجية اصدار 
التراخيــص، حيــث تــم توحيد جهة 
اإلصدار مــن الوزارة، وبلــغ إجمالي 
عــدد المركبات مجهولة الهوية التي 
تم تسوية أوضاعها قانونيًا )5659(. 
وفــي إطــار إنجازاتهــا علــى مــدار 
الســنوات الماضيــة، تمديــد العمل 
والديــون  الرســوم  بتخفيــض 
المتراكمة علــى تراخيص المركبات 
العموميــة  والمركبــات  الماكــي 
بنســبة %50، حيث بلغ إجمالي عدد 
المركبات المسجلة بغزة حتى 2020 

)67530( مركبة.
وفيما يتعلق بحصــر وتقييم أضرار 
قطاع النقل والمواصات في معركة 
حجارة الســجيل والفرقــان والعصف 
المأكــول، فقــد تم تعويــض قطاع 
النقــل بمبلغ 750 ألف دوالر، وإجراء 
زيــارات ميدانية علــى كافة المواقع 
الخاصــة، وإعــداد تقديــرات لحجم 

األضرار الناجمة عن العدوان.
كما ســعت الــوزارة لكســر الحصار 
المفــروض علــى إدخــال المركبات 
العمومية عبر الســماح بتحويل أكثر 
من عشــرة آالف مركبــة خصوصية 
إلى عمومي داخلي لتعويض النقص 
تعليم  وتطوير مركبات  بالمركبات، 
الســياقة مــن خــال فتــح المجال 
لترخيص مــدارس جديــدة، اضافة 
لتوفير إنارة ليلية التفرعات الخطرة 
وأمــام المرافــق العامــة مــن خال 
االعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية 

والبطاريات.

مشاريع انشائية..ميناء غزة 
نموذج

مشــاريع عديدة نفذتها وزارة النقل 
مــن أهمها، مشــروع تدعيم كاســر 
األمواج، وإنشــاء حديقــة ميناء غزة 
البحري، وإنشاء مقاعد للمصطافين 
فيــه، الــى جانــب مشــروع حمايــة 
المنطقة الجنوبية من حوض المرفأ.
وفي جانب المشــاريع أيضا، أنجزت 
الوزارة مشروع إنارة اللسان البحري 
بالطاقة الشمســية، ومشروع إنشاء 
معرشات الصيادين، ومشروع إعادة 
ترتيب سور كاسر األمواج، ومشروع 
إعادة رسوم وإنشاء لشارعي الميناء 
الرئيســيين، كمــا نفــذت مشــروع 
تنظيم ونقل وبناء نحو )15( موقف 
للنقل العمومي في محافظات غزة.

وفي مجال تطويــر المرافق، نفذت 
المرافق والخدمات  مشــروع تطوير 
العامة في دوائر الترخيص وتطوير 
صاالت الستقبال الجمهور في كافة 
المحافظــات، كمــا نفــذت مشــروع 
)معرشــات(  أســقف  أربــع  تركيــب 
لمواقــف النقــل العموميــة، وهــي 
موقف الكتيبة غــزة، وموقف مدينة 
وبنــي  رفــح  وموقفــي  خانيونــس 
ســهيا، فيمــا تــم إنشــاء مواقــف 
الموقــف  منهــا  جديــدة،  عموميــة 

الخاص بجامعة األزهر واإلســامية 
بأرض الكتيبة.

وعلى صعيد حركــة المرور وتأهيل 
الطــرق، أنجــزت الــوزارة مشــروع 
تأهيــل اإلشــارات المروريــة علــى 
الطرق ومشــروع تعديلها، وتنظيم 
حمات الفحص الشــتوي الســنوية، 
ومشــروع تنظيم المرور في محيط 
الجامعات، وتحديد ســرعة الدراجات 
النارية للحد من الحوادث، الى جانب 
اعتماد التصميمات النهائية لشــارع 
والخامسة  الرابعة  المرحلة  الرشــيد 

والتاسعة.
مشاريع توعوية

ومن منطلق مسؤوليتها عن سامة 
الحــوادث  المواطنيــن وللحــد مــن 
المروريــة، أطلقت وزارة المواصات 
مشــروع" ابتســامات الطريــق " في 
المرحلــة   " الحكوميــة  المــدارس 
األساســية"، ومشروع " أســرة آمنة 
مروريــا، " حيــث اســتهدفت ربــات 
البيوت، كما أطلقت مشــروع ســفير 
الســامة المرورية لطــاب المرحلة 
الرســمات  ومشــروع  الثانويــة، 
المرحلــة  واســتهدف  التوعويــة 

االبتدائية واالعدادية.
مشــروع  الــوزارة  أطلقــت  كمــا 
ابتسامات الطريق لرياض األطفال، 
الى جانــب افتتــاح معاهد إشــارات 
في كافــة المحافظات يتبع لمدارس 

السياقة.

تسهيالت وتخفيض رسوم
وفي مجال تقديم تسهيات جديدة 
للمواطــن، أنجزت الــوزارة بالتعاون 
مــع مؤسســات مجتمعيــة، تطبيق 
نظــام الشــباك الموحــد فــي جميع 
دوائر الترخيص وهو ما ســاهم في 
ســرعة إنجاز معامــات المواطنين، 
باإلضافــة إلــى إكســاب الموظفين 
خبرات متنوعــة بالتعامل مع جميع 

المعامات على حد سواء.
كمــا عملــت الــوزارة علــى الربــط 
الماليــة  وزارتــي  مــع  اإللكترونــي 
والداخليــة مــن خال موقــع تكامل 
البيانات اإللكتروني، ما ســاهم في 
توفير الوقت والجهد، واإلســراع في 

تنفيذ المعامات.
وفي اإلطار نفســه، أنجــزت الوزارة 
مشــروع  عملهــا،  ســنوات  خــال 
اســتبدال رخص المركبات والقيادة 
الورقية إلى باســتيكية، ومشــروع 
اســتبدال لوحات المركبات وانشــاء 
دوائــر  داخــل  الفنيــة  المكاتــب 
للتخفيــف عــن  التراخيــص وذلــك 
المواطنيــن إلنجــاز معاماتهم في 

مكان واحد.
وإضافــة لما ســبق، أنجــزت الوزارة 
مشــروع تركيــب كاميــرات مراقبة 
أثنــاء  الســياقة  مركبــة  داخــل 

الفحوصات العملية لضبط الشفافية 
والنزاهة، الى جانب مشروع تركيب 
التجارية  المركبــات  كاميــرات فــي 

للتقليل من الحوادث المروية.

إنجازات خدماتية وبيئية
مــن ضمن إنجازات الــوزارة في هذا 
الجانب، تنظيم عمل شــاحنات نقل 
البضائع عبر المعابر وتحديد أســعار 
النقل، وتحديد الحموالت المســموح 
الصياديــن  مراكــب  وإزالــة  بهــا، 
الموجودة بشــكل عشوائي في حرم 
المينــاء، وإنشــاء درابزيــن حمايــة 
فــي عــدة مناطــق بغــزة لحمايــة 
أطفال المدارس.كمــا عملت الوزارة 
المروريــة  اإلشــارات  وضــع  علــى 
والمطبات االصطناعية في شــوارع 
متعــددة وطــرق رئيســية بالتعاون 
تســعيرة  وتحديــد  البلديــات،  مــع 
نقل الركاب، وأيضا تنفيذ مشــاريع 
تحســين بيئة الخدمــات عبر تطوير 
صاالت الجمهــور بدوائر الترخيص، 
ســاحات  فــي  معرشــات  وعمــل 

التراخيص النتظار المواطنين.
وفــي نفس الجانب، أنجــزت الوزارة 
العديد من اللقاءات السنوية لتعزيز 
الوعــي المــروري، الــى جانــب عقد 
اللقــاءات التدريبيــة واالذاعية على 
اإلذاعــات المحليــة، واعــداد مــواد 
إثرائيــة للطلبــة، إضافــة لتركيــب 
مطبــات اصطناعية لضبط ســرعة 

سير المركبات.

 مشاريع حوسبة وتطوير 
البرامج 

ســعت الــوزارة منــذ بدايتهــا الــى 
مجموعــة مــن البرامج المحوســبة 
لتســهيل المهــام علــى الموظفين 
والمواطنيــن، مــن أهمهــا برنامــج 
هندســة المركبات، وخدمة إرســال 
رســائل جوال للمواطنيــن للتذكير 
بإنهاء الترخيص، الى جانب مشروع 
خــاص  إلكترونــي  موقــع  إنشــاء 
بمدارس السياقة لضبط المخالفين 

وأنجرت الوزارة أيضا، تركيب شبكة 
جديــدة في مينــاء غــزة البحري مع 
ربط الورشــة الفنية لشبكة الوزارة 
مــع دوائــر الترخيــص، الــى جانب 
العديــد مــن المشــاريع واإلنجازات 
التــي تهدف لتســهيل المهــام على 
الموظفيــن والمواطنيــن علــى حد 

سواء.

بينها تطوير ميناء غزة وتسوية أوضاع المركبات وإنارة ليلية

النقل والمواصالت خالل 15 عامًا..62 مشروع حيوي 
وتخفيض رسوم 50 % وتسهيالت
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
علــى مــدار 15 عامــَا، لــم تتوان 
وزارة األســرى بغــزة فــي تقديم 
خدماتها المقدمة لألسرى وذويهم 
كل  وضعــت  بــل  وللمحرريــن، 
إمكانياتها لخدمتهــم باعتبار ذلك 
واجب وطني وأخاقي، عبر سلسلة 
مــن البرامــج لضمان توفيــر حياة 

كريمة لهم.
ومن بيــن الخدمات التــي قدمتها 
وذويهــم، خدمة  لألســرى  الوزارة 
التأمين الصحي، والفحص الشامل 
للمحررين ودمجهم بالمجتمع، الى 
جانب التســهيات الطبية الخاصة 
بــذوي األســير، وتقديــم الدعــم 
النفسي والمعنوي ألهالي األسرى، 

وتفعيل قضاياهم محليَا ودوليًا.

خدمة األسير وذويه
قضبــان  خلــف  األســرى  خدمــة 
االحتــال وتوفير حيــاة كريمة له 
األولويــة،  ضمــن  كان  ولعائلتــه، 
حيث صرفت الــوزارة دفعات مالية 
لهــم داخل الســجون بواقــع مبلغ 
شــهري366560( ( بالشيكل حتى 
أســير،   74 منهــا  اســتفاد   2020
باإلضافة الى تقديم خدمة التعليم 
 1770 منهــا  اســتفاد  الجامعــي 
المدرسي  التعليم  وتقديم  أســير، 
والمــوازي ومحــو األمية لألســرى 

استفاد منها 1000 منهم.
خدمــة  أيضــا،  الــوزارة  وقدمــت 
التدريبية  الدورات  اعتماد شهادات 
لألسرى داخل السجون في مجاالت 
مختلفة )ادارية، دينية، سياســية( 
بالتعاون مع جهــات حكومية وغير 
حكوميــة، الى جانــب تقديم منح 
مالية فــي العديد من المناســبات 

لجميع عوائل األسرى.
كما حصلــت الوزارة علــى مكرمة 
حــج مــن خــادم الحرميــن خاصة 
بذوي األســرى واألسرى المحررين 
على مدار ثاث مواســم، واستفاد 
مــن المكرمة 1000 عائلة أســير، 
االعفــاء  خدمــة  لتقديــم  إضافــة 
من رســوم التأميــن الصحي لذوي 
األســرى داخل الســجون )الزوجة، 
األبنــاء، الوالديــن( بالتنســيق مع 
تقديــم  وأيضــا  الصحــة،  وزارة 
خدمــة االعفاء من رســوم التعليم 
الجامعي والمدرســي لذوي األسير 
مــع  بالتنســيق  الســجون  داخــل 
وزارة التربيــة والتعليم والجامعات 

الفلسطينية.
ولــم يتوقــف دور الــوزارة خــال 

األعوام الماضية هنا، حيث قدمت 
خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون 
مــع شــركة الكهرباء علــى فاتورة 
الكهرباء الشهرية الخاصة بعائات 
األســرى، الى جانــب تقديم خدمة 
إعفــاءات وخصومــات بالتعاون مع 
البلديات على االشــتراك، وفاتورة 

المياه الشهرية.
وإضافــة الــى مــا ســبق، قدمــت 
مســاهمة ماليــة لتغطيــة نفقات 
بعــض العاجات ألهالي األســرى 
وتكاليــف عمليــات زراعــة النطف 
المهربة لألسير نفســه، واعفاءات 
وخصومات بالتعاون مع المؤسسات 
الصحيــة غيــر الحكوميــة وأيضــا 
تقديم خدمة ســداد مبالغ غرامات 

مالية.

تمكين المحررين مجتمعيًا
األســرى  تمكيــن  جانــب  وفــي 
لاندمــاج  وتأهيلهــم  المحرريــن 
بالمجتمــع، عملــت الــوزارة علــى 
األســرى  واســتيعاب  توظيــف 
المحرريــن أصحاب المــدد العالية 
فــي المؤسســات الحكوميــة، الى 
جانب صرف )راتب مقطوع( شهري 
للمحرريــن أصحاب مــدد االعتقال 
النظــام بمبلغ  المتوســط حســب 
وأيضًا  )448045( شيكل شــهريا، 
صرف راتب )بطالة مؤقتة( شهري 
للمحرريــن أصحاب مــدد االعتقال 

البسيطة.
كمــا ســعت الــى خدمة التنســيق 
لصرف المســتحقات والمســاعدات 
باألســرى  الخاصــة  الماليــة 
المحررين القدامى، ووفرت ســكن 
تــم  حيــث  المحرريــن،  لألســرى 
تســليم عدد )26( شــقة ســكنية 
أصحــاب  المحرريــن  لألســرى 

مــدد األســر العالية الذيــن وقعت 
عليهــم القرعة، في مشــروع برج 
الصالحي)1(، باإلضافة الى تسليم 
مشــروع مدينــة االمــل، حيث تم 

تسليم 280(( شقة سكنية.
وفي الســياق ذاتــه، قدمت الوزارة 
خدمة التأهيــل العلمي األكاديمي 
لألسرى المحررين من خال تغطية 
رســوم التعليــم الجامعي لألســير 
المحرر من جهات مانحة وبالتعاون 
مع الجامعات الفلســطينية، إضافة 
لتقديــم خدمة االعفاء من رســوم 
التامين الصحــي والرعاية الصحية 
لألســرى المحرريــن بالتعــاون مع 

وزارة الصحة.
كذلك قدمت خدمة التدخل الصحي 
لألســير المحرر، بالتعاون مع وزارة 
الصحة إلجراء فحص طبي شــامل 
لألســير المحرر فور تحرره، إضافة 
وتســهيات  دعــم  تقديــم  الــى 
واعفــاءات كلية أو جزئية لألســير 
المحــرر، الى جانب دعم مشــاريع 
زواج االســرى المحرريــن بشــكل 

جزئي.
وســاهمت الــوزارة أيضــًا بصــرف 
المتأخــرات والمســاعدات الماليــة 
وتقديــم  المحرريــن،  لألســرى 
مشــاريع مدرة للدخــل، كما قامت 
بزيارة جميع المحررين في بيوتهم 
على مــدار العام، والمشــاركة في 

استقبالهم.

خدمات معنوية واجتماعية
الدعــم  تقديــم  صعيــد  وعلــى 
لعائــات  واالجتماعــي  المعنــوي 
األســرى، نفــذت الوزارة مشــروع 
)تواصل( الــذي يقوم علــى زيارة 
جميع عوائل االســرى في بيوتهم، 
ونفذت أيضا مشروع )مؤازرة(، كما 

ســاهمت في خدمة توزيــع الهدايا 
على أهالي االسرى في المناسبات 
مثــل )الطــرود الغذائيــة_ هدايــا 

عينية _ لحوم االضاحي(.
كما نفذت خال السنوات الماضية، 
االجتماعــي  الدعــم  مشــروع 
والمعنوي ألطفال األسرى، وتقديم 
كفاالت مالية لذويهم، وأيضًا اعفاء 
أبناءهم من الرســوم المدرســية، 
وتقديــم مســاعدات ماديــة لذوي 
األســرى، وتنظيم افطار رمضاني 
علــى شــرف األســرى للمحرريــن 
تنظيــم  الــى  باإلضافــة  الجــدد، 
ترفيه  ورحــات  مخيمــات صيفية 
ألبنــاء األســرى، وتقديــم كفاالت 

مالية لذوي األسرى في السجون. 
ولــم تــأل الــوزارة أي جهــد خال 
ســنوات عملها فــي تفعيل قضية 
إعاميا وميدانيا، ونشــر  األســرى 
الوعــي بأهمية التضامــن معهم، 
وذلــك مــن خــال تنظيــم )مئات 
المســاندة  واالنشــطة  الفعاليــات 
لألســرى والهادفة إلبقاء قضيتهم 

حية.
كما عملــت الوزارة على اســتمرار 
والحقوقيــة  القانونيــة  المتابعــة 
لملف االســرى مع الجهــات الدولية 
والمحلية المعنية بحقوق االنسان، 
ومخاطبتهــا وااللتقاء بها إلحاطتها 
بحــق  اإلســرائيلية  باالنتهــاكات 
األسرى، حيث وصل عدد المذكرات 
القانونية والرسائل المسلمة لهذه 
اللقــاءات  وعــدد   ،)329( الجهــات 

والزيارات )60(.

تفعيل قضية األسرى
ونفــذت الوزارة مشــروع )تعريف 
الجيــل بقضيــة األســرى(، حيث 
المــدارس  طلبــة  يســتهدف 

عــدة  خــال  مــن  والجامعــات، 
انجــاز  علــى  وعملــت  أنشــطة، 
المعرض الدائم للحركة األسيرة، 
منتظمــة  زيــارات  وتنظيــم 
للمؤسســات والطــاب والمراكــز 
لتعريفهــم بقضية االســرى، الى 
جانب المشــاركة مــن قبل طاقم 
األســبوعي  باالعتصــام  الــوزارة 
للتضامــن مــع األســرى وذويهم 
أمــام مقر الصليــب األحمر صباح 

كل اثنين.
وفي نفس السياق، عقدت الوزارة 
مؤتمــرات مركزية دوليــة لدعم 
قضيــة االســرى، ودعمــت إعداد 
أفــام تســجيلية ووثائقيــة تبرز 
معاناة األسرى وفضح االنتهاكات 
الصهيونيــة، وقامت بإصدار كتب 
ونشــرات تبــرز معانــاة األســرى 
االعتقــال، وجوانب حياة  ونواحي 

األسير داخل سجون االحتال.
قضيتهــم  تفعيــل  وبخصــوص 
قانونيًا وحقوقيًا، استقبلت الوزارة 
وفود عربية ودولية متضامنة مع 
االســرى زارت غزة، ضمن قوافل 
كسر الحصار، وعملت على ترتيب 
لقــاءات تجمعها بأهالي األســرى 
لتعريفهم بقضية األسرى، إضافة 
الى المتابعة القانونية والقضائية 
باالنتهــاكات  يتعلــق  فيمــا 

اإلسرائيلية بحق األسرى.
وفــي هــذا الجانب، عملــت على 
تنظيم مؤتمــرات مركزية دولية 
في غــزة لدعــم قضية االســرى 
والمشــاركة  قضيتهــم  وتدويــل 
في مؤتمــرات دولية نظمت خارج 
فلســطين، وتوثيــق االنتهــاكات 
االسرائيلية بحق االسرى ومتابعة 
الحقوقية  المراكــز  قضاياهم مع 

واالنسانية.

حياة كريمة للمقطوعة 
رواتبهم

ولم تغفــل الــوزارة، العمل على 
ألهالــي  كريمــة  حيــاة  توفيــر 
المقطوعــة  الشــهداء وللجرحــى 
رواتبهــم من قبــل رام اهلل، حيث 
صرفت مخصصات مالية شــهرية 
لذوي الشهداء المقطوعة رواتبهم 

لعدد )1408( أسرة شهيد.
وفي نفــس الجانب أيضا، صرفت 
والمحرريــن  األســرى  وزارة 
مخصصات مالية شهرية للجرحى 
المقطوعة رواتبهــم لعدد )624( 

جريح.
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"األسرى" في 15 عام.. خدمات متواصلة لتفعيل قضاياهم 
وتمكين المحررين والمقطوعة رواتبهم 
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غزة- الرأي-بسام العطار
رغــم صعوبــة المتغيرات علــى أرض 
الواقع، حصار وبطالة مخيفة انتشــرت 
بيــن  خاصــة  الهشــيم  فــي  كالنــار 
صفوف الشــباب، تحــاول وزارة العمل 
الفلسطينية في غزة، التخفيف من حدة 
األثــار المترتبة على اســتمرار اإلغاق 
والحصــار علــى أكثر مليوني شــخص 
يعيشــون أوضاعًا أقل مايقال عنها أنها 

صعبة للغاية، وال يتحملها بشر.
الــوزارة نجحت مــن خــال العديد من 
برامج التشــغيل والتدريب، أن تســجل 
نجاحــات كبيــرة مقارنة بمــا لديها من 
إمكانيات، ضمن سياسية ثابتة هدفها 
توفير فــرص عمل لكثير ممن ســدت 
فــي وجوههــم ســبل الحيــاة الكريمة 
ضمــن معاييــر تعتمد على الشــفافية 

والعدالة وتكافؤ الفرص.

خدمات التشغيل
الحكومــة  اتخــذت   2007 عــام  منــذ 
الفلســطينية عــدة خطــوات للحد من 
نسب البطالة، وتعزيز إمكانيات العمال 
والخريجيــن مــن خــال توفيــر فرص 
العمــل ضمن سياســة تنمويــة، حيث 
وفرت الحكومة )94,447( فرصة عمل 
منها، )72,183( فرصــة عمل بتمويل 
من الحكومــة الفلســطينية في قطاع 
غزة بميزانية وصلت )45,039,869$(، 
بتمويــل  عمــل  فرصــة   )21,990( و 
مــن الــدول المانحــة بميزانيــة بلغت 

 .)36,389,787$(
الحكومــة أقــرت العديــد مــن البرامج 
للتخفيــف من المعانــاة التي يعيشــها 
آالف العمــال من خــال تلــك البرامج 
أبرزهــا:  كامــن  والتــي  التشــغيلية، 
برنامج التشــغيل المؤقــت، والذي بدأ 
فــي نوفمبــر 2007 بقــرار من مجلس 
الوزراء باســتقطاع مبلغ %5 من رواتب 
الموظفيــن الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
مــن حكومة "إســماعيل هنيــة"، حيث 
)53,995( فرصــة عمــل  تــم توفيــر 
 ،)35,996,666$( بلغــت  بميزانيــة 
وبرنامج جــدارة لتوفير )4450( فرصة 
عمــل بميزانيــة 1557500($(، وأيضًا 
تمكين 2000(( شــاب خريــج بميزانية 

تقدر1621621($(.
ومــن البرامــج أيضــًا، تنميــة قــدرات 
خريــج   )958( لتشــغيل  الخريجيــن 
وبرنامــج   ،)1,101,226$( بميزانيــة 
تمكيــن الشــباب والخريجين لتشــغيل 
)2000( عامــل، وبرنامج تنمية قدرات 

الشــباب والخريجيــن طموح لتشــغيل 
عدد )8180( بميزانية 16184158($(، 
لتوفيــر  مســار  لمشــروع  إضافــة 
عــدد ))600 فرصــة عمــل بميزانيــة 

.)$)977143

المساعدات النقدية
وزارة العمــل لم تكتفي باعتماد برامج 
تدهــور  فأمــام  المؤقــت،  التشــغيل 
األوضاع االقتصادية، تم تقديم برامج 
المســاعدات النقديــة للعمــال )بقيمة 
$100 للعامل( خــال الظروف الطارئة 
التي مر بها قطاع غزة، حيث تم تقديم 
 )351,043( لـــ  النقديــة  المســاعدات 
عامل بميزانية بلغت )35,104,300$(، 
النقديــة  المســاعدات  تقديــم  منهــا 
العاجلة للعمــال العاطليــن عن العمل 
مراحــل  والصياديــن  والمزارعيــن 
 ،2007 عــام  عامــل   )47,942( منهــا 
ومــا   ،2008 عــام  عامــل   )101,251(
يقــارب )90,000( عامــل عــام 2009، 
بعد الحرب على قطاع غزة، و )30,00( 

عامل خال عام 2010.
الــوزارة قدمــت أيضــًا مســاعدة مالية 
خال جائحــة كورونا عــام 2020م، لـ 
دوالر   100 بقيمــة  عامــل   )81,850(
لــكل عمــال مــن العمــال المتضررين 
في قطاعات العمل المختلفة بميزانية 

بلغت )8,185,000$(.
كما تم حصر ومتابعة القوى العاملة في 
قطاع غــزة، حيث بلغ العــدد التراكمي 
للعاطلين عن العمل )378,982( عاطل 
عن العمل، منهــم )167136( خريج و 

)211846( عامل.
ووفقًا الســتراتيجية الــوزارة تم العمل 
بسياسة االعتماد على الذات، من خال 
خلق فــرص عمــل )مشــاريع صغيرة( 
والتنســيق مــع كل مــن  بالمشــاركة 

وزارتي االقتصاد والمالية.
الــوزارة نجحــت أيضــُا فــي تحصيــل 
ومتابعة الحقوق العمالية للعمال داخل 
األراضي المحتلة )متقاعدين، مصابين، 
بدل عاج، نهاية الخدمة( والتي وصلت 
حتى اآلن لـ )55,246,412.22 شيكل(.

التدريب المهني
اهتمامــًا خاصــًا،  العمــل  أولــت وزارة 
بتأهيل القوى العاملة، وتوفير العمالة 
الماهــرة مــن خــال تقديــم خدمــات 
التدريب المهنــي رغم الظروف المادية 
الصعبة التي مــرت على القطاع، فكان 
مــن أبرز اإلنجــازات: تخريــج )7,231( 

متــدرب من )17( تخصــص مهني في 
محافظــات غزة، وتخريج عدد )5,749( 
متــدرب من الــدورات القصيــرة وعدد 

)2917( متدرب من دورات السياقة.
عــدد المهــن المرخصــة فــي المراكز 
المهنية الخاصة بلــغ )38( مهنة، حيث 
تــم تجديد الترخيص لــــ )174( مهنة، 
فــي  عقــدت  دورة   )1320( واعتمــاد 

المراكز الخاصة لـ )13,180( خريج.
أمــا فيمــا يتعلق بقطــاع اإلنشــاءات، 
تم افتتاح 12 قســمًا جديــدًا في مراكز 
التدريــب المهنــي المختلفــة، منهــا 5 
أقســام مستحدثة، وإعادة بناء طابقين 
بمســاحة 500 م2 لمركز دير البلح في 
عام 2012 م بتمويل يقدر بـ 500000 
$ مــن برنامــج دول مجلــس التعــاون 

إلعادة إعمار غزة.
وفــي جنوب القطاع، تــم إعادة تأهيل 
مركز خانيونس بعمل صيانة للمباني، 
كأعمال القصارة والدهان بتمويل يقدر 
بـ 130000 $، من برنامج دول مجلس 
التعــاون إلعادة إعمــار غــزة بالتعاون 
مــع البنــك اإلســامي للتنمية-جــدة، 

وبإشراف اإلغاثة اإلسامية-بريطانيا.
وإنشــاء مركــز التميز فــي مركز رفح، 
حيث تم في عام 2012 م إضافة مبنى 
مكون من طابقين بتمويل 560000 $ 
من برنامج دول مجلس التعاون إلعادة 
إعمار غزة بالتعاون مع البنك اإلسامي 

للتنمية-جدة. 
وفي الشمال، تم استكمال إنشاء مباني 
الطابــق األرضي فــي مركز الشــمال، 
بدعــم من UNDP وتأهيلــه الفتتاح 4 
أقســام تدريب فــي قطاع اإلنشــاءات 
والكهربــاء، حيث تم بناء اللف الخارجي 
320 م،  والبالــغ مســاحتها   B لمبنــى 

والتشطيب لبقية المباني.
كما تم تطوير البنيــة التحتية وتأثيث 
األقســام من خال مشروع دعم قطاع 
التدريــب المهنــي فــي 5 تخصصــات 
مــن  يــورو   480000 يبلــغ  بتمويــل 
وعملــت   ،GIZ األلمانيــة  المؤسســة 
الوزارة على تقديم دعم مشروع تنفيذ 
5 دورات تعليم مهني مســتمر بتمويل 
80000 يــورو. وتوفيــر مــا يلزمها من 
وتطويــر  وتحديــث  ومعــدات  أجهــزة 

المناهج باإلضافة لتدريب المدربين.
وتم تنفيذ مشروع دعم مراكز التدريب 
المهنــي بالخامــات والمعــدات الممول 
بمبلــغ 350000 $ مــن بنــك التنمية 

.UNDP االسامي وتنفيذ مؤسسة
الــوزارة عملت خــال الفتــرة الماضية 

علــى اســتحداث 3 أقســام فــي قطاع 
اإلنشــاءات وتزويدها بأحــدث األجهزة 
والمعــدات وتأثيــث األقســام. كما تم 
تطويــر المناهج باتباع منهجية المهام 
المركبــة CTA، باإلضافة إلــى العديد 
مــن الــدورات التدريبيــة لتطويــر أداء 

المدربين واإلداريين.

كادر بشري مهني
عملــت وزارة العمل على تخريج 2150 
متدرب من مشــروع الدورات القصيرة 
فــي قطاع اإلنشــاءات بدعــم حكومي 
عــام 2012 م بلــغ 150000 $، حيــث 

استهدفت هذه الدورات 11 تخصصًا.
واعتمــدت الــوزارة أيضًا مشــروع خلق 
فرص عمل من خال مشــروع تدريب 
وتشغيل الشــباب العاطلين عن العمل 
في مجــاالت مهنية )خياطــة، ألمنيوم، 
دورات   6 بإجمالــي  انترلــوك(  بــاط 
مهنية قصيرة، اســتهدفت 120 متدربًا 
تم عقدها في مراكز التدريب المهني، 

.JCP ممول من مؤسسة
كذلك مشــروع دمج الفتيات في سوق 
العمل من خال تدريب وتشــغيل 100 
فتــاة في مجاالت مهنيــة عدة )خياطة، 
تجميل، حرف يدوية، صناعة منظفات( 
بإجمالــي 8 دورات مهنيــة قصيــرة تم 
عقدها في 4 مراكــز التدريب المهني، 
الفلســطيني  الصنــدوق  مــن  ممــول 

للتشغيل.
ونظرًا لحاجة القطاع في ظل اســتمرار 
أزمة الكهربــاء، تم اســتحداث برنامج 
تدريب مهني – الطاقة الشمسية، وهو 
مشروع تنموي الستحداث قسم الطاقة 
الشمســية في مركز تدريب مهني دير 

Kfw. البلح، ممول من مؤسسة
 الوزارة عملت علــى تأهيل المتدربين 
فــي مجاالت الريادة مــن خال برنامج 
شــباب مؤهــل بدعــم مــن مؤسســة 
التمكيــن االقتصادي، وتنفيذ مشــروع 
التعلــم في مواقــع العمل فــي مراكز 
التدريب المهني، حيث تم اســتهداف 7 
دورات تدريب مهنــي نظامية بتمويل 
دورات   5 واســتهداف  يــورو   100000
تدريب مهنــي قصيرة بتمويل 28000 

يورو.
وتنفيــذ 12 مشــروعًا لدعــم التدريب 
المهنــي، منهــا حكومــي وآخــر دولي، 
كان أبرزهــا في اعــادة تأهيل وتطوير 
وســائل وبرامج مهنية بميزانية بلغت 

)2,468,000$(

عالقات العمل
للشــكاوى  التراكمــي  العــدد  بلغــت 
 )14,265( عــدد  العماليــة  والنزاعــات 
شكوى تنوعت بين استمارة ومخالصة 

وشهادة للمحاكم واستمارات حقوق.
وتــم حل نزاعــات بين طرفــي االنتاج 
وتحصيــل  عامــل   )5,155( لعــدد 
 19,560,571( بقيمــة  مســتحقات 

شيكل(.

اشتراطات السالمة والصحة 
المهنية

لم تدخــر الــوزارة جهــدًا فــي العناية 
علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  بالعمــال 
ســامتهم وصحتهم المهنيــة ومتابعة 
ظــروف وشــروط العمــل حيــث قامت 
تقــدر  تفتيشــية  زيــارات  بتنفيــذ 
بـ)121,435(، زيارة شــملت المنشــآت 
الفاعلــة لمراقبــة الســامة والصحــة 
المهنية وشروط وظروف العمل واجراء 

)102( حملة سامة وصحة مهنية.
وتم متابعة إصابــات العمل لـ )2099( 
عامل بمبلــغ )69,017,736 شــيكل(، 
كذلك تم تنفيذ مسح شامل للمنشآت 
االقتصاديــة فــي قطاع غــزة حيث تم 

حصر ما يقارب من )44000( منشأة.
ونجحــت الــوزارة فــي القضــاء علــى 
العشــوائيات )نقاط بيع الغاز والوقود(، 
وحل مشــاكل العمــال الذيــن يتلقون 
رواتــب منخفضة كعمــال النظافة في 
رياض  والعامليــن في  المستشــفيات، 

االطفال.

 الجمعيات التعاونية
تنميــة  علــى  العمــل  وزارة  أشــرفت 
الجمعيــات التعاونية مــن خال متابعة 
جديــدة،  جمعيــات   )103( تســجيل 
ليصبــح مجمــوع الجمعيــات التعاونية 
)176( جمعيــة منها إســكانية وزراعية 

واستهاكية وخدماتية.
كمــا تــم تدقيــق واعتمــاد ميزانيــات 
)727( ميزانية، وتنفيــذ )6675( زيارة 
لإلشراف على انتخابات مجالس اإلدارة 
وهيئات عمومية وتوعية، وإرشاد، كما 
أشــرفت االدارة على تفعيل الجمعيات 

الخاملة وتطوير البعض االخر.
التعاونيــة  الجمعيــات  مشــاريع  أمــا 
الزراعيــة فتــم اإلشــراف علــى )146( 
جمعيــة بقيمــة )$6.669.506(، وعلى 
)9( جمعيات تختص بمشاريع الجمعيات 

اإلسكانية لعدد بقيمة)7.000.000$(.

مساعدات نقدية بأكثر من 43 مليون دوالر

“العمل بغزة خالل 15 عامًا”.. توفير فرص عمل 
بأكثر من 100 مليون دوالر
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غزة- الرأي
خــارج  عاديــة  نعدّهــا  "أشــياء 
الســجن، لكننــا نعــرف قيمتهــا 
أبــواب  علينــا  تغلــق  عندمــا 
الزنازيــن، ونمنــع مــن الحديث 

والتواصل مع اآلخرين. 
ذلــك الجهــاز الصغيــر القديــم 
الــذي لم تعد له أهمية في عالم 
ووســائل  المتطورة  التكنولوجيا 
واألجهزة  االجتماعــي  التواصــل 
الذكيــة؛ يعتبــر كنزا فــي مقابر 
األحياء التي تضــم بين جدرانها 
الســميكة آالف األرواح المشتاقة 

لمنازلها وعائاتها وأطفالها.
المذيــاع ورغــم تخلــي معظــم 
النــاس عنه إال أنــه يعتبر نافذة 
للحياة لدى األســرى واألسيرات؛ 
ســماع  مــن  يمّكنهــم  فهــو 
صــوت أهاليهم وســماع األخبار 
الموثوقة وليست تلك التي تريد 
لهــم إدارة الســجون الصهيونية 
أن يســمعوها، بــل يــكاد يكون 
المصــدر الموثــوق الوحيد الذي 
ينقــل البث المنتقــل عبر األثير 
دون حواجز وقيود وأساك ليصل 
إلى ســجون معزولة بعيدة يريد 

االحتال لها الموت البطيء.
األســير المحرر محمد حمد قال:" 
األســير يكــون أكثــر حرقــة من 
غيره لســماع األخبــار وما يجري 
خلف هذه الجــدران، وال يحب أن 
يكون معزوال عن العالم، فتجده 
يبحث عــن الخبر بكافــة الطرق 
واألشــكال، ليتحــول إلى أشــبه 
بالصحفــي الذي يخاطــر وينوّع 
وســائله من أجــل الحصول على 

الخبر".
الراديــو  أجهــزة  "حمــد"  وتابــع 
المهربة ســاندت األسرى ورفعت 
مــن معنوياتهــم خــال معارك 
الطعــام قديما،  اإلضــراب عــن 
ألنها مكنتهم مــن معرفة حجم 

التضامن الخارجي معهم.
وقــع  لهــا  كان  التــي  واألخبــار 
خاص فــي نفوس األســرى هي 
تلــك المتعلقــة بخطــف جنــود 
إســرائيليين والتي تبشــر بقرب 
إتمــام صفقــات تبــادل أســرى، 
وعلق دعنا على ذلك بقوله "كنّا 
نرقص فرحا وتعم أجواء إيجابية 
ال مثيل لها عند سماع هذا النوع 
مــن األخبــار" الحديــث لألســير 

محمد حمد".

يوم عيد!
المذياع  وتعتمد األســيرات على 
بشكل كبير خاصة وأن االحتال 
يتعمــد منــع الزيــارات عنهــن؛ 
كما ال يمتلكــن هواتف عمومية 
ويحاول عزلهن قدر اإلمكان عن 

أهاليهن وأخبارهم.
األســيرة المحررة شــذى حســن 
تقول إن المذياع لدى األســيرات 
هو حياتهن خاصة في ظل أزمة 
كورونا وانقطاعهن عن التواصل 
مع العالم الخارجي؛ ألن االحتال 
والمحامين  األهــل  زيــارات  منع 

بحجة انتشار الفيروس.
وتوضــح أن المذياع يعتبر نافذة 
صغيرة لســماع صــوت األهالي 
من خالهــا واالطمئنــان عليهم 

بشكل يومي أو أسبوعي.
وتؤكد وجود تلفاز لدى األسيرات 
ولكن القنــوات الموجــودة عليه 
محدودة وال تفيدهن في معرفة 
األخبــار مــن حولهــن؛ فالمذياع 
يشكل مصدرا قويا لمعرفة هذه 
األخبــار الموثوقــة عــن طريــق 

ســماع اإلذاعــات المحليــة مــن 
الضفة وغزة.

وأضافت: "المذياع هو المتنفس 
واألهم أنه يحمل صوت األهالي 
وكنا نعتبره يــوم عيد حين تبث 

اإلذاعات أصواتهم".

إجراء عقابي
مدير اإلعام في وزارة األســرى 
إســام عبده أوضــح أن الراديو 
يشــكل مصدر أساســي لألسرى 
داخل ســجون االحتال للتواصل 
مــع العالــم الخارجــي ومعرفــة 
ومتابعة ما يدور من أحداث سواء 

على الصعيد المحلي أو الدولي
وقــال عبــده "للــرأي" فــي ظل 
حرمــان إدارة ســجون االحتــال 
األسرى من القنوات التلفزيونية 
وعدم السماح لألســرى بالزيارة 
لفتــرات طويلــة، يعــد الراديــو 
التــي  األســرى  نافــذة  بمثابــة 
تربطهــم مــع العالــم الخارجي 
قبــل  مــن  متابعــة  وهنــاك 
األســرى بشــكل كبير لإلذاعات 
التــي  والبرامــج  الفلســطينية 
تعرض وخاصة برامج المراســلة 

عبــر  األهــل  مــع  والتواصــل 
المحطات اإلذاعية المختلفة".

وتابــع :" بالرغم من بدائية هذه 
ســجون  إدارة  أن  إال  الوســيلة، 
الراديــو  تســتخدم  االحتــال 
كعقوبة مفروضة على األســرى، 
من خال ســحب أجهــزة الراديو 
كإجــراء  األخــر  و  الحيــن  بيــن 

عقابي".
وتتعمــد إدارة الســجون تركيب 
أجهــزة تشــويش علــى أجهــزة 
وصــول  وتعطيــل  الراديــو، 
واقتصارها  اإلذاعيــة  التــرددات 

على اإلذاعات العبرية.
وأكد عبده أن األســرى في حالة 
مواجهــة دائمــة مــع االحتــال، 
الخطوات  مــن  العديــد  وهنــاك 
االحتجاجيــة واالضرابــات التــي 
خاضها األسرى من أجل الحصول 
على المكاسب المتمثلة بالسماح 
انتقــال  أو  الراديــو،  باســتخدام 
مــن  أخــر  قســم  إلــى  األســير 
الراديو الخاص بــه ، وهو ضمن 
االنجازات التي اســتطاع األسرى 
تحقيقهــا خــال معاركهــم مــع 

إدارة السجون.

"المذياع" بصيص أمل األسرى لمتابعة أخبار العلم الخارجي
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
لم يقف الحصار المفروض على قطاع 
غزة حائــًا أمــام أداء وزارة االقتصاد 
الوطنــي، دورهــا في خدمــة الوطن 
الوطني  المنتج  والمجتمع، وتشــجيع 
مــن خــال التســهيات واالنجــازات 
التي تنفذها إدارات الوزارة للمواطن 

والمؤسسات بشكل عام.
عملــت  مضــت،  عامــًا   15 وخــال 
االقتصــاد علــى تحقيــق العديد من 
اإلنجــازات التي تهدف لتنمية اقتصاد 
البلــد ودعم المنتــج الوطني، وإيجاد 
الحلول المناسبة للخروج من األزمات 
االقتصادية التي يعاني منها القطاع.

إدارة الشركات
وفــي مجــال إدارة الشــركات بغــزة، 
أصدرت الوزارة العديــد من القرارات 
التي تنظم العمل فيها، أبرزها إصدار 
قرار وزاري بشأن نظام الشركات غير 
الربحية، واصدار قرار اداري لتحصيل 
 – )الشــركات  مســتخرجات  رســوم 
الســجل التجاري( لمرة واحدة ســنويًا 

للتخفيف عن كاهل التجار.
كمــا أصــدرت الــوزارة قــرارًا يقضي 
التجاري  الســجل  بتخفيــض رســوم 
الخاص بصغار التجار ألغراض التنقل 
عبر المعابر ليصبح 530 شــيكل، في 
حين أصدرت قــرارًا يعفي الحاصلين 
على سجات تجارية ألغراض التنقل 
والشــهادة  االنســحاب  رســوم  مــن 
الســلبية، خاصة مســتفيدي الشئون 

االجتماعية.
وفي السياق ذاته، عملت على تنظيم 
ترخيــص المــوالت داخــل المناطــق 
المكتظــة، ومنــح تخفيــض بنســبة 
%50 مــن قيمــة رســوم زيــادة رأس 
مال الشــركات حتــى نهايــة 2020، 
الى جانب تخفيض رســوم تســجيل 
حاضنــات  فــي  الرياديــة  الشــركات 
األعمــال لتصبــح 100 دوالر فقــط، 
واعتماد الشــركات الريادية المسجلة 

مسبقًا من الرسوم المتبقية عليها.

السجل التجاري
وفيمــا يتعلق بالســجل التجــاري، تم 
تســجيل عدد )13088( سجل تجاري، 
مســتخرج   )60450( عــدد  وإصــدار 
ســجل تجاري، فــي حين تــم تعديل 
عــدد )6204( على ملفات الســجات 
 )12440( عــدد  وشــطب  التجاريــة، 

سجل تجاري.
أما في جانب تســجيل الشركات، فقد 
بلغ عدد الشــركات المسجلة )6095( 

شركة، في حين تم إنجاز عدد )9146( 
معاملــة تعديل على الشــركات وعدد 
)8325( شــطب شــركات، وتم اصدار 
عدد )18702( مســتخرج و )22026( 
شهادة، كما تم تكهين عدد )16786( 
ملف شــركة مشــطوبة، ونشــر عدد 

)1563( ملف في مجلة الوقائع.
وفــي مجــال الرقابة على الشــركات، 
فقــد تم حضــور عــدد )417( اجتماع 
جمعية عمومية، ودراســة عدد )189( 
تقارير االدارة والمالية للشركات قبل 
حضــور الجمعيــة العامة، واســتكمال 
االجراءات القانونية ل )2383( ملفات 
العامة،  للتجهيز للجمعيــات  شــركات 
وتــم متابعــة )800( ملف الســتكمال 
للشــركات،  القانونيــة  االجــراءات 
وســجلت )934( شــركة صرافــة، الى 

جانب تجديد تراخيص )50( شركة. 
وعلــى صعيــد مقالع الرمــال وحماية 
المصــادر الطبيعيــة، فقــد أصــدرت 
الــوزارة قانون رقم 93 لســنة 2007 
بشــأن نظــام رســوم بيــع الرمــال، 
واصــدار العديــد مــن القــرارات التي 
تخص أســعار البيع، كما افتتحت عدد 
مــن المقالع، وأصدرت قــرارات بوقف 
العمل في مقالع أخرى نظرًا ألهميتها 
التاريخية. ولم يتوقف دور الوزارة عند 
هــذا الحد، فقــد عملت علــى متابعة 
العمل فــي المقالــع، ومواجهة حاالت 
التعــدي عليها، ثــم توجهت إلنشــاء 
كسارات لاســتفادة من ركام المنازل 
المهدمــة وتصنيــع الحصمــة إلعادة 
االعمــار، خاصــة بعد عــدوان 2008، 
ومــن ثــم متابعة عمــل الكســارات، 
وإصــدار العديد من القــرارات بإغاق 

المخالفة للقانون.

حماية المستهلك
وبخصــوص دور الــوزارة فــي حماية 
والمختبرات، فقد أصدرت  المستهلك 
الــوزارة العديــد مــن القــرارات التي 
المســتهلك،  حمايــة  قطــاع  تنظــم 
والمتمثلــة بإصــدار قــرارات دوريــة 
ألســعار ووزن ربطــة الخبــز حســب 
األوضاع واألسعار ومتابعتها، واصدار 
قــرارات بإغــاق المحــات المخالفة 

للقانون.
وإضافــة إلــى ما ســبق، فقــد قامت 
لحمايــة  العامــة  االدارة  طواقــم 
جولــة   )42041( بـــ  المســتهلك 
تفتيشية لعدد )370738( نقطة بيع، 
)59540( محضــر مخالفات  وحــررت 
وإتــاف )2233607( طــن، وأحالــت 
)3658( ملف للنيابة وحررت )2336( 
اســتدعاء، وأنجــزت )2336( تعهــد، 
فيما تــم ســحب وتحليــل )22293( 
عينة مواد غذائيــة، واجراء )26700( 
فحص للمختبرات. كما نفذت الوزارة 
)7290( زيارة ميدانية و)2444( جولة 
فــي مجــال المكاييــل والمقاييــس، 
وتم تحريــر  )3180( تعهد، و2709( 
مكيــال   )1481( وختــم  مخالفــة، 
زارت  وقــت  فــي  ميــزان،  و)1451( 
عــدد  وبلــغ  وقــود،  )199( محطــة  

الرخص الصادرة )4556( رخصة.

دعم المنتج الوطني
وحــول إنجــازات الــوزارة فــي المجال 
الصناعــي، فقد حملــت %20 من قيمة 
الكهربــاء في المناطــق الصناعية، الى 
جانب المساهمة في تنظيم المعارض 
المحليــة التــي تدعم المنتــج المحلي، 
والمشاركة فيها والترويج لها والتنسيق 

مــع منظميهــا. كما ســاهمت الــوزارة 
في دعــم المنتــج المحلــي، من خال 
االســتمرار في حصر المصانع المحلية 
ومنتجاتها للمساهمة في اتخاذ قرارات 
تســاهم في رفع القــدرة التســويقية 
والحصــة الســوقية للمنتــج المحلــي، 
وتوفير المواد الخــام الازمة للصناعة 

المحلية بدون أي ضرائب أو جمارك.
وفــي جانــب دعــم المنتــج المحلي، 
العديــد  االقتصــاد  وزارة  أصــدرت 
مــن القــرارات أهمها، تشــكيل لجنة 
حماية المنتــج المحلي، وحظر ادخال 
البطاطس المجمــدة ونصف المقلية، 
وحظــر رب الطماطــم اإلســرائيلية، 
وأيضًا حظر ادخال المشروبات الغازية 
والعصائــر اإلســرائيلية، ومنع ادخال 
الــزي المدرســي، كمــا شــكلت لجنة 

معايرة خزانات الوقود.
المنتــج  لدعمهــا  واســتكماال 
الفلســطيني، فقــد أعفــت المنتجات 
المحليــة الصنع من رســوم الفحص 
في المختبرات فــي حالة نجاح العينة 
في الفحص، واعتماد تعرفة جمركية 
على أغطيــة المناهل لدعــم المنتج 
المحلــي، فيمــا أصدرت قــرار وزاري 
لتنظيم ترخيص المطابع، وتســهيل 
أعمال مشــاريع الطاقة البديلة، مثل 
مشــروع إمــداد المنطقــة الصناعية 
بكمية " 7" ميغاوات، مشــروع " حياة 
غــزة" بكميــة "12" ميغــاوات علــى 

الشبكة العامة.

تخفيض رسوم
كمــا عملــت الــوزارة علــى تخفيض 
رســوم التراخيص الصناعية بنســبة 
%50 خــال الســنوات الماضية لدعم 
المنتج المحلي، والمساهمة في دعم 

المصانع المتضررة من خال إرســال 
العديد من مشــاريع التمويل للجهات 
المانحــة، لدعم وتعويــض المصانع 
المتضررة، بالتنســيق مع المؤسسات 

األهلية والدولية.
وفيمــا يتعلق بعمل المعابر والتجارة، 
فقد ســجلت الوزارة عدد الشــاحنات 
الــواردة 661148، فيمــا وصــل عدد 
الشــاحنات الصادرة 13019 وأذونات 
ســجلت  فيمــا   ،69250 االســتيراد 

أذونات التصدير 5076.
وفــي اإلطار ذاته، تم اصــدار العديد 
مــن القــرارات التــي تنظــم عمليــة 
االســتيراد من خال تنظيم استيراد 
العصائــر والمشــروبات وفــق كوتة، 
وتنظيم اســتيراد البضائع والمابس 
المســتعملة،  الكهربائيــة  واألجهــزة 
إضافة الــى تنظيم اســتيراد اللحوم 
والدواجن المجمدة وفق حالة الســوق 
ووفــق اإلنتــاج المحلي، وبمــا يخدم 
العامــة، وأيضــًا تنظيــم  المصلحــة 
العمل في الساحة الحدودية، ومراقبة 
اســتيراد  ومنــع  الــواردة،  البضائــع 

البضائع التي لها بديل محلي.

مراقبة المعادن الثمينة
أمــا في جانب دمــغ ومراقبة المعادن 
الثمينــة، فقــد بلــغ اجمالــي كميات 
 )24832028( المدمــوغ  الذهــب 
جــرام، وكميــات الفضــة المدموغــة 
)1524514( جــرام، فيما بلغ اجمالي 
المدموغــة  المشــغوالت  كميــات 
 )98179.6( للضفــة  الصــادرة 
جــرام، والســبائك الصــادرة للضفة 
الرقابــة  مجــال  وفــي   .)3051762(
والتفتيش على منشــآت بيع وصناعة 
المعــادن الثمينــة، فقــد تــم اجــراء 
)3526( جولــة لعــدد )28307( محل 
تجارية، و )188( مصنع، واصدار عدد 
)1675( رخصــة.  وفي هــذا الجانب، 
أصدرت الوزارة العديــد من القرارات 
التي تنظم العمل في قطاع المعادن 
الثمينــة، منهــا حظــر طــاء الذهب 
عيار 9 ب 21، وحظر بيع المشــغوالت 
المقلدة في ســوق القيسرية، واصدار 
قرار يوجب على تجار الذهب عند بيع 
مصوغــات ذهبية مركب عليها أحجار 
مقلــدة إعطاء الزبــون إيصال يوضح 

وزن الذهب ووزن الحجر المركب.
كمــا أصــدرت االقتصاد، قــرارًا يمنع 
تقديــم مصوغــات ذهبيــة لمديرية 
الذهب من أجــل الدمغة يحتوي على 
أحجار مقلدة زجاجية يتجاوز وزنها 5% 

من وزن القطعة.

التسهيالت ودعم المنتج الوطني وتطويق األزمات.. 
أبرز إنجازات االقتصاد في 15 عامًا
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غزة- الرأي
مــع اشــتداد حلقات الحصــار على 
قطــاع غــزة ومــا نتــج عنــه مــن 
انخفاض حاد في اإليرادات ونقص 
وزارة  ســعت  النقديــة  الســيولة 
المالية إلدارة المــال العام والعمل 
االنفــاق  ترشــيد  باســتراتيجية 
االحتياجــات  لتلبيــة  الحكومــي 
المتزايدة وصرف رواتب الموظفين 
لجميــع  تســهيات  وتقديــم 

القطاعات المتضررة من الحصار.
 وزارة الماليــة فــي غــزة ذكــرت 
خــال تقريــر إنجازاتهــا خال 15 
عامًا أن إجمالي االنفــاق العام بلغ  
2008 مبلغ )578,082,916(  لعام 
شــيكل وارتفــع هــذا الرقــم إلى 
فــي  شــيكل   )1,158,590,812(
عــام 2020 بمعــدل زيــادة 100% 
لتلبيــة االحتياجــات المتزايدة من 
النفقــات التشــغيلية والتطويريــة 
حيث بلغ مجموع االنفاق خال 13 
 )11,868,607,715( بقيمــة  عاما 

شيكل.
جاهــدة  الماليــة  وزارة  وســعت 
علــى االنتظــام في صــرف رواتب 
الموظفين المدنيين والعســكريين 
وملحقات الرواتب شــهريًا وتشمل: 
رواتــب   - المتقاعديــن  )رواتــب 
التشــغيل المؤقــت برنامج طموح 
لــوزارة  المؤقــت  التشــغيل   -
الداخلية - رواتب االسرى والشهداء 
المقطوعــة رواتبهم - مســاعدات 
العودة  جرحى وشــهداء مســيرات 
- رواتــب بدل المياومــة( حيث تم 
صرف رواتب كاملة بشكل منتظم 

لمدة 7 سنوات تقريبًا.
 ومــع اشــتداد الحصــار ومــا نتــج 

فــي  حــاد  انخفــاض  مــن  عنــه 
إيــرادات الــوزارة أصبــح الصــرف 
على شــكل دفعات نقدية بنســب 
مختلفــة تراوحــت بيــن 40-60% 
والعســكريين  المدنين  للموظفين 
البالــغ عددهــم )42,355( موظف 
مــا مجموعــه  تــم صــرف  حيــث 

)8,888,342,355( شيكل.
إدارة  الماليــة  وزارة  فعّلــت  كمــا 
رواتب المتقاعدين وصرف رواتبهم 
بشــكل منتظم في أول كل شــهر 
حيــث بلــغ مجمــوع المتقاعديــن 
)4559( موظــف ومجمــوع مــا تم 

صرفه )74,007,337( شيكل.

إنجازات تتعلق بالموظف
وســعت وزارة المالية إلــى تقديم 
خدمات للموظفين لاســتفادة من 
المستحقات المترصدة لدى الوزارة 
حيث تم االستفادة من المستحقات 
علــى بند الــزواج والتعليم والوفاة 
والعــاج وتســديد أقســاط مدينة 
اإللكترونيــة  والحافظــة  حمــد 
مــا مجموعــه  تــم صــرف  حيــث 

)150,628,724( شيكل.
مــن  مجموعــة  عقــدت  كذلــك 
االتفاقيات مع عــدد من الجامعات 
تســديد  بخصــوص  المحليــة 
الرســوم الجامعية من مســتحقات 

الموظفين.
لنقــل  باصــات  الــوزارة  ووفــرت 
موظفــي الحكومــة ذهابــًا وايابــًا 
بقيمة )600,000( شــيقل شــهريا 
مراعــاة للظروف الصعبــة بتكلفة 

إجمالية بلغت )41,725,751(.

تسهيالت تخص المواطن:

وعلى صعيد المركبات والســيارات 
قامت وزارة المالية بإعفاء السيارات 
العمومــي )7 راكب( بنســبة 95% 
من ضريبة القيمة المضافة، كذلك 
أعفت سيارات النقل الخاص )نقل 
طاب المــدارس ورياض األطفال( 
القيمــة  ضريبــة  مــن   75% مــن 
المضافة واعفاء شــركات الباصات 
بنسبة )%15( من المبالغ الضريبية 

المستحقة عليها.
 وذكرت أنــه قامت بإعفاء ســيارة 
األجرة )20( سواء كانت )4 راكب أو 
7 راكــب( اعفاء كامل في حال كان 

االعفاء لغرض التلحيم.

 تسهيالت خاصة بالتجار 
وبينت الوزارة في تقرير إنجازاتها 
الطــرف  خلــو  مــدة  زادت  أنهــا 
باإلضافة  الملتزميــن،  للمكلفيــن 
لخصــم %20 مــن ضريبــة الدخل 
المقطوعــة المفروضــة على تجار 
إمكانية  والفواكــه، كذلك  الخضار 
تقســيط المســتحقات الضريبيــة 
باإلضافــة  المكلفيــن،  لجميــع 
مــن  للمســتفيدين  لتســهيات 
االجتماعيــة  الشــئون  مســاعدات 
ملفاتهــم  اغــاق  ويريــدون 

الضريبية.
وقدمــت الــوزارة إعفــاءات خاصة 
للمشاريع التنموية الممولة خارجيًا 
حيث بلغت قيمة مساهمة الحكومة 
 )$ 160,399,203( من الضرائــب 
فيما بلغت مســاهمة الحكومة في 
اعفاء من الرسوم الطوابع من عام 

.)1,868,713$(2018
كما وجمدت استيفاء رسوم طوابع 
)0.008( الخاصه بمشــاريع الشراء 

الرأسمالي والمقاوالت.
وقدمت وزارة المالية إعفاء شركات 
الحــج والعمــرة كالتالــي: 25 حاج 
فأقــل )اعفــاء كامــل مــن ضريبة 
القيمة المضافة(، أكثر من 25حاج 
وأقــل مــن 50 حاج )إعفاء بنســبة 
%70 مــن ضريبة القيمة المضافة( 
50 حاج فأكثر )إعفاء بنســبة 50% 
المضافــة(  القيمــة  مــن ضريبــة 
وذلــك نظرًا الضــرر الحاصل على 
هذه الشــركات جراء توقف موسم 

العمرة لعدة سنوات.

تسهيالت خاصة بالشركات 
المقاوالت:

و نظرًا للضرر الكبير الحاصل لهذه 
الفئــة المهمة مــن القطاع الخاص 
نتيجــة الحصار ومنع دخــول مواد 
البنــاء والســلع اإلنشــائية قامــت 
الــوزارة بعــدة إجــراءات للتخفيف 
عنهــم أبرزهــا تخفيــض هامش 
التي  المقــاوالت  الربــح لشــركات 
تقوم بالدفع نقــدًا من )من -16%

إلــى %15(, والتخفيــض من )26% 
إلى %23( للشركات التي لها رصيد 

ارجاع.
وأكدت أنها ســمحت بسداد ديوان 
المتعثــرة  المقــاوالت  شــركات 
والتي عليها ديون لشــركات أخرى 
من خــال التحويــل مــن اإلرجاع 
الضريبــي، إضافــة لخصم ضريبة 
الدخل لشركات المقاوالت المتعثرة 

من رصيد اإلرجاعات الضريبية.
كذلــك صرفت الوزارة مســاعدات 
الحــروب  ألســر شــهداء وجرحــى 
للمتضرريــن  مســاعدات  وصــرف 
جزئيًا وكليــًا خال حــرب الفرقان 

وحرب الســجيل بمبلــغ يقدر )49( 
مليون دوالر.

وأشارت إلى أنها صرفت مساعدات 
مالية للعمال مساهمة من موظفي 
الحكومــة باســتقطاع %5 من كل 
العمــال،  موظــف لصالــح قطــاع 
إضافــة إلــى المشــاركة فــي بناء 
قاعدة بيانات سوق العمل بالتعاون 
مــع وزارة العمل الســتخدامها في 
توزيع المساعدات على المواطنين 
وإعــادة برمجــة وتطويــر البرامج 
المحوســبة فــي اإلدارات الضريبة 
والمعابــر للتســهيل علــى التجــار 

والمكلفين.

مواجهة كورنا
وســعت وزارة المالية خال جائحة 
كورونا لتغطية احتياجات الوزارات 
واعتماد طلبيات الشــراء والســماح 
بالشــراء المباشــر حســب األصول 
المعتمــدة ومنهــا )صــرف نفقــات 
عمــل للبلديات لمواجهــة الجائحة 
لــوزارة  كمامــة  مليــون  وتوريــد 
مهام  نفقــات  وتغطيــة  الداخليــة 
أمنية, صرف شيكات موردين لنقل 
الموظفيــن العامليــن ضمن خطة 
الطــوارىء( بمبلغ  )52,014,686( 

شيكل.
الــوزارة علــى تســهيل   وعملــت 
دخول البضائع الواردة عبر المعابر 
دون الحصــول على خلــوات طرف 
)ضريبــة قيمــة مضافــة، دخــل( 
وتعقيــم البضائع ضمــن اجراءات 
الوقاية، باإلضافة إلى إعفاء السلع 
األساســية )22 ســلعة( مــن جميع 
يعادل  بمــا  والجمــارك  الضرائــب 

)18,430( طن.

قدمت تسهيالت لجميع القطاعات

المالية بغزة خالل 15 عامًا.. إدارة للمال في ظل نقص 
السيولة وصرف 11 مليار شيكل
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منــذ تســلمها مهام عملهــا قبل 15 
عامًا، دأبــت وزارة التنمية بغزة على 
تجنيــد كل جهودهــا، وتجهيز كامل 
طاقاتهــا البشــرية والمادية في ظل 
ضعــف االمكانيات المتاحة، وقســوة 
الظروف االقتصادية الصعبة وتبعات 

الحصار. 
المســاعدات  وتقديم  الفقر  مكافحة 
والتمكيــن  والتموينيــة  النقديــة 
الطفولــة  وحمايــة  االقتصــادي، 
وتمكيــن المرأة، هذه كلهــا عناوين 
رئيســية وضعتهــا التنميــة نصــب 
منطلــق  مــن  لتحقيقهــا  أعينهــا 

مسؤولياتها الوطنية. 

برامج مكافحة الفقر
وفي مجــال مكافحة الفقــر وتقديم 
المســاعدات النقدية الدورية، نفذت 
الوزارة برنامــج التحويات النقدية، 
وبلغ عــدد المســتفيدين عام 2006 
حوالي 22,000 أســرة، ثم زاد العدد 

الى 79,269 أسرة.
وفي عام 2009، اســتحدثت الوزارة 
برنامج خاص بأســر الشــهداء، حيث 
وصــل عــدد المســتفيدين من هذه 
المســاعدات حتى نهاية العام 2020 
حوالي 167 أســرة، فــي وقت تقوم 
الوزارة برعاية أســر المفصولين من 
العمومية ألســباب مختلفة،  الخدمة 
وقد وصل عدد األسر المستفيدة من 

هذا البرنامج حوالي 273 أسرة.
وبــدل  المكافــآت  الــوزارة  وتقــدم 
المواصــات لطاب مراكــز الرعاية 
تقديــم  جانــب  الــى  االجتماعيــة، 
المســاعدات لــذوي شــهداء وجرحى 
عــدد  وبلــغ  العــودة،  مســيرات 
المستفيدين حوالي 4,386 مستفيد.

األميريــة  المنحــة  جانــب  وفــي 
القطريــة، بلــغ عــدد المســتفيدين 
من هذه المنحة نهايــة العام 2020 
حوالــي 100 ألف أســرة، تحصل كل 
أســرة على مبلــغ 100 دوالر، وتقدر 
التكلفة السنوية لهذا البرنامج 120 

مليون دوالر سنويًا.

المساعدات النقدية الطارئة
اســتحداث  تــم   2013 العــام  فــي 
الحاالت اإلنسانية  برنامج مســاعدة 
التي تتطلب إغاثة ســريعة، وتتنوع 
هــذه المســاعدات بيــن مســاعدات 
صحية مثــل )تكاليف العاج، شــراء 

أدوية، عمليــة زراعة الكبــد والكلى 
والنخاع(، ومساعدات اجتماعية )بدل 
إيجار، توائم، حرائق(، واســتفاد من 
البرنامج منذ العام 2013 حتى نهاية 
العام 2020 حوالي 8,696 مستفيد.

 وضمــن إطــار تقديم المســاعدات، 
نفذت الــوزارة مبادرة عيلــة واحدة، 
حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين من 
منهــا 25,249، فيمــا اســتفاد مــن 
الطارئــة  النقديــة  المســاعدات 
محليــة  مؤسســات  مــع  بالشــراكة 

ودولية حوالي 51,704 مستفيد.

المساعدات التموينية
المســاعدات  تقديــم  جانــب  وفــي 
التنميــة  نفــذت  فقــد  التموينيــة، 
برنامــج األغذية العالمــي من خال 
الشرائية، وبرنامج  القسائم  برنامج 
التغذيــة المؤسســاتية، حيــث يبلغ 
التمويل السنوي لها 15 مليون دوالر

وبلــغ عــدد األســر المســتفيدة من 
برنامــج القســائم الشــرائية حوالي 
23,300 أســرة بواقع 120 ألف فرد، 
حيــث تحصــل األســر علــى موادها 
200 محــل  التموينيــة مــن خــال 
تجاري، وتبلغ قيمة القســيمة حوالي 

35 شيكل شهريًا.
أمــا برنامــج التغذية المؤسســاتية، 
فقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة 
منه حوالي 34 مؤسســة من مختلف 
مناطــق قطاع غــزة، ويســتفيد من 
البرنامــج حوالــي 3200 فــرد، فيما 
يســتفيد مــن برنامــج المســاعدات 
التموينية الطارئــة منذ العام 2007 

حتى العــام 2020 حوالي 496,120 
 28 أســرة، بتكلفــة بلغــت حوالــي 

مليون دوالر.

تمكين وتحسين واعفاءات
وفيمــا يتعلق بالتمكيــن االقتصادي 
نفــذت  الفقــراء،  وتحســين منــازل 
الوزارة برنامج المشــاريع الصغيرة، 
وبلغ عــدد المشــاريع التــي قدمتها 
665 مشــروع صغيــر، إضافــة الــى 
تنفيذ مشــروع الطاقــة البديلة من 
خــال تركيــب لوحات طاقــة لبيوت 
عدد 70 مــن الحــاالت المنتفعة من 
البرنامــج الوطنــي للحمايــة، وبناء 

وترميم 506 منزاًل.
ولــم تغفل الــوزارة خدمــة التأمين 
الصحي واإلعفــاءات الجامعية، حيث 
توفــر للمســتفيدين مــن البرنامــج 
للحمايــة  الفلســطيني  الوطنــي 
االجتماعيــة خدمــة التأمين الصحي 
لحوالي 35,000 أســرة ســنويًا، الى 
جانب تقديــم اإلعفاءات المدرســية 
والجامعيــة، ويســتفيد منها25000 
طالــب وطالبــة ســنويًا، وإعفــاءات 
طالــب   12800 لحوالــي  جامعيــة 

وطالبة.

رعاية الفئات المهشمة
ولــم يغب عن مهام الــوزارة، حماية 
المهمشين، حيث يستفيد من برنامج 
 36,417 التحويات النقديــة حوالي 
شــخص من ذوي اإلعاقــة، الى جان 
متنوعــة،  تأهيليــة  أدوات  تقديــم 
وفــي 2013 افتتحت الــوزارة مركزا 

لصيانة األدوات المســاندة للتخفيف 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة، واستفاد 
من خدماتــه حتى نهاية العام 2020 

حوالي 1200 شخص.
التدريــب  برامــج  مــن  ويســتفيد 
والتأهيــل المهني فــي مركز تأهيل 
األشــخاص ذوي اإلعاقة حوالي )50( 
من األشــخاص ذوي اإلعاقة سنويًا، 
كما تقوم الــوزارة باالحتفال باليوم 
العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ومتابعة انطاق األنشــطة الرياضية 

الخاصة بهم.

حماية الطفولة والمرأة
وللطفولــة نصيــب مــن اهتمامــات 
وزارة التنمية، حيث ترعى ر األطفال 
المتسربين من المدارس، الى جانب 
الجانحين(،  )األحداث  األطفال  رعاية 
ورعاية وحمايــة األطفال في ظروف 

صعبة.
وتتضمن رعايــة وحمايــة األطفال، 
شــبكات حماية األطفال مــن العنف 
فــي  األطفــال  ورعايــة  واإليــذاء، 
وبرنامــج  اإليوائيــة  المؤسســات 
مســاعدة التوائــم، باإلضافــة الــى 
برنامــج األيتام واإلشــراف على دور 
الحضانات، حيث تشرف الوزارة على 

عدد 45 حضانة مرخصة.
أمــا في جانب حماية المــرأة، فتقدم 
الــوزارة مــن خــال مراكــز تمكين 
المــرأة خدمــات متنوعــة )تعلميــة، 
توعويه، ارشــادية، دينيــة، تدريبة، 

لحوالي 7000 طفل وسيدة سنويًا.
وفي عام 2011 تم افتتاح مؤسســة 

الرعايــة  لتقديــم  أمــان"  "بيــت 
المعنفات، حيث  للنســاء  االجتماعية 
تستقبل المؤسسة في قسم المبيت 
سنويًا حوالي 120 امرأة وسيدة، كما 

تقدم استشارات لهن.

متابعة األزمات الطارئة
وفي عــدوان 2008، قدمــت الوزارة 
مســاعدات نقديــة ألســر الشــهداء 
والمتضررين، إضافًة إلى المساعدات 
وفــي  المتنوعــة،  التموينيــة 
عــدوان2012، قدمــت المســاعدات 
لحوالــي 4982 أســرة، كمــا قدمــت 
المساعدات للعائدين من دول الربيع 

"ليبيا وسوريا".
وفــي منخفــض 2013، عملت وزارة 
التنميــة علــى إغاثة حوالــي 7,000 
أســرة، وتم تجهيز حوالي 21 مركزًا 
إيوائيــًا تــردد عليها حوالــي 1500 
النازحيــن  اســتقبلت  فيمــا  أســرة، 
جــراء عــدوان صيــف 2014 في 23 
مركز إيواء مؤقت، وتوزيع القســائم 

الشرائية والطرود الغذائية عليهم.
وبخصــوص دور الوزارة في مواجهة 
تبعات أزمــة كورونــا والتخفيف عن 
المواطنين، فقد قدمت المســاعدات 
والخدمــات لألفــراد المحجورين في 
مراكــز الحجــر اإلحتــرازي والمنزلي 
منذ منتصف مارس حتى نهاية العام 

2020م  لحوالي 23,143 .

تطوير ومشاريع
وفيمــا يتعلــق بهذا المجــال، عملت 
الوزارة على تطويــر خدمة الجمهور 
مــن خــال تطويــر األداء لمديريات 
التنميــة االجتماعيــة، كمــا افتتحت 
األدوات  لصيانــة  األول  المركــز 

المساندة لذوي اإلعاقة. 
كما عملت الوزارة علــى تطوير أداء 
المخازن التموينية، من خال اعتماد 
نظام محوســب "الباركود" و"بطاقة 
التموين اإللكترونية" لتسهيل عملية 
تســليم المنتفعين للمســاعدات من 

مخازن الوزارة.
ونفــذت الــوزارة مشــاريع تنمويــة، 
وصيانــة  ترميــم  مشــروع  منهــا 
مؤسســة الربيــع برعايــة األحداث، 
ومركــز تدريب مهني-غزة، وإنشــاء 
مركز إيواء وتأهيل الفئة الهشــة من 
النســاء، وإنشاء وتجهيز مركز حماية 
ورعاية الطفولة، إضافة الى مشاريع 

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية.

مساعدات واعفاءات ورعاية

“تنمية غزة” في 15 عام..مسيرة مظفرة من االنجازات
 ومكافحة الفقر وتمكين المهمشين
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غزة-الرأي - آالء النمر
بيــن بنــاء وتطوير وترميــم وتوعية 
محطــات  تدويــر،  وإعــادة  وتجديــد 
األوقــاف  وزارة  بهــا  مــرت  عديــدة 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة مرت 
بالكثيــر من العقبــات وتجاوزتها إلى 
أن وصلت إلى مبتغاها وال زالت، وآخر 
المحطات الصعبة التي مرت بها وزارة 
األوقاف الفلســطينية بمراكزها ودور 
العبادة بأنشطتها تلخصت بـ "جائحة 

كورونا".
وكانت األوقــاف قد أصــدرت اللوائح 
الــوزارة  عمــل  لمجــاالت  المنظمــة 
تأجيــر  )الئحــة  أبرزهــا:  المختلفــة 
االســتثمار،  الئحــة  الوقــف،  أمــاك 
الئحة تعليمــات الحج والعمرة، الئحة 
اختيــار بعثــات الحج، تنظيــم الئحة 
التشغيل المؤقت، الئحة ادارة شؤون 
المساجد، تنظيم الئحة العمل المالي 
للزكاة، تنظيم الئحة عمل المفتشين 
والمرشــدين فــي المســاجد، الئحــة 
تنظيــم مراكــز القــرآن الكريــم في 

قطاع غزة.

تنظيم التحفيظ ودعم 
المدارس

وفــي مجال تحفيــظ القــرآن الكريم 
فقــد افتتحــت 550 مركــز لتحفيــظ 
القــرآن الكريم، ينتســب إليها 8950 
طالب وطالبــة، مقارنة بالمراكز التي 
كانــت قائمة فــي عــام 2006 والتي 
ينتســب  وكان  مركــز،   318 بلغــت 
إليه4770 طالــب/ة، فضا عن زيادة 
عدد العاملين في الحقل القرآني إلى 
646 محفظ/ة، بعد أن كان العدد في 

2006 يبلغ 241 محفظ/ة.

وفــي ذات الصــدد اهتمــت األوقــاف 
بتنفيذ )46( برنامج لتأهيل الداعيات، 
وعقد ما يزيد عن )900( دورة تدريبية 
للنســاء على مســتوى القطاع شارك 
فيها مــا يزيد عــن 4500 مشــاركة، 
باإلضافــة إلــى عقد حوالــي )1500( 
محاضرة تربوية للنســاء، شارك فيها 
ما يزيد عن ) 6500( مشــاركة. وكان 
لألوقــاف بصمــة واضحة فــي مجال 
التعليــم الشــرعي وآليــات تطويره، 
وذلــك بافتتــاح 6 مختبرات حاســوب 
ومعامــل علمية، باإلضافة الى معمل 
تخريج الحديــث، في مقــرات الكلية 
والمدارس الشرعية، بعد أن كان عدد 
المختبرات ال يتجاوز )3( مختبرات في 

العام 2006.
إضافة إلى افتتــاح صفوف من الصف 
الســابع إلــى الصف الثاني عشــر في 
المــدارس الشــرعية )علمــي وأدبي( 
بعــد أن كان التســجيل مقتصرًا على 
الصــف الســابع إلــى العاشــر )أدبي( 
فقط، مع بقــاء التعليم في المدارس 

الشرعية وكلية الدعوة مجانيًا.
كمــا نظمت األوقاف عملية اإلشــراف 
على المســاجد البالــغ عددها حوالي 
غــزة،  قطــاع  فــي  مســجد   1200
بالشــراكة مع كافة فئــات المجتمع، 
وعملت على اســتيعاب وتنظيم عمل 
أكثر من 2400 متطوع في المســاجد 
التابعــة للوزارة على مســتوى قطاع 

غزة.

بث الروح في المقرات 
والفروع

وعملــت األوقــاف جاهدة علــى إعادة 
المســاجد  مــن  مســجد   94 إعمــار 

المدمــرة كليــًا علــى يــد االحتــال 
الصهيوني، البالغ عددها 110مسجد، 
منها 69مســجد تــم إعــادة إعمارها 
عن طريق مؤسســات خيرية، ولجان 
أهلية، و25مسجد عن طريق خارجي 

رسمي بتكلفة 12,631,103$.
وخصصــت قرابــة الـــ 80 دونــم من 
أرض الوقــف لصالــح إنشــاء مقبــرة 
للحفــاظ  أنشــئت  والتــي  الطــوارئ 
علــى أرواح النــاس وتســهيل دفــن 
الموتى والشهداء في أوقات الحروب، 
واستعادة ما يقارب من ألف دونم من 
أراضــي الوقــف وتحصيل مــا يقارب 
مليــون دوالر من مســتحقات الوزارة 
على المســتأجرين كانت أموال شــبة 
معدومة فــي الفترة ما بيــن -2007
قانونيــة،  قضايــا  برفــع  2009م، 

بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وليــس أخيــرًا نفذت األوقاف خمســة 
مشــاريع اســتثمارية بقيمــة اثنيــن 
11مبنــى  وإنشــاء  دوالر،  مليــون 
تجــاري وقفي بتمويل ذاتــي بتكلفة 
صيانــة  علــى  وعملــت   ،986,166$
وترميم )534( مســجد من المســاجد 
المتضررة جزئيًا، بفعــل الحوب التي 

يشنها االحتال الصهيوني.

القدس أواًل
وفي محطة مهمة تضع وزارة األوقاف 
قضيــة القــدس المحتلــة والمســجد 
األقصى علــى وجه الخصــوص على 
أول الســلم، وذلــك مــن خــال عقد 
10 مؤتمــرات علميــة حــول القدس، 
باإلضافة الى 60 دورة مقدسية، و15 
مســابقة متنوعة، وإقامة 20معرض 

في مؤسسات تعليمية ووطنية.

ونفذت األوقــاف عارضة لجمع مليون 
توقيــع على وثيقة عهــد القدس من 
داخل فلســطين وخارجها، رسم 100 
لوحة تشــكيلية حــول مدينة القدس 
بمشــاركة53  فنــان، وعرضهــا فــي 
المــدارس والمؤسســات الحكوميــة، 
إضافة الى تنفيذ دروس مقدسية في 
المدارس زادت عن 1000 درس حول 

القدس.
وعقدت محاضــرات تعريفية وإصدار 
نشرات إرشادية عن اآلثار االسامية، 
بلغت 40 دورة وورشة عمل على مدار 

13 عاما بواقع 4-3 دورات سنويَا.
بث إذاعي

وفــي إطــار العمــل اإلعامــي فقــد 
عملــت األوقــاف على زيادة مســاحة 
البــث االذاعي إلذاعة القــرآن الكريم 
عبــر األثير مــن نظام البــث المحلي 
إلــى البث إلى جميع المســتمعين في 
العالــم، واســتخدام كافــة الوســائل 
التواصــل  ومنصــات  التكنولوجيــة 
والتطبيقــات  والبرامــج  االجتماعــي 
العالميــة عبــر اإلنترنــت بقــدرة بث 
وات   1400 مــن  بــداًل  وات،   3500
شاما الصوت والصورة بدال من البث 

الصوتي فقط. 
اإلذاعــة  االنضمــام  بــاب  وفتحــت 
حديثــًا إلــى البرنامج العالمــي للبث 
اإللكترونــي عبــر الخرائــط، لتصبح 
فلسطين نقطًة نابضًة على مستوى 
العالــم، وأصبح البــث متواصًا على 
مدار 24 ســاعة، بعد أن كان متقطعا 

وبعدد محدود من الساعات.
وعملت على إنتاج تســجيات محلية 
للقــرآن بداًل مــن بث القــرآن الكريم 
كتــاوات مســجلة لكبار قــراء العالم 

اإلســامي، وكانت السبّاقة في إنتاج 
أول نسخة محلية كاملة للمصحف في 
غزة، تم تسجيلها داخل أستوديوهات 
اإلذاعــة. كمــا أصبحــت اإلذاعة تبث 
القــرآن الكريــم وعلومــه، والحديث 
الشــريف، والفقه اإلســامي، وتعالج 
مشــاكل المجتمع، عبر مجموعة من 
البرامج المباشــرة والمســجلة، والتي 
ترتكــز على عنصر الشــباب بشــكل 
خــاص، بعــد أن كانــت ترتكــز فــي 
برامجهــا على بث التــاوات القرآنية 

وبعض البرامج فقط.

قفزة نوعية
وفــي إطار األعمــال الخيريــة وزيادة 
رقعتهــا، عملــت األوقاف علــى زيادة 
عــدد لجان الزكاة لتصبــح )47( لجنة 
تغطــي جميــع مناطق وأحيــاء قطاع 
غــزة، بعــد أن كانت ال تتجــاوز )15( 

لجنة في العام 2006.
كانــت هنــاك قفــزة نوعيــة ضخمة 
فــي العمــل الزكوي واالغاثــي، الذي 
تشــرف عليــه وزارة األوقاف حيث تم 
فتح آفاق دعم جديــدة داخليًا ودوليًا 
وارتفعت حصيلــة االيرادات لتتخطى 
حاجز )10( مليــون دوالر خال الفترة 
حتى نهاية العــام 2020، كما تخطى 
عدد المســاعدات 400,000 مساعدة 
ســنويًا، بعد أن كانــت قيمة الدعم ال 
تزيد عن 1.5 مليون دوالر، بواقع 30 

ألف مساعدة فقط لعام 2006. 
النقدية  المســاعدات  إجمالــي  وبلــغ 
والعينيــة الموزعة من خــال اإلدارة 
العامــة للــزكاة ولجانهــا مــن العــام 
2008 وحتــى عــام 2020م ما يقارب 

90,809,675 دوالر.

“األوقاف في 15 عامًا” موجز من اإلنجازات التي صنعت فارقًا واضحًا
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غزة – الرأي:
نظــم المكتــب اإلعامــي الحكومــي 
الزراعــة  ووزارة  اإلعــام"  "وزارة 
ميدانيــة  جولــة  الفلســطينية، 
المؤسســات  العاملين في  للصحفيين 
اإلعاميــة بقطاع غــزة، إضافــة إلى 
إعامييــن وكتــاب وأســاتذة جامعات 

ومهتمين بالقطاع الزراعي.
وشــملت الجولــة العديــد مــن مرافق 
الزراعــة والمنشــآت الزراعيــة، والتي 
بدأت بتفقــد مختبــرات وزارة الزراعة 
في مقر الــوزارة بغزة، حيث مختبرات 
األنسجة-مختبر  النبات-مختبر  )وقاية 
المياه والتربة والري، مختبر البيطرة(.

ويأتــي ذلــك الطاعهم علــى كيفية 
العمل في تشخيص األمراض واآلفات 
الزراعة، والتأكد من ســامة األشــتال 
والتقاوي الزراعية، والفحص المخبري 
لمدخــات اإلنتاج النباتــي والحيواني 
كافــة، إضافة إلى دورهــا في تحاليل 
ميــاه اآلبــار الزراعية، علمــًا أن وزارة 
الزراعــة أطلقــت علــى العــام الحالي 
2021 "عــام جــودة مدخــات اإلنتاج 

والنهوض بالقطاع الزراعي".

وكانت المحطة الثانية للصحفيين في 
المحافظة الوســطى، وذلك لمشاهدة 
أول مركــز لفحــص ووســم مدخات 
اإلنتــاج، حيث يقوم المركــز بعمليات 
للمســتلزمات  والتعريــب  الوســم 
الزراعية الواردة لقطاع غزة أو المنتجة 
محليًا قبل تسليمها للتجار، وذلك بعد 
التأكد مطابقتها للمعايير والمواصفات 

الفنية في مختبرات الوزارة.
وانتقــل الصحفييــن فــي محطتهــم 
األســماك  تفريــخ  لمحطــة  الثالثــة 
واســتزراعها فــي محــررة حطين في 
خــان يونــس جنــوب القطــاع، وذلك 
لاســتعاضة عــن النقص فــي الصيد 
البحــري وتزويــد المزارعيــن ببــذور 
كيفيــة  علــى  وتدريبهــم  األســماك 
اســتغال بــرك تجميــع الميــاه فــي 
التسميد الزراعي فضًا عن االستفادة 

من عملية استزراع األسماك.
وتوقف المشــاركين في الجولة كثيرًا، 
عنــد أول محجــر بيطــري فــي تاريخ 
الســلطة الفلســطينية، حيث أنشــأته 
وزارة الزراعة قبــل نحو عامين جنوب 
قطاع، بهدف حجر األبقار ليتم فحصها 

من قبــل اللجنــة الفنيــة والتأكد من 
وخلوهــا  للمواصفــات،  مطابقتهــا 
من األمــراض، قبــل تســليمها لتجار 
المواشــي، حيــث يعتبــر المحجر خط 

الدفاع األول ضد األمراض الوبائية.
جولــة  مــن  التاليــة  المحطــة  أمــا 
الصحفييــن، فكانــت لمزرعــة دواجن 
المربيــن  ألحــد  تابعــة  نموذجيــة 
الريادييــن فــي محافظة رفــح، حيث 
مــن  النــوع  هــذا  الــوزارة  شــجعت 
االســتثمار في قطاع الدواجــن، نظرًا 
لحداثتــه في طــرق التربيــة ولتفادي 

الخسائر وتحسين الجودة واالنتاجية.
وانتقــل الصحفيين فــي المحطة قبل 
األخيرة من الجولة، إلى معاينة محطة 
معالجــة المياه العادمــة وتحويلها الي 
ميــاه صالحــة لاســتخدام الزراعــي، 
وذلــك علــى الحــدود الجنوبيــة بين 
فلســطين ومصــر، حيث تعتبــر مثل 
هــذه المشــاريع المختلفة فــي قطاع 
غزة، حًا من حلول مشكلة شح المياه 
الخاصــة بالزراعة. وتفقــد الصحفيين 
في ختام جولتهــم، أراضي المحررات 
جنــوب القطاع، لمــا تمثله مــن ثروة 

زراعية نظرًا لخصوبتها، ووفرة المياه 
العذبة فيها، وقربها من الساحل، حيث 
تقــوم اإلدارة العامة للمحــررات على 
تشجيع االســتثمار فيها، والتي أضحت 
اليوم ســلة غذائية مهمــة تمد قطاع 
غزة بجزء مهم من احتياجاته النباتية 

والحيوانية.

ضبط مدخالت االنتاج
بالنســبة  المهمــة  الجولــة  وانتهــت 
وزارة  وكيــل  بلقائهــم  للصحفييــن، 
الزراعــة د. إبراهيــم القدرة وعدد من 
والمديريــات  العامــة  اإلدارات  مــدراء 
بالــوزارة، حيث أكد القــدرة أن وزراته 
تســعى من وراء تنظيــم هذه الجولة، 
إلى ترسيخ مفاهيم وأدبيات االقتصاد 
المقاوم وسياســة إحال الواردات لدى 
جميع فئات شــعبنا، مثمنًا دور المكتب 
برئاســة ســامة  الحكومي  اإلعامي 
معــروف، وحرصهــم علــى التعريــف 
بهــذه المفاهيم، وتنظيمهم لسلســة 
األنشطة االعامية للتعريف بإنجازات 
القطاعات الحكومية. وذكر القدرة بأن 
وزارته ركزت العام الحالي على ضبط 
مدخات اإلنتــاج، لما لذلك من أهمية 

في نجــاح العمليــة الزراعيــة وحماية 
المزارعين ومنتجاتهــم، حيث أطلقت 
عليــه "عــام جــودة مدخــات اإلنتاج 
والنهــوض بقطــاع الزيتــون"، فضًا 
عن إجراءاتها الجديدة منذ عامين في 
الرقابــة المشــددة علــى معاصر زيت 
الزيتون للتأكد من الحصول على زيت 

غذائي وصحي نظيف.
وأكــد القــدرة أن وزارتــه تســعى إلى 
تحســين األمن الغذائي وزيادة اإلنتاج 
المســتهلك،  وحمايــة  واإلنتاجيــة 
وذلك مــن خال التدخــل في مجاالت 
بهــدف  والحيوانــي  النباتــي  اإلنتــاج 
تمكيــن المــزارع من تطبيــق أفضل 
الممارسات الزراعية، وفق خطة معدة 
لتحديــد المســاحات المزروعة لبعض 
الخضــراوات والتي يكون فــي إنتاجها 

فائض في وقت ذروة اإلنتاج .
الجولــة،  فــي  المشــاركون  وثمــن 
الجهــود الكبيــرة لــوزارة الزراعة في 
خدمة المزارعيــن والنهوض بالقطاع 
المكتــب  بــدور  مشــيدين  الزراعــي، 
اإلعامي الحكومي فــي رعايته لمثل 

هذه الجوالت المهمة.

وزارتا اإلعالم والزراعة تنظمان جولة على منشآت القطاع الزراعي
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غزة – الرأي:
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية 
بغزة، أن األيام القادمة ســتكون 
جملــة  تحديــد  فــي  حاســمة 
اإلجــراءات التــي تتناســب مــع 

طبيعة الحالة الوبائية.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان لها، 
“لسنا بعيدين عن دائرة الخطر، 
وهنــاك مؤشــرات بــأن الحالــة 

الوبائية آخذة في التصاعد”.
ودعت الجميع إلى التحلي بأعلى 
وااللتــزام  المســؤولية  درجــات 
التام باجراءات الوقاية والسامة 
الجســدي  التباعــد  وتحقيــق 
وتطهير األيادي وارتداء الكمامة 

واالبتعاد عن أماكن االزدحام.

الصحة: األيام المقبلة 
حاسمة بتحديد إجراءات 

للحد من كورونا

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم 
منــذ الخطوات األولــى لتأسيســها، أخذت 
ســلطة جــودة البيئة بغــزة علــى عاتقها 
حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى صحــة 
المواطــن، والحيلولــة دون تفاقم ظاهرة 
التلــوث، إضافــة لتعزيــز الوعــي البيئــي 

لضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة.
العديــد مــن االدارات تعمــل فــي إطــار 
ســلطة البيئة، ولــكل إدارة مهام ووظائف 
تعمــل علــى إنجازهــا وتحقيقهــا، منهــا، 
واإلدارة  البيئــة،  لحمايــة  العامــة  االدارة 
العامة للتوعيــة، واإلدارة العامة للمصادر 
للمشــاريع  العامــة  واالدارة  البيئيــة، 
والعاقــات الدولية، وأيضــًا االدارة العامة 
للشــؤون االدارية والمالية، واالدارة العامة 

للسياسات والتخطيط.
وتعمــل اإلدارة العامــة لحماية البيئة على 
وقــف التعديــات والممارســات المختلفــة 
والضــارة بالبيئة والعمل علــى التأكد من 
تطبيــق القانــون، وذلك من خــال وضع 
خطط رقابية متواصلــة، وكذلك الحد من 
اآلثــار الســلبية ألي نشــاط تنمــوي على 

البيئة.
أما االدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي، 
فتعمل على إيصال الرسالة البيئية لجميع 
فئات المجتمع من الجمهور وأصحاب القرار 
لتغييــر االتجاهات والميول نحو الســلوك 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  اإليجابــي 

وحماية البيئًة. 
فيما تهدف االدارة العامة للمصادر البيئية، 
إلــى حمايــة وتطويــر المصــادر البيئيــة 
بطريقــة متكاملــة ومســتدامة، وخاصــة 
األراضي والمياه والبحار والسواحل والتنوع 
وكذلــك  الطبيعــة،  والمحميــات  الحيــوي 
تشجيع استغال مصادر الطاقة المتجددة.

االدارة العامة للمشاريع والعاقات الدولية، 
تهدف هي األخرى لتطوير وتنسيق وتنفيذ 
المشاريع، وإدارة تعاون سلطة جودة البيئة 
مع كافة الجهــات ذات العاقة، إضافة إلى 
اإلشــراف العام على جميع المشــاريع التي 

تقوم بتنفيذها.
وفيما يتعلق بعمل االدارة العامة للشــؤون 
االداريــة والماليــة، فتعمل علــى تطبيق 
السياســات العامــة، وخطط ســلطة جودة 
البيئــة فــي النواحــي اإلداريــة والماليــة، 
والوصول إلى القدر األعلــى من اإلنتاجية 
النهــوض  وكذلــك  الخدمــات،  وتقديــم 
بالقدرة التشــغيلية ودعــم وإدارة الموارد، 
والمحافظة على األصــول المالية الخاصة 

بالسلطة.
والــى جانــب عمــل تلــك اإلدارات، تعمل 
االدارة العامة للسياسات والتخطيط، على 
تطوير الخطط والسياسات واالستراتيجيات 
البيئيــة والمعايير البيئيــة، وكذلك البحث 
العلمــي وتنســيق عمليــات ســلطة جوده 
البيئــة التخطيطية واالســتراتيجية، وذلك 

للوصول إلــى أفضل مناخ مســاعد بهدف 
تحقيق التنمية المستدامة.

إنجازات بيئية
ومــن أبــرز إنجــازات ســلطة البيئــة منذ 
بداية عملهــا عام 2006 حتى 2020، الحد 
من اآلثار الســلبية للمشــاريع واألنشــطة 
الخاصــة والعامة على البيئة الفلســطينية 
عبر برامج مختلفة منها، اشتراط ومتابعة 
حصول قائمة من المشاريع ذات األثر على 
البيئة على الموافقة البيئية، والتي تشمل 
المنشــآت الصناعيــة ومنشــآت محطــات 

تقوية ارسال الهاتف المحمول.
 ومن ضمن البرامج أيضًا، برامج التفتيش 
والرقابــة البيئية علــى المنشــآت العامة، 
مثل مكبــات النفايات الرئيســة ومحطات 
ترحيل النفايات الصلبة، ومحطات معالجة 
الميــاه العادمــة، ومحطــات ضــخ الصرف 
الصحــي، ومحطــات التحليــة، باإلضافــة 
الى التفتيش على المنشــآت الخاصة ذات 
األثــر على البيئة في العديد من المجاالت، 
والكيميائيــة  االنشــائية  كالصناعــات 
والمعدنيــة وغيرهــا، الــى جانــب تقييم 
األثــر البيئي للمشــاريع ذات األثــر الكبير 
على البيئة، واســتقبال ومعالجة الشكاوى 

البيئية.  
وفي مجال الحفاظ على البيئة، عملت على 
النهوض باألداء البيئي لبلديات قطاع غزة 

ومقدمــي خدمات الميــاه والصرف الصحي 
والنفايــات الصلبــة، عبــر تنفيــذ برامــج 
مســتمرة للتفتيــش والتوجيــه والرقابــة 
البيئية ومســابقات تحفيزية بين البلديات 

لقياس أدائها البيئي.
ونفذت ســلطة البيئة أيضًا، برنامج سنوي 
متخصــص لمراقبــة جــودة مياه شــاطئ 
قطاع غــزة بالشــراكة مــع وزارة الصحة، 
وتحديــد األماكن اآلمنة لاســتجمام على 

طول الشاطئ.

وعي وتطوير
ولم تتوان السلطة عن نشر وتعزيز الوعي 
البيئي لدى شــرائح وقطاعات مختلفة من 
المجتمــع الفلســطيني، كطلبــة المدارس 
والجامعــات واإلعامييــن والعامليــن في 
والخطبــاء  المســاجد  وأئمــة  البلديــات 
وغيرهم، عبر برامج متعددة لنشر وتعزيز 

الوعي والسلوك البيئي.
وفــي اإلطــار ذاتــه، عملــت علــى تنفيذ 
العديد من المشــاريع البيئية بالتعاون مع 
الجهات والمؤسســات المحلية في ســبيل 
حماية البيئة وتنميتها، إضافة الى حوسبة 
وتصميم العديد مــن البرامج االلكترونية 
لتطويــر بيئــة العمــل، وتحســين جــودة 

الخدمات المقدمة من قبل السلطة.
أيضا عملت الســلطة على وضــع وتطوير 
واالســتراتيجيات  والسياســات  الخطــط 

والمعايير البيئية ومتابعة تنفيذها، وإنشاء 
وتطوير المختبر البيئي الذي يحوي العديد 
مــن األجهــزة الحديثة والمتطــورة، والتي 
تعتبر أساســية في مراقبة القضايا البيئية 

ومشكاتها.

أبرز المشاريع 
مشــاريع عديــدة نفذتهــا ســلطة البيئــة 
في مجــال حمايــة البيئــة الفلســطينية، 
من أهمها، مشــروع أئمة أصدقــاء للبيئة، 
جــوال، ومشــروع  مــن شــركة  بتمويــل 
البعوض  البيولوجيــة لحشــرة  المكافحــة 
بتمويــل مــن مؤسســة األيدي المســلمة 

"المرحلة األولى والثانية والثالثة".
أيضًا نفذت ســلطة البيئة، مشــروع تنمية 
مهــارات معلمي التكنولوجيــا في المرحلة 
الثانوية حول االتصــاالت الخلوية وآثارها 
على االنســان، بتمويل من شــركة جوال، 
للبيئــة،  أصدقــاء  صحفيــون  ومشــروع 
ومشروع نموذج إدارة النفايات الصلبة في 
مدينة الزهراء بتمويل من الصليب األحمر. 
ومن ضمن أبرز المشاريع، مشروع التوعية 
بالقضايــا االشــعاعية )المرحلــة األولى(، 
بتمويل من شركة جوال، ومشروع التوعية 
بالقضايا االشعاعية )المرحلة الثانية(، الى 
جانب تنفيذ مشروع تجهيز المختبر البيئي 
بتمويــل مــن البنــك االســامي للتنمية، 

ومشروع تقييم البلديات.

سلطة البيئة..15 عامًا من اإلنجازات والمشاريع
 لتعزيز الوعي وحماية المواطن


