تعليمات استيفاء تقرير أولويات سياسة الحكومة

مقدمة:
يتطلب إعداد الموازنة متوسطة األمد أخذ األولويات السياساتية للحكومة بعين االعتبار ،وكما ُذكر في بالغ الموازنة
الجزء األول والصادر بتاريخ  /81أيار  0208في البند (ب ّ )8208أنه يترتب على مراكز المسؤولية إبراز هذه

تم التنويه في البالغ ّأنه سيتم تزويد مراكز
األولويات أو "التدخالت السياساتية" في بيان سياسة البرنامج ،كما ّ
المسؤولية بنموذج خاص بأولويات سياسة الحكومة الستيفائه ،وقد قام مكتب رئيس الوزراء بإعداد "مسودة المصفوفة

تم االستناد إليها لتصميم تقرير أولويات
المحدثة لألولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ( ")0200-0202والتي ّ
سياسة الحكومة ،والتعليمات الالزمة الستيفاء هذا التقرير0

تعليمات استيفاء هذا التقرير:


يجب تصنيف جميع مخرجات البرنامج حسب أولويات سياسة الحكومة أو "التدخالت السياساتية" وذلك
باستخدام تقرير أولويات سياسة الحكومة الصادر بشكل منفصل عن بالغ الموازنة الجزء األول0



يتم إدخال المعلومات المطلوبة في الخاليا المظللة باألزرق في نموذج التقرير0



يتم استيفاء تقرير منفصل لكل برنامج ،ولكافة أهداف سياسة البرنامج0



على مراكز المسؤولية أن تقوم بتصنيف كافة مخرجات البرامج إلى واحد من الرموز المدرجة بمرفق



من حيث المبدأ ،فإن مخرج البرنامج ينبغي أن ُينسب فقط إلى تصنيف واحد من تصنيفات أولويات سياسة
الحكومة أو "التدخالت السياساتية"0

أي من التدخالت السياساتية المدرجة بالمرفق
التدخالت السياساتية ،وفي حال كون المخرج ال ينتمي إلى ّ
فإنه يتم استخدام الرمز (0)GP-0000





مركز المسؤولية أن تقوم بإعادة
فإنه يترتب على ا
في حال كان المخرج ينتمي إلى أكثر من تدخل سياساتيّ ،
صياغة المخرج لينتمي إلى تدخل سياساتي واحد ،أو أن تقوم بفصل المخرج إلى مخرجين ،بحيث يصبح

باإلمكان إسناد كل مخرج منهما إلى تدخل سياساتي واحد وبالتالي يأخذ رم اًز واحداً0
يجب االنتباه إلى ضرورة أن يكون المخرج محدداً وقابالً للقياس وقابالً للتحقيق وذي صلة ومرتبطاً بوقت
لتحقيقه ( ،)SMARTبحيث يمكن ربط كل مخرج ببند اقتصادي الحتساب تكلفته ،على غرار المثال التالي

للعناقيد الزراعية في مدينة قلقيلية" :سيلزم شراء  0555دفيئة لزراعة الخضروات في عام  0502بتكلفة

تقريبية قدرها  10آالف شيكل لكل دفيئة".


ينبغي لمدراء البرامج أن يقدموا نسخة ورقية مستكملة من هذا التقرير إلى نائب رئيس مجموعة إدارة

التخطيط في نقطة اتخاذ القرار الثالثة بشأن إعداد الموازنة متوسطة األمد0



يتم تسليم هذا التقرير مع طلب الموازنة بتاريخ  ،0502/50/02بنسختين ،ورقية والكترونية.

آلية ترميز المصفوفة المحدثة لألولويات والتدخالت السياساتية لألعوام (:)0500-0505


يصنف األولويات الحكومية والتدخالت السياساتية تحت ثالثة محاور رئيسة :إنهاء االحتالل،
المرفق أدناه ّ
واإلصالح وتحسن جودة الخدمات العامة ،والتنمية المستدامة0



يندرج تحت كل محور مجموعة من األولويات الوطنية التي يندرج تحتها مجموعة من األولويات السياساتية،
ويندرج تحت كل أولوية سياسية مجموعة من التدخالت السياساتية0



تم اعتماد الترقيم المتسلسل للمحاور واألولويات الوطنية ،واألولويات السياساتية والتدخالت السياساتية ،وقد
ّ
تم استخدام هذا الترقيم الشتقاق رمز وحيد لكل تدخل سياساتي (مثال )GP-1214 :بحيث يدل الحرفان
ّ
أن
أن الرمز يتعلق بتصنيف المخرجات وفق تقرير أولويات سياسة الحكومة ،و( )1214تدل على ّ
(ّ )GP
المخرج ينتمي للمحور األول (" )8إنهاء االحتالل" ،ولألولوية الوطنية (" )800الوحدة الوطنية" ،ولألولوية
السياساتية ( " )80008تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيني " ،وللتدخل السياساتي ( " )8000801العمل
مع المؤسسات الدولية والدول المضيفة لضمان توفير الخدمات لالجئين في أماكن تواجدهم كافة" ،وقد تم

تجميع الرموز كافة بطريقة مختصرة لتكون بالشكل (0)GP-1214


الجدول المرفق هو ألجندة السياسات الوطنية  ،0200-0202واإلنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
مسمى "مسودة المصفوفة المحدثة لألولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ( ،")0200-0202وهو
تحت ّ
يحتوي كافة الرموز التي سيتم اسناد المخرجات إليها ،وبالتالي لن يتم قبول أي رمز غير موجود بالجدول0

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

 .1االنفكاك
عن
االحتالل
وتجسيد
الدولة نحو
االستقالل

األولوية
السياساتية

 .1تصعيد
الجهود
وطنيا ً ودوليا ً
إلنهاء
االستعمار

 .1إنهاء االحتالل
 .2تفعيل
اَليات مساءلة
االستعمار

 .2الوحدة
الوطنية

 .1تحقيق
وحدة
األرض
والشعب
الفلسطيني

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .1بسط السيادة على كامل أرض دولة فلسطين على حدود  ،1691بما في ذلك القدس الشرقية ،وعلى
مواردها الطبيعية وحدودها البرية والجوية والبحرية ،ووضع الركائز القانونية لتجسيد هذه السيادة.

GP-1111

 .2ترسيخ مكانة القدس الشرقية وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.

GP-1112

 .3رفع الحصار عن المحافظات الجنوبية وضمان التواصل الجغرافي بين شطري الوطن.

GP-1113

 .4حشد الدعم الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ،بما في ذلك حق تقرير المصير
وحق العودة وتحرير االسرى والعمل على تدويل حل الصراع وفقا ً للمرجعيات الدولية.

GP-1114

 .5استخدام أدوات الضغط القانونية واالقتصادية والشعبية على المستوى المحلي والدولي إلنهاء االحتالل.

GP-1115

 .9إعداد خطط تنفيذية لتعزيز الترابط السياسي واالقتصادي لفلسطين ال سيما مع المحيط اإلقليمي العربي.

GP-1116

 .1إعداد خطط تنفيذية لتجسيد االستقالل ،والتي تحدد الخطوات نحو تأكيد السيادة الفلسطينية الكاملة على
كل فلسطين وعلى جميع القطاعات والوظائف التي تمارسها الدولة ذات السيادة.
 .1مساءلة إسرائيل دولياً ،بما في ذلك أمام األطر والمحاكم الوطنية والدولية من خالل تفعيل األدوات
المستخدمة في مواجهة االستعمار والفصل العنصري (األبرتهايد).
 .2حث الدول على االلتزام بواجبها فيما يتعلق باحترام وضمان احترام القانون الدولي ،بما في ذلك إنهاء
االحتالل االستعماري االسرائيلي.

GP-1117
GP-1121
GP-1122

 .1إعادة توحيد المحافظات الشمالية والجنوبية وتنفيذ خطة إعادة اإلعمار والبناء للمحافظات الجنوبية.

GP-1211

 .2العمل على ربط شطري الوطن بمنظومة نقل وطنية متكاملة.

GP-1212

 .3تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة فلسطين.

GP-1213

 .4العمل مع المؤسسات الدولية والدول المضيفة لضمان توفير الخدمات لالجئين في أماكن تواجدهم كافة.

GP-1214

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .2تجسيد
الممارسة
الديمقراطية
في دولة
فلسطين

 .1تعزيز
المشاركة في
المنظومة
الدولية
 .3تعزيز
المكانة الدولية
لدولة فلسطين
 .2تعزيز
العالقات
الثنائية لدولة
فلسطين

 .2اإلصالح وتحسن
جودة الخدمات العامة

 .1الحكومة
المستجيبة
للمواطن

 .1تعزيز
استجابة
الهيئات

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .5تعزيز الترابط مع الفلسطينيين أينما وجدوا ،وتعزيز مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق االستقالل.

GP-1215

 .1االنتهاء من إعداد وإقرار دستور معاصر ومنسجم مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق االنسان.

GP-1221

 .2تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية على كافة المستويات.

GP-1222

 .3تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز في فلسطين.

GP-1223

 .4صون وحماية الحقوق والحريات العامة.

GP-1224

 .1السعي للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.

GP-1311

 .2الوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين لعدد من المعاهدات والمنظمات الدولية.

GP-1312

 .3المشاركة الفاعلة في األطر الدولية.

GP-1313

 .4االنضمام التدريجي والمدروس لعدد إضافي من االتفاقيات والمنظمات الدولية.

GP-1314

 .1توسيع نطاق االعتراف الدولي بدولة فلسطين.

GP-1321

 .2تطوير العالقات الثنائية لدولة فلسطين ال سميا مع الدول العربية.

GP-1322

 .1إصالح قطاع الحكم المحلي وإعادة هيكلة الهيئات المحلية.

GP-2111

 .2تعزيز الالمركزية في توفير الخدمات على المستوى المحلي حال توفر القدرة لدى الهيئات المحلية على
ذلك.

GP-2112

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية
المحلية
للمواطن

 .3توسيع صالحيات الهيئات المحلية في جباية الضرائب وإدارة الموارد المحلية.
 .4تطوير نظام فعّال لتحويل العائدات الضريبية من الهيئات المحلية وإليها.

GP-2114

 .5تنمية االقتصاد المحلي ال سيما في المناطق المهمشة والمهددة من االحتالل.

GP-2115

 .1تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع
الشركاء ،وبالتركيز على المناطق المهمشة ال سيما في المناطق المهمشة والمهددة من االحتالل.

GP-2121

 .2إطالق وتفعيل بوابة الحكومة اإللكترونية وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين من خاللها.

GP-2122

 .3تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

GP-2123

 .1استكمال تسجيل األراضي وتسوية األموال غير المنقولة وحماية حقوق ملكيتها.

GP-2211

 .2رفع كفاءة وفعالية إنجاز معامالت األراضي وتنظيم السوق العقاري.

GP-2212

 .3اإلدارة الكفؤة ألراضي الدولة وأراضي األوقاف.

GP-2213

 .2تعزيز
النزاهة
والمساءلة
والشفافية
ومكافحة
الفساد

 .1مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي.

GP-2221

 .2تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة.

GP-2222

 .3ضمان الحق في الوصول للمعلومات.

GP-2223

 .4تعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.

GP-2224

 .3تعزيز

 .1مأسسة االلتزام بمدونة السلوك الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية.

GP-2231

 .2االرتقاء
بمستوى
الخدمات
العامة
المقدمة
للمواطن
 .1إصالح
وتطوير
قطاع
األراضي

 .2الحكومة
الفعالة

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي
GP-2113

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية
كفاءة
المؤسسات
العامة

 .4كفاءة
وفعالية إدارة
الموادر
المتاحة

 .3التنمية المستدامة

 .1االنفكاك
االقتصادي عن
االحتالل وتحقيق
االستقالل
االقتصادي

 .1بناء
مقومات االقتصاد
الفلسطيني
المرتكزة على
التنمية بالعناقيد

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .2إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

GP-2232

 .3تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية.

GP-2233

 .4تعزيز اإلدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط بالموازنة والتحول
لموازنة البرامج.

GP-2234

 .5إدماج النوع االجتماعي والقضايا العبر قطاعية في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها.

GP-2235

 .1تعزيز إدارة المال العام وضمان االستدامة المالية مع التركيز على تطوير السياسة المالية الكلية ،وإدارة
الدين العام.

GP-2241

 .2تعزيز نظام الشراء العام بما يضمن الشفافية والمساءلة.

GP-2242

 .3زيادة اإليرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية ،وتحسين اَليات التحصيل ،وحشد الدعم
الخارجي وترشيد النفقات.

GP-2243

 .4إصالح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام.

GP-2244

 .5إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات اإلقليمية للمياه والكهرباء.

GP-2245

 .9إدارة وصيانة المباني والمرافق العامة بما ينسجم مع المعايير الوطنية.

GP-2246

 .1إعادة بناء قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وتطويرها بالتركيز على العناقيد الصناعية والزراعية
والسياحية.
 .2جذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتشجيعه ،بالتركيز على قطاع اإلنشاءات ،النقل ،السياحة،
الزراعة ،والطاقة ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .3تطوير الصادرات وتوسيع نطاق تبادل التجارة العالمية ال سيما مع المحيط العربي.

GP-3111
GP-3112
GP-3113

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .2توفير
فرص عمل الئقة
للجميع

 .3توفير بيئة
استثمارية مالئمة

 .4تعزيز
الصناعة
الفلسطينية

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .4تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الالزمة لالقتصاد (ال سيما المطار والميناء ،المناطق
الصناعية ،شبكات النقل والمواصالت والمياه والكهرباء واالتصاالت).

3114-GP

 .5تعزيز دور القطاع المالي في إسناد التنمية االقتصادية الشاملة.

GP-3115

 .9جسر الفجوة التنموية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

GP-3116

 .1اعتماد إجراءات تُعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل شراكات استثمارية بين القطاعين
العام والخاص.
 .2اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في تمكين الخريجين من كال الجنسين إلطالق مشاريعهم الخاصة
والريادية.

GP-3121
GP-3122

 .3إنفاذ القوانين ذات العالقة لضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة المهنية.

GP-3123

 .1تقديم الدعم للشركات الناشئة وتنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

GP-3131

 .2دعم وتشجيع الصناعات الرقمية والتقنية وتعزيز المحتوى الرقمي.

GP-3132

 .3تعزيز مباديء الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية ودعمها وتوسيع قاعدتها وتطويرها.

GP-3133

 .4توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة لقطاع األعمال والتنمية االقتصادية الشاملة.

GP-3134

 .5توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتطوير قطاع األعمال والتنمية االقتصادية الشاملة.

GP-3135

 .9تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات من الهيمنة والقرصنة ،وتعزيز األمن السيبراني.

GP-3136

 .1دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية.

GP-3141

 .2زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي.

GP-3142

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .1الحد من
الفقر متعدد األبعاد

 .2العدالة
االجتماعية
وسيادة القانون

 .2توفير
الحماية
االجتماعية للفقراء
والمهمشين

 .3تعزيز
وصول المواطنين
للعدالة

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .3إعادة بناء القطاعات االنتاجية ال سيما في المحافظات الجنوبية.

GP-3143

 .4تطوير وتنفيذ العناقيد الصناعية في سبيل اإلعتماد على الذات واإلنفكاك عن االحتالل.

GP-3144

 .1ضمان حد أدنى من الدخل للفقراء عن طريق المساعدات االجتماعية.

GP-3211

 .2تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء والمهمشين.

GP-3212

 .3مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء والمهمشين.

GP-3213

 .4االدماج االجتماعي ،وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من (األفراد ذوي اإلعاقة ،الشباب ،النساء،
األسرى المحررين).

GP-3214

 .5توفير الخدمات األساسية بما يحقق الحياة الكريمة لألسر الفقيرة.

GP-3215

 .1تطوير نظم وارضية حماية اجتماعية مالئمة وتدرجية واعطاء االولوية لألشخاص ذوي االعاقة وكبار
السن.

GP-3221

 .2إنفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي.

GP-3222

 .3تطوير المسؤولية االجتماعية ومأسستها.

GP-3223

 .4تعزيز وماسسة وتوسيع قاعدة الحوار االجتماعي.

GP-3224

 .1تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق اإلنسان وإنفاذها.

GP-3231

 .2ضمان نزاهة النظام القضائي واستقالليته.

GP-3232

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .4تعزيز
المساواة بين
الجنسين وتمكين
المرأة
 .5تمكين
الشباب

 .3تعليم جيد
وشامل للجميع

 .1تحسين
التعليم المبكر
ألطفالنا

 .2تحسين
االلتحاق والبقاء
في التعليم

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .3ضمان فعالية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية.

GP-3233

 .4الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها ال سيما للنساء واألحداث.

GP-3234

 .5تعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة.

GP-3235

 .1إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ،والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن.

GP-3241

 .2إزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة
العامة.

GP-3242

 .1تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وإتخاذ القرار.

GP-3251

 .2توفير فرص عمل مالئمة للشباب.

GP-3252

 .3دعم مبادرات الشباب الريادية.

GP-3253

 .1تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع.

GP-3311

 .2توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي المتاح للجميع وخصوصا ً للفئات األقل حظاً.

GP-3312

 .3تطوير منظومة التعليم قبل المدرسي (رياض األطفال) واالرتقاء بمستواها استنادا إلى المعايير العالمية
والوطنية المعتمدة.

GP-3313

 .1تطوير المرافق المدرسية بكل مكوناتها طبقا للمعايير المعتمدة ،واإلهتمام الخاص لتطوير وتحديث
األبنية والمرافق المدرسية في القدس.

GP-3321

 .2تبني منهجيات وأساليب تعليم أكثر إدماجا وأكثر مراعاة للفروق الفردية.

GP-3322

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .3تعزيز
النشأة السوية
للطلبة

 .4تحسين
جودة التعليم العام

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .3جعل البيئة المدرسية أكثر أمنا ً ودعما ً وتحفيزاً ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي الالئق للطلبة.

GP-3323

 .4ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات المهمشة.

GP-3324

 .5تشجيع االلتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج التعلم مدى الحياة للشباب والكبار.

GP-3325

 .1تجذير االنتماء والوعي بالرواية الفلسطينية.

GP-3331

 .2التركيز على األبعاد االجتماعية والثقافية والقيمية واألخالقية واإلنسانية بما يتناسب والفئات العمرية.

GP-3332

 .3االعتناء بالصحة الشمولية للطلبة ،واإلهتمام باألنشطة الرياضية والفنية والثقافية على أنواعها.

GP-3333

 .4تعزيز المشاركة الطالبية الفاعلة في الحياة المدرسية والمجتمعية.

GP-3334

 .5التركيز الالئق على المهارات الحياتية وصقل شخصية الطالب بمختلف جوانبها.

GP-3335

 .1تطوير المناهج بشكل مستمر ،وحماية المناهج الفلسطينية في القدس والتصدي لسياسة األسرلة.

GP-3341

 .2اإلرتقاء بوضعية المعلمين ومدراء المدارس بمختلف مناحيها ،وبما يشمل الكادر التربوي في القدس.

GP-3342

 .3تطوير أسس ونظام التقويم التربوي بما يتضمن تحديث وترشيد منظومة الثانوية العامة لتغدو أكثر
إدماجا لكال الجنسين وأكثر مرونة وأكثر تمكينا لاللتحاق بالتعليم العالي والتعليم التقني والمهني وأكثر
مواءمة الحتياجات العمل الحالية والمستقبلية.

GP-3343

 .4تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

GP-3344

 .5تنمية مهارات التفكير العليا على أنواعها بما فيها التفكير الناقد واالستكشاف والبحث والتحليل،
وتجذير ثقافة الريادة واإلبتكار.

GP-3345

 .9توظيف التكنولوجيا في تفريد التعليم وتجويده وفي االنتقال من التعليم للتعلم.

GP-3346

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

 .5تحسين
فرص اإلنتقال من
التعليم إلى العمل

 .4تحقيق
التغطية الصحية
الشاملة

 .1توفير
خدمات
رعاية
صحية شاملة
ذات جودة
عالية
 .2االرتقاء
بصحة
المواطن
ورفاهيته

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .1تطوير الكوادر البشرية للنظام التربوي وخصوصا فئة المعلمين لكي يكونا أكثر قدرة على أداء
دورهم الحيوي في تعليم األطفال وتنشئتهم.

GP-3347

 .8تطوير برامج التعليم غير النظامي والتعليم مدى الحياة للشباب والكبار.

GP-3348

 .1مواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل
وضمان تكافؤ فرص للجميع للحصول عليها.

GP-3351

 .2تعزيز التوجه نحو التعليم التقني.

GP-3352

 .3تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتوسيع قاعدتها وبما ينسجم مع توجه الحكومة للتنمية
بالعناقيد.

GP-3353

 .4االرتقاء بمستوى البحث العلمي.

GP-3354

 .1إصالح وتطوير نظام التأمين الصحي العام.

GP-3411

 .2تعزيز االستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

GP-3412

 .3توطين الخدمات الصحية واالرتقاء بجودتها.

GP-3413

 .4زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

GP-3414

 .5تطوير خدمات الطوارئ واإلسعاف وتعزيز الجاهزية للطوارئ.

GP-3415

 .1تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين.

GP-3421

 .2تبني وتطبيق نهج صحة العائلة.

GP-3422

 .3تعزيز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية بهذا الخصوص.

GP-3423

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

 .5مجتمع
قادر على
الصمود والتنمية

األولوية
السياساتية
 .1توفير
األمن
واالمآن
وتعزيز
سيادة القانون

 .2توفير
االحتياجات
األساسية
للتجمعات
السكانية

 .3ضمان
استدامة
البيئة
والتكيف مع
ظاهرة
التغير
المناخي

التدخل السياساتي

رمز التدخل
السياساتي

 .1ضمان السلم األهلي واألمن العام.

GP-3511

 .2تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.

GP-3512

 .3حوكمة قطاع األمن وتعزيز القدرات وضمان االستخدام االمثل للموارد.

GP-3513

 .1ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي.

GP-3521

 .2ربط التجمعات السكانية بمصادر الطاقة التي يمكن االعتماد عليها.

GP-3522

 .3تطوير أنماط النقل المتعدد وتحقيق التكامل بينها ،وإنتهاج النقل الذكي ومتعدد الوسائط.

GP-3523

 .4تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين وتعزيز السالمة المرورية.

GP-3524

 .5توفير اإلسكان ميسور التكلفة.

GP-3525

 .9ضمان األمن الغذائي للسكان.

GP-3526

 .1ضبط معدالت التلوث والحد منها.

GP-3531

 .2التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.

GP-3532

 .3تعزيز اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.

GP-3533

 .4التوسع في إدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.

GP-3534

 .5اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض والمياه والطاقة.

GP-3535

 .9المحافظة على التنوع الحيوي ،والمحميات الطبيعية ،زيادة رقعة المساحات الخضراء.

GP-3536

أجندة السياسات الوطنية لألعوام 0200-0202
االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
األولويات والتدخالت السياساتية لألعوام ()0200-0202
المحور

األولوية
الوطنية

األولوية
السياساتية

التدخل السياساتي
 .1زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

 .4النهوض
بالزراعة
وبالمجتمعات
الريفية

 .5حماية
الهوية
والتراث
الثقافي
الفلسطيني
(المواطنة)

رمز التدخل
السياساتي
GP-3537

 .1زيادة اإلنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وتطوير سالسل القيمة.

GP-3541

 .2حماية المزارعين ودعم صمودهم ال سيما صغار المزارعين في المناطق المهددة والمهمشة.

GP-3542

 .3تطوير وتنفيذ العناقيد الزراعية في سبيل اإلعتماد على الذات واإلنفكاك عن االحتالل.

GP-3543

 .4تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

GP-3544

 .1دعم اإلبداع واإلنتاج الثقافي ورعاية الموهوبين.

GP-3551

 .2حماية التراث والموروث الثقافي الفلسطيني وتطويره.

GP-3552

 .3تطوير الصناعات الحرفية التقليدية الثقافية والسياحية.

GP-3553

 .4تأهيل وتطوير مواقع التراث الثقافية والدينية والترويج لها كمعالم سياحية.

GP-3554

 .5تطوير وتنفيذ العناقيد السياحية في سبيل اإلعتماد على الذات واإلنفكاك عن االحتالل.

GP-3555

 .9ترويج فلسطين كمعلم سياحي.

GP-3556

المخرج الينتمي ألي من األولويات والتدخالت السياساتية المذكورة أعاله.

مالحظة :سيتم إرسال نسخة لكافة الرموز بملف  Excelيمكنكم استخدامه

GP-0000

