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 ملخص التنفيذي:

وحدة الدعم الفني في وزارة العمل قد عملت ومنذ اللحظات األولى منذ تأسيسها على عملية تشخيص واقع وزارة 
العمل من اجل تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجتها لمساعدة الوزارة على استنهاض طاقاتها وتفعيل 

هيكلية  إلىن والتشريعات ذات العالقة، باإلضافة كافة أقسامها وذلك من خالل مراجعة كافة الوثائق مثل القواني
 استراتيجية تطوير قطاع العمل،الوزارة السابقة والحديثة واستراتيجيات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالوزارة أو 

 التعاون، التدريب المهني، التشغيل والتفتيش. :مجاالت في القطاعية الخططو 

فاقيات الموقعة مع الوزارة لتحديد مدى استفادة الوزارة من هذه االتفاقيات وما لقد قامت الوحدة بمراجعة كافة االت
هي آفاق العمل لتطوير االستفادة من هذه االتفاقيات. كما أن الوحدة قامت بمراجعة للهيكلية الحالية ومراجعة 

الوزارة، ولقد  تيااحتياجات الهيكلية من تعديل، شطب، أو إضافة بناء على التطورات في تحديد دور ومسؤول
قامت الوحدة أيضا بمراجعة مكتبية للموارد البشرية في الوزارة وذلك من خالل المعلومات والملفات الموجودة في 
الوزارة لالستفادة من جميع المعلومات والمعطيات حول الموارد البشرية المتوفرة داخل الوزارة بكافة التفاصيل 

 والمعلومات.

 لتي قامت بها الوحدة تطوير استبيانين وجمع المعلومات:إن من ضمن النشاطات ا

يستهدف جميع العاملين والموظفين في الوزارة، المديريات ومراكز التدريب المهني وهو يستهدف  االستبيان األول
كافة العاملين والموظفين دون استثناء واهم محاور االستبيان كان معرفة رأي الموظفين في بيئة عمل الوزارة 

تم جمع بيئة التدريب في الوزارة.  والقسم الثاني كان يتلخص في تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين وتحليل
 على وتحليلها%  17حوالي  أيومراكز التدريب المهني  والمديراتموظف بالوزارة  064من اصل  723حوالي 
    SPSS نظام

 كما يلي: أجزاء ثالثة على موزعة ،سؤاالا  482 على االستبيان استمارة  احتوت وقد
 .سؤاالا  42 أسئلته وعدد نفسه بالموظف عالقة ذات أساسية معلومات  :األول الجزء 

 حئئول سئئؤاالا  774 منهئئا سئئؤاالا، 711 وعئئددها التدريبيئئة والئئدورات بالتئئدريب عالقئئة ذات أسئئئلة :الثززاني الجزززء
 . الدورات من الموظفين احتياجات

 على ستة محاور، مقسمة سؤاالا، 88 وعددها العمل بيئةتقييم ب تتعلق أسئلة  :الثالث الجزء

نقاط القوة والضعف  إلىالتعرف على واقع قدرات الوزارة الحالي من خالل التوصل  إلىهدف : ياالستبيان الثاني
في أداء الوزارة في مختلف مجاالت مهامها، وذلك من خالل تحليل إجابات المدراء العامين ومدراء الدوائر 

محاور  1سؤال تندرج تحت  781ف، وتحتوي على )المدراء التنفيذيين( في الوزارة على استبانة صممت لهذا الهد
التحليلي الذي يعتمد على  ألوصفيوقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج  محور فرعي )مجال(. 14رئيسية و

دراسة واقع وزارة العمل من وجهة نظر موظفيها في الفئتين العليا واألولى )مجتمع الدراسة( المتواجدين في مقرات 
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ضفة الغربية، والذين يشكلون فئة المدراء التنفيذيين في الوزارة. وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع الوزارة في ال
% من 18استمارة بنسبة تقرب من  707موظفاا. تم استعادة  741البيانات األولية من الفئة المستهدفة وعددهم 

 .الفئة المستهدفة

ة العمل والتدريب، وتقييم القدرات( فيما إن أهم االستنتاجات في تشخيص واقع الوزارة )بيئ
 يلي:

 إن هيكلية الوزارة ال تتناسب مع التطورات في رؤية الوزارة لدورها ومهماتها 

  إن الموظفين بنسبة كبيرة ال يشعرون بوجود نزاهة وشفافية بالتعامل معهم على جميع األصعدة
وهذا يؤشر إلى وجود محسوبيات بشكل كبير الراتب، الوظيفة، العالوة، منح التدريب، الترقيات الخ.. 

 داخل الوزارة
  إن الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بتجاهل قيادة) جميع الموظفين في قمة هرم الوزارة( الوزارة لهم، ال

يوجد تواصل بين قمة الهرم وعموم الموظفين، ال تقوم قيادة الوزارة بتشجيع وتحفيز األداء الجيد، 
 اإلبداع واالبتكار، 

  إن الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بوجود قيود بيروقراطية، تعدي على الصالحيات، نقص
 باإلجراءات، هرمية عالية بين المستويات الوظيفية المختلفة.  

  إن الموظفين بنسبة كبيرة ال يشعرون بوجود آمان وظيفي بخصوص استالم الراتب آخر الشهر، وان
 هم في العمل وبالنسبة للسوق وكذلك العالوة قيمة الراتب قليلة بالنسبة لزمالئ

  المساحات الصحية المناسبة  إلىإن الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بان مكاتب الوزارة تفتقر
والتجهيزات واألجهزة وكذلك للموازنات لتنفيذ البرامج واألنشطة والمصاريف التشغيلية المرتبطة 

 بالنشاطات.

 بعدم وجود سياسات مكتوبة وواضحة لكيفية إشراك أصحاب  إن الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون
العالقة بالتخطيط وتحديد االحتياجات، وهذا يعيق عمل الوزارة وتطورها ويقلل من فرص المشاركة 

 على أسس مؤسساتية مستدامة وواضحة

  ارة من معظم المدراء على دراية برؤية واستراتيجية الوزارة ولكن ليس جميعهم، كما أن استفادة الوز
 الدراسات واألبحاث والمعلومات محدودة جدا

  إن قدرات الوزارة في التنسيق ومتابعة االتفاقيات ضعيفة، وكذلك وجود تضارب للصالحيات بين
 الدوائر 

 المتابعة والتقييم في الوزارة بشكل عام ضعيفة وال يوجد ثقافة داخل الوزارة لموضوع المتابعة والتقييم 

  عدد صغير من كبار الموظفين. إن إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وتحديد القيادة تقتصر على
 االولويات محدود
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  أسس واضحة من اجل تعزيز  إلىالوزارة ال تستفيد من المعلومات والمصادر بالشكل الصحيح وتفتقر
 أخر. إلىنقل المعرفة من مستوى 

  ية من خالل تحديد االحتياجات للموظفين وبناء دائرة تدريب قوية ببرامج وخطط تدريب إلىالوزارة تفتقر
 خطط تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية.

وبناء على تحديد وتشخيص الوضع القائم في الوزارة فان وحدة الدعم الفني بلورت الخطة 
 :لبناء القدرات االستراتيجي الهدفاالستراتيجية التالية لبناء القدرات. 

 المختلفة القطاعية واالستراتيجيات العمل قطاع تطوير الستراتيجية مستجيبة مؤسساتية بيئة"
 ."ومكانة وزارة العمل في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها الدور ولتحديات

 سوف يتم تنفيذ الهدف العام من خالل األهداف الفرعية التالية:

  حديثة وأدلة ولوائح فعالة تطوير هيكلية -1
 تطوير االتصاالت داخل الوزارة واستخدام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات -2
 تطوير نظام التقييم والمتابعة -7

 تعزيز الشفافية والنزاهة في الوزارة -0

 تحسين الوضع المادي للموظفين -5

  تحسين بيئة العمل المادية للوزارة وتوفير ميزانيات للتشغيل وتنفيذ البرامج -6

 التدريب وعمل خطة تدريب للموظفين تطوير دائرة -3

إن من المفترض أن يستمر مدير الوحدة بعملة ويتم مساعدته من قبل فريق العمل المقترح من اجل تنفيذ الخطة 
 حسب البنود والتكاليف المدرجة.

ثالثة حوالي إن إجمالي تكاليف خطة بناء القدرات للسنة األولى تكلف مليون ومئة ألف دوالر وفي السنة الثانية وال
ألف دوالر سنويا أو التوسعة المطلوبة لتوفير مكاتب بمساحات  244مليون دوالر وهذا يشمل إيجار البناء بمبلغ 

ألف دوالر كما يشمل برامج تدريبية  244الئقة ومناسبة للعمل وكذلك يشمل مصاريف تشغيلية للخطط والبرامج 
 ألف دوالر في السنة الثالثة. 744 إلىألف دوالر في السنة األولى  217تتراوح بين 

إن التكاليف أعاله تعتبر استثمار ناجح جدا وهي تعتبر تكاليف متواضعة جدا مع حجم األثر المتوقع في أداء 
 الوزارة والعاملين وفي توفير خدمات ذات جودة ونوعية متميزة بناء على خطط وسياسات الوزارة.
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 . تمهيد:2
 

ان عملية تحديد المرتكزات لبناء القدرات لوزارة العمل و تطوير ادائها من خالل تطوير االنظمة واالجراءات 

وبيئة العمل و توفير االجهزة و تعزيز قدرات الكادر البشري وبناء الخطة االستراتيجية لبناء القدرات يأتي 

التعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي  يأتيو  . الفلسطينية الوطنية السلطة قدرات ضمن حزمة مشاريع لتعزيز

UNDP ومنظمة العمل الدوليةILO رنامج جزءا باداء وزارة العمل الفلسطينية حيث يعتبر هذا ال تحسين ، بهدف

الخارجية، ديوان الموظفين العام ، ووزارة  وزارةمن برنامج اشمل للعمل مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ك

الخبير الفلسطيني االستاذ عدنان فرمند لدعم  مع التعاقد تم الغرض وللقيام بهذا االقتصاد الوطني و غيرها .

ومساندة فريق وحدة الدعم الفني في وزارة العمل وكذلك دعم منظمة العمل الدولية للوزارة من خالل دعم وجود 

و كافة اعضاء لجنة الدعم الفني االستاذ نزية عرمان  مدير وحدة الدعم الفني الممثلة بالدكتور عبد المجيد سويلم

الراهن وتشخيص وضع الوزارة وتحديد بيئة العمل  للوضع تحليل جراءكخبير احصائي مختص ، من اجل ا

المؤسساتي وبناء القدرات من خالل المراجعة التي قامت بها وحدة الدعم الفني وتحديد نقاط القوة والضعف 

اجعة الوثائق واستطالع اراء العاملين بالوزارة حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بمناخ العام بمر بالوزارة والقيام 

 للوزارة، قيادة الوزارة، وواقع التدريب واالحتياجات المطلوبة لتنفيذ استراتيجية الوزارة على أكمل وجه. 

 

 لبناء واضحة استراتيجية تنفيذية قام فريق وحدة الدعم الفني ببناء وصياغة هذه الخطة ووضعها على هيئة 

، وسوف تتبنى الوزارة مجموعة من قدرات الوزارة من الناحية المؤسساتية والموارد البشرية لوزارة العمل

ضمان مبادئ المهنية والموضوعية  المرتكزات والثوابت التي سوف ترتكز عليها في عملها والتي تهدف الى

توفير برامج بناء قدرات مرتبطة بصميم عمل الوزارة وأهدافها والتخصصية لدى موظفيها، والعمل على 

ومشاركة موظفيها، وتوظيف كوادر الوزارة الفنيين والكوادر المحلية االخرى بشفافية وعلنية لتعزيز  االستراتيجية

 قدرات الوزارة وتحديثها وتطويرها. 
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 الخطة: بناء منهجية .2
 ومنسق متواز بشكل تطبيقها تم واألساليب األدوات من مجموعة على االستراتيجية الخطة إعداد منهجية اعتمدت
 . صحتها من والتأكد والمعلومات البيانات جمع حيث من الخطة نجاح لضمان

 والبرامج االستراتيجيات واهم للخطة العامة المالمح تحديد اجل من الوزارة موظفي مع بالمشاركة العمل تم لقد
 .القادمة السنوات مدى على للوزارة االستراتيجية الخطة تنفيذ اجل من عليها االعتماد سيتم التي

 لهذه استعراض فيو  المعلومات، جودة لضمان واألدوات األساليب من العديد على الدراسة منهجية ارتكزت
 :التالية النشاطات بعمل وحدة الدعم الفني فريق قام األدوات،

 :الوزارة وخطط الهيكلية الوثائق، مراجعة -2

استراتيجية تفتيش  ،واوراق العمل للوزارة، االستراتيجية بالخطة المتعلقة الوثائق بمراجعة العمل فريق قام
العمل، استراتيجية التشغيل، استراتيجية التدريب المهني، الخطط السنوية، استراتيجية التعاون، االتفاقيات 

مصر، فرنسا، المانيا، برنامج االمم المتحدة االنمائي، منظمة االردن،  الموقعة مع الوزارة )المغرب، تونس،
 في القطاعية الخطط العمل الدولية، بلغاريا، بنك التنمية االلماني, واخرين(، استراتيجية تطوير قطاع العمل،

 :مجاالت

 التعاون -

 التدريب المهني -

 التشغيل -

 التفتيش -
 التي والتقارير المعلومات من وغيرها التدريبية، الدورات تحضير في المستخدمة والنماذج الوزارة، هيكلية 

 . العمل فريق إلى قدمت
لقد قام فريق العمل باالطالع على كافة الوثائق والخطط التي تتعلق بوزارة العمل من ناحية االنظمة 
واالجراءات الداخلية او من ناحية االستراتيجيات للقطاعات المختلفة او من خالل االتفاقيات والمشاريع 

 المقترحة مع الدول المانحة والمؤسسات ذات العالقة. 
 

 :المنظمة شبه التالمقاب -1

 لمعرفة والوحدات للدوائر العامين المدراء معتتجاوز ثالثين مقابلة  المقابالت من مجموعة عمل تم
الوزارة وبناء القدرات  وضع عن مفتوحة أسئلة خالل من وذلك والوحدات، الدوائر لهذه التدريبية االحتياجات

 التطلعات، هي ماو  الراهن، التدريبوالقوانين الناظمة واالجراءات الداخلية بالوزارة وبيئة العمل ورؤية الوزارة و 
بناء  كيفية حول واضح فهم إلى التوصل أجل من الدراسة، هذه من المرجوة التوقعات هي وما االحتياجات،

 . الوزارة داخلوالدعم للخطة من  الموافقة عملية تتم وكيفالقدرات 
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 تم من نظر وجهات إلى استناداا  الحالي الوضع وتقييم المقابالت هذه نتائج بتلخيص العمل فريق قام وقد
بيئة العمل وبناء القدرات  ةاستبان لبناء الرئيسية األركان وضع في المقابالت هذه ساهمت وقد  مقابلتهم،

 .الوزارة موظفيمن  الصلة ذات المعلومات جمع خالل من التدريبية، الموظفين احتياجات تحديدو 

 :االحتياجات تحديد استمارة -3

المناخ  وتحديد الوزارة لموظفي التدريبية االحتياجات ومعرفة لتحديدتين استمار  بتطوير العمل فريق قام
الوظيفي لجميع العاملين واستمارة اخرى استهدفت فئة المدراء والمدراء العامين لتحديد قدرات الوزارة وتقييم 

 .عملها تطوير في الوزارة تواجه التي والصعوبات قاتيالمع أهموتحديد 
موظف مستهدف في برنامج تقييم القدرات وفي استمارة التدريب  121استمارة من اصل  141 جمع تم لقد

ومراكز التدريب المهني  والمديراتموظف بالوزارة  064من اصل  723وتحديد االحتياجات تم جمع 
 . االستراتيجية الخطة عمل في منها واالستفادة المعلومات تحليل اجل من   SPSS نظام على وتحليلها

 :الخطة وكتابة التحليل -4

 استراتيجية خطة في وصياغتها وتحليلها المختلفة المصادر من المعلومات بجمع العمل فريق قام لقد
 لعمل المتاحة واإلمكانيات للوزارة االستراتيجية الخطة مع وتتماشى ألهدافها الوزارة ورؤية تتناسب وتشغيلية

 .الوزارة داخل المتوفرة والبشرية المادية اإلمكانيات وضمن للتنفيذ قابلة خطة

 : العمل ورشات -5

تم عقد مجموعة من ورشات العمل من اجل طرح نتائج الدراسات ومناقشة االستنتاجات وقد تم دعوة الوزير 
المختلفة من اجل مشاركة اوسع قطاع من الوزارة في  لإلداراتالعامون والمدراء  المدراءوالوكالء وعموم 

عملية التحليل للوضع القائم بناء على المعطيات المادية التي تم جمعها من خالل االستبيان او من خالل 
 اللقاءات واالجتماعات الدورية التي تم عقدها مع االفراد او مع المجموعات.

من موظفي الوزارة الذين شاركوا في طرح وجهة نظرهم  تم عقد ثالث لقاءات عامة شملت مجموعة كبيرة
 وتشخيص اهم المعيقات والتوصية باقتراحات عملية لتحسين اداء الوزارة. لألمور

ان مشاركة الوزير ودعمه في مجموع هذه اللقاءات كان له االثر المهم واالساسي في دعم نشاطات الوحدة 
راتيجية التي تعبر عن جهد متواصل ومكثف استمر لعدة هذه االست إلىوفي نجاح فريق العمل للوصول 

 شهور من قبل مدير واعضاء فريق وحدة الدعم الفني.
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 بالوزارة العام الوضع  .3
 وتعززت فيها القدرات لبناء محورياا  اهتماماا  الفلسطينية العمل وزارة اعارت 7112 عام صيف في تأسيسها منذ

 الوزارة في الفني للدعم انشاء وتشكيل وحدة فكرة .تطورها من مختلفة مراحل في القدرات بناء حول الوزارة توجهات
 هذه تقوم بأن يقضي حينه في االقتراح وكان الدولية العمل منظمة قبل من كاقتراح الوزارة على طرحت قد كانت
 الوزارة قيادة حماس عدم بسبب تعثرت الفكرة هذه لكن اساساا  التشغيل اطار في المتكاملة الفنية بالمشورة الوحدة
 المؤسسي البناء على اهتمامها تركز وان عموماا  الوزارة مستوى على الوحدة تكون بأن الفكرة تطورت ثم حينه في

 .االداري والتطوير

 البلدان في العام القطاع في القدرات وبناء بتعزيز الخاص اهتمامه ابدى قد االنمائي المتحدة االمم برنامج كان
 تركيز ضوء وفي الوطنية السلطة اجهزة في االصالح وتيرة تسارع ضوء في منطقياا  االهتمام هذا وكان العربية

 تالها وما" الدولة واقامة االحتالل انهاء" لمرحلة وتجهيزاا  تحضيراا  المؤسسي البناء على الوطنية السلطة حكومات
 .الصعيد هذا على وطنية انجازات من

 الخطة هذه عن نتج وما فلسطين في العمل قطاع تطوير الستراتيجية العمل وزارة انجاز مع البرنامج هذا وتزامن
 الوزارة رؤية من صحيحاا  جزءا  القدرات بناء برنامج بموجبها اصبح متكاملة قطاعية استراتيجية خطط بلورة من

 قدراتها وبناء المؤسسي والتطوير التغيير عمليات ستتم خاللها من التي واالدوار تتبعه الذي والمنهج وتوجهاتها
 في متكاملة منهاجية بصورة حددته الذي الجديد لدورها وتحضيراا  تهيئة المطلوبة الذاتية لالستجابة المناسبة

 الرسمية االستراتيجية هي العمل وزارة في القدرات بناء استراتيجية تكون وبهذا العمل قطاع تطوير استراتيجية
 نضج مستوى في النوعية النقلة احداث متوسط، زمني مدى على تعالج، والتي المؤسسي بالبناء والخاصة الرابعة
 اطار في الوزارة حددتها التي واالهداف للطموحات فعالة بصورة تستجيب كي للوزارة الذاتية القدرة وبلورة

 التدريب مجاالت في اطالقها تم التي القطاعية االستراتيجيات وفي العمل قطاع لتطوير العامة استراتيجيتها
 التي المكانة وفي للمجتمع تقدمها التي الخدمات لتحسين ناضجاا  اصبح الذي الدور اطار وفي والتعاون والتشغيل
 .سواء حد على واالجتماعية االقتصادية الوطنية التنمية برامج في المباشرة المساحة مستوى على تشغلها

 منظمات مع بناء لتعاون حصيلة وهي وتراكمها الخبرة اكتساب من طويل تراث ثمرة اليوم االستراتيجية هذه وتمثل
 العمل منظمة وخصوصاا  الفلسطينية العمل ولوزارة الوطنية السلطة لمؤسسات الشريكة المختصة المتحدة األمم
 تفرضه باتت ضروري احتياج عن تعبير هي االستراتيجية هذه. المتحدة لألمم االنمائي والبرنامج الدولية

 تعبير وهي فلسطين في واالجتماعية واالقتصادية السياسية األصعدة على الحكم مؤسسات أمام الماثلة التحديات
 من متسقة منهجية عملية على القائم المؤسسي البناء ومفصلية ألهمية ومعرفتها ووعيها الوزارة ادراك مدى عن

 .أخرى جهة من الضعف ومكامن والمعيقات والتهديدات والفرص جهة من القوة نقاط تحديد ومن والتقييم المراجعة
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 يطال بما ومكانتها ودورها عملها في كبيرة نوعية نقالت إلحداث الوزارة سعي اطار في االستراتيجية هذه تأتي
 تأتي كما. حالياا  قائم هو كما التدخل هذا واقع عن فرقاا  يحدث وبما العمل سوق في الفعال التدخل على القدرة
 التنمية مسار في المباشر والتأثير والخدماتي المجتمعي الوزارة دور ومأسسة صياغة إلعادة االستراتيجية هذه

 ما تربط التي للمعادلة مباشرة وكاستجابة السوق هذا عالقات في فعالة وسياسات استراتيجيات وتطوير الوطنية
 في تحدثه ان يمكن الذي التأثير ومستوى ومساحة حجم بين وما للوزارة الذاتية والقدرة والجاهزية االستعداد بين
 الوطني المستوى على التنموية البرامج ونجاعة وطبيعة مستوى على التأثير هذا ونتائج وآثار العمل سوق

 .الشامل

 تعزيز في علمياا  ومعللة متكاملة برامج اعتماد وأهمية بضرورة القناعة من المستوى بهذا العمل وزارة ان يبدو
 التطوير من عميقة عملية معالم ورسم التحديات مواجهة في الشجاعة من القدر وبهذا المؤسسية القدرات وبناء

 من المفصلية المرحلة هذه في الوطنية للمهمات االستجابة اطار في ريادياا  موقعاا  تحتل انما المتكاملة والمأسسة
 العالية والقابلية والشفافية بالحكم الرشيد تتسم دولة مؤسسات الى الراسخة تحولها وعملية السلطة مؤسسات تطور

 .الحكومية المؤسسة تطور مدى على الحكم في أهم كمعيار والتقييم والمراجعة للمساءلة
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 الفني: الدعم وحدة . 4
 المتحدةالوزارة بناء على مناقشات تمت بين فريق الوزارة ومشروع برنامج االمم  في الفني الدعم وحدة تأسيس تم

االنمائي لدعم وتطوير اداء السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها المختلفة، كما ان مفهوم الوحدة كان ايضا طرح 
من خالل توفير الموارد  من قبل منظمة العمل الدولية بهدف مساعدة الوزارة على القيام بدورها على اكمل وجه

 . البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في الوزارة وتفعيل كافة الوحدات والدوائر للقيام بدورها المطلوب

 :الهدف العام للوحدة

الوزارة ومأسسة العمل على صعيد السياسات واالستراتيجيات من خالل تطوير اداء الوزارة في  بناء قدرات 
، وتطوير لالرتقاء بمستوى أداء وظيفي أفضلرسم الخطط واالستراتيجيات وتطوير نظم التقييم والمتابعة 

ل دوائر واقسام عالقات الوزارة مع اصحاب العالقة وتحديدا الفئات المستهدفة والممولين وذلك من خال
 االختصاص.

ان الهدف من انشاء الوحدة هو توفير مجموعة من الخبراء والمساعدين للوزير لمساعدته في تفعيل الوزارة 
من اجل ان تقوم كل دائرة وكل وحدة بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطة االستراتيجية بناء على مؤشرات 

 ودائرة. وخطط عمل تفصيلية لكل وحدة

 الوحدة سوف تغطي المجاالت االساسية التالية في هذه المرحلة التجريبية وهي:

 ( مأسسة العمل داخل الوزارة وبناء القدرات 1

 ( المساهمة في رسم وتطوير السياسات واالستراتيجيات  2

 ( متابعة تنفيذ االستراتيجيات وادارة تنفيذ البرامج7

بدوره على افضل وجه وذلك من خالل االستشارة او عمل دراسات ( تقديم المشورة والنصح للوزير للقيام 0
متخصصة او توفير كوادر مهنية متخصصة في مواضيع معينة لتوفير المعلومات واالراء المهنية 

 لمساعدة الوزير في اتخاذ القرار.

وحدة  أيعن يتلخص دور الوحدة في تحفيز وتفعيل عمل موظفي الوزارة وبالتالي فإن دور الوحدة ليس بديل 
او دائرة وانما تكمن اهمية دور الوحدة في مساعدة ودعم دوائر الوزارة واقسامها المتعددة للقيام بدورها بكل يسر 
وبناء على المعايير واالهداف المعلنة للوزارة من اجل خدمة قطاع العمل والعمال بأفضل الطرق وتوفير 

ز والخدمات والمديريات الموجودة في كافة مناطق خدمات بجودة عالية في زمن معقول من خالل المراك
 السلطة الوطنية الفلسطينية.
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بصفته اعلى مستوى اداري في  مباشرة إشرافه وتحتالوزير  مع للعمل الفني والدعم التخطيط وحدة ُصّممت
عن كافة اعمال الوزارة بكافة دوائرها المختلفة. ان وحدة الدعم الفني  ةوالمسؤوليالوزارة وهو صاحب الصالحية 

تم تموضعها في ديوان الوزير من اجل ان تستمد من موقع الوزير وسلطاته في تحفيز وتفعيل عمل جميع 
 الموظفين في كافة المجاالت.

والدراسات التي تتعلق  اآلراءو ان دور الوحدة سوف يعمل باتجاهين اوال اسناد الوزير بالمعلومات واالفكار 
بجميع جوانب الوزارة وكذلك في مساعدة الوزير بتعميم المعلومات والسياسات واالستراتيجيات من اعلى الهرم 

ادنى الدرجات الوظيفية عن طريق نظام المعلومات واالجراءات االدارية المتبعة والعمل على  إلىالوظيفي 
 ير والقيادة الوسطى للوزارة ومع كافة الموظفين بشكل عام.جسر الفجوات التي قد تحصل بين الوز 

 والدوائر الوحدات على إشرافي دور الفني الدعم لوحدة وليستستمد وحدة الدعم الفني صالحياتها من الوزير 
الوحدة بشكل جيد من اجل التعاون معها  دور يفهمون الوزارة في العاملين كافة أن ضمان وينبغي األخرى

    .واالستفادة من الدعم واالسناد الذي تقدمه الوحدة

 :يومي بشكل   التاليةتحقيق االهداف االستراتيجية  عن مسئولة الوحدة ستكون

 واالستراتيجيات السياسات حول الوزارة والوزير بالمشورة في العليا القيادة تزويد 

 ذلك في بما والسياسات، االستراتيجيات تطوير في الفعالة للمساهمة العمل وزارة ودوائر وحدات دعم 
 بشأن المنجز التقّدم وتقييم رصد على الوزارة قدرة ودعم دائرة، أو وحدة لكل العمل خطط تطوير دعم
 واالستراتيجية العمل خطط

 تقديم االقتراحات واالفكار لتطوير السياسات واالستراتيجيات داخل الوزارة 

 واقع مع تتفق التنفيذ وخطط االستراتيجية الخطط أن لضمان الميزانية وضع عملية في المساعدة تقديم 
 التنفيذ لخطط الميزانية دعم وتسهيل الموازنة

 واالستراتيجيات السياسات قضايا حول الوزارة مستويات جميع في والتنسيق التواصل دعم 

 خالل نظام ادارة  دعم عملية االتصال الداخلي بين مختلف االقسام والدوائر بشكل سهل وعملي من
 المعلومات وفتح قنوات تواصل على مستويات مختلفة

  دعم عملية االتصال الخارجي بين الوزارة واصحاب العالقة وتحديدا الفئات المستهدفة والشعب
 الفلسطيني بشكل عام.

  المشاريع ذلك في بما العمل، وزارة في المانحة الجهات مشاريع لكافة شاملة بيانات دعم اقامة قاعدة 
 المنجزة، مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع قيد التطوير

 والمحتملة القائمة المشاريع حول للوزير دورية منتظمة تقارير تقديم 
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 في التواصل مع المانحين والمؤسسات الدولية من اجل االستفادة من برامجهم  قدرات الوزارة دعم
  ن ومن المنظمات والدول الصديقة والداعمة.وقدراتهم في دعم وتمويل مشاريع الوزارة من الممولي

  دعم واسناد عملية التطوير والبناء المؤسسي للوزارة وبناء قدرات الوزارة والعاملين ومساعدة دائرة التدريب
 .في تطوير استراتيجية بناء القدرات والتدريب لتتناسب مع احتياجات الوزارة المستقبلية

 ءات واالدلة التي تخدم عمل كافة اقسام الوزارة من اجل تطوير دعم واسناد تطوير االنظمة واالجرا
 االداء وزيادة االنتاجية والفاعلية لكافة العاملين والموظفين. 

 االدارات صاحبة االختصاص في تطوير هيكلية الوزارة وتطوير الوصف  الفني الدعم وحدة تساعد
 ملة تسعى لتحقيق االهداف العامة.الوظيفي للعاملين من اجل تحديث اداء الوزارة كوحدة متكا

  انشاء وتطوير انظمة الرقابة والمتابعة لقياس االنجاز والعمل على تحديد المخرجات  في الوزارة دعم
 وعمل تقييم ومتابعة للخطط وتقييم اداء الموظفين.

  :الفني الدعم وحدة وموقع االداري الهيكل
هي في غاية االهمية من اجل اقتراح موقع قريب من الوزير ان موقع وحدة الدعم الفني على هيكلية الوزارة 

ليستمد منه الدعم والصالحيات وفي ذات الوقت من اجل اعطاء الوزير المشورة واالسناد في مختلف 
 القضايا االساسية التي قيد البحث.

تواصل مباشر ان المقترح ان تكون وحدة الدعم الفني جزء من ديوان ومكتب الوزير من اجل ان يكون هناك 
مع الوزير في كافة االمور ذات العالقة. ان المقترح ان تكون الوحدة داعمة للوزير شخصيا ال يتعارض مع 
رؤية وزير ما بتكليف وكيل الوزارة بمتابعة االشراف على الوحدة بتفويض من الوزير اذا تم االتفاق على 

 ذلك.
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 وزارة العملهيكلية وموقع وحدة الدعم الفني في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير

 مدير وحدة الدعم الفني

)موظف حكومي درجة عليا أو 
 (خبير بالتعاقد للمرحلة األولى

مستشارون وخبراء 
 خارجيين

 لجنة الدعم الفني

 مدير البرامجوحدة المدير نائب 

 مساعدة ادارية وسكرتيرة برتبة مدير()موظف حكومي 

 موظف مسؤول

قسم ادارة تنفيذ االستراتيجيات 
 والبرامج

 موظف مسؤول

قسم رسم السياسات 
 واالستراتيجيات

 موظف مسؤول

 قسم المأسسة وبناء القدرات
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 . مدير1قام فريق وحدة الدعم الفني بتصميم نماذج األوصاف الوظيفية لوحدة الدعم الفني، حيث يشمل ذلك: 
.رئيس قسم رسم السياسات واالستراتيجيات، 7مدير البرامج  -. نائب مدير وحدة الدعم الفني2وحدة الدعم الفني 

. مستشارون وخبراء 6.رئيس قسم المأسسة وبناء القدرات  5. رئيس قسم ادارة تنفيذ االستراتيجيات والبرامج 0
تشكيل  إلىسكرتيرة مدير الوحدة،  باإلضافة  - . مساعدة ادارية للوحدة3فلسطينيين، عرب واجانب خارجيين، 

 لجنة لوحدة الدعم الفني تتشكل من مسؤولي الوزارة لدعم نشاطات وسياسات عمل الوحدة.

 وحدة الدعم الفني ير د. / الوصف الوظيفي لم1

 

 

 الوزارة العليا او خبير) في هذه المرحلة االقتراح ان يكون اما احد موظفي قيادة .وحدة الدعم الفنيمسمى الوظيفة: مدير 
 بناء مؤسساتي( 

 سياسات واستراتيجيات الوزارة وتقديم النصح والمشورة للوزير. وتطوير وضع في المشاركةاالختصاص العام للوظيفة: 
 ادارة وحدة الدعم الفني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية. تطوير العمل في الوزارة في المجاالت واالختصاصات المتعددة.

 القيام بالدراسات وجمع المعلومات وتقديمها للوزير لمساعدته باتخاذ القرار. 
  رفد الوزارة بالخبرات والكفاءات المطلوبة. 

 المهام الرئيسية: 
 السياسات واالستراتيجيات العامة بالوزارةتحديد المساهمة في  .7

 تحديد خطة عمل الوحدة  .4

 تطوير نظام متابعة وتقييم  .1

 دعم واسناد دائرة التدريب لتطوير استراتيجية التدريب وبناء القدرات  .2

 دعم واسناد تطوير نظام ادارة المعلومات والوثائق .2

 تطوير العالقات مع المجتمع المحلي ومع الممولين والداعمين .8

 للوزارة  االستراتيجيةالمشاركة بإعداد الخطط  .1

 عالقة.ذات البين الوزارة ومؤسسات التنسيق والتشبيك  .8

 فهم احتياجات واولويات الوزارة.تطوير العالقات مع إدارات الوزارة ومديرياتها، ومشاركتهم في تحديد  .1

 من تجهيز جدول االجتماع وتوثيق محاضرها.  والتأكدترتيب اجتماعات لجنة المنح والبعثات  .70
السياسات العامة واالستراتيجيات ى في مجال درجة البكالوريوس كحد أدنالحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

  دكتوراهاو ستير تخصصات ذات صلة، ويفضل ماج أيالعامة او اإلدارة او 
في  البكالوريوسوخمسة عشر سنة لحملة  والدكتوراهلحملة الماجستير  خبرة ال تقل عن عشر سنوات ( 11) : العملية الخبرات
 .وضع السياسات واالستراتيجياتمجال 

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق 

 القدرة على تحمل ضغط العمل 
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 دير وحدة الدعم الفني/ مدير البرامج. /الوصف الوظيفي لمنصب نائب م2
 .وحدة الدعم الفنيالوظيفة: نائب مدير  مسمى

   االختصاص العام للوظيفة:  مساعدة مدير الوحدة في ادارة البرامج وادارة الموارد البشرية.

 المهام الرئيسية: 
 المساهمة في تحديد السياسات واالستراتيجيات العامة بالوزارة .7

 المساهمة في رسم خطة عمل الوحدة  .4

 المساهمة في تطوير نظام متابعة وتقييم  .1

 المساهمة في دعم واسناد دائرة التدريب لتطوير استراتيجية التدريب وبناء القدرات  .2

 دعم واسناد تطوير نظام ادارة المعلومات والوثائق .2

 المساهمة في تطوير العالقات مع المجتمع المحلي ومع الممولين والداعمين .8

 ستراتيجية للوزارة المشاركة بإعداد الخطط اال .1

 التنسيق والتشبيك بين الوزارة ومؤسسات ذات العالقة. .8

 تطوير العالقات مع إدارات الوزارة ومديرياتها، ومشاركتهم في تحديد فهم احتياجات واولويات الوزارة. .1

 االشراف المباشر على عمل موظفي الوحدة .70
درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال السياسات العامة الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 تخصصات ذات صلة، ويفضل ماجستير او دكتوراه  أيواالستراتيجيات او اإلدارة العامة او 
وسبعة اعوام لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه  سخبرة ال تقل عن عشر سنوات لحملة شهادة البكالوريو  : العملية الخبرات

 .ذات عالقةفي مجاالت 
 المهارات الضرورية:

 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال 
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 رسم السياسات واالستراتيجيات. /الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم 3

  السياسات واالستراتيجيات مسمى الوظيفة: رئيس قسم رسم
 تنسيق ومتابعة تنفيذ السياسات العامة واالستراتيجيات.  االختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 عمل الوزارة. المشاركة بإعداد األدوات الالزمة لتحديد السياسات واالستراتيجيات المطلوبة لتطوير .7

   تقييم السياسات واالستراتيجيات القائمة وتحديد اولويات المعالجة. .4

 القيام بحمالت توعية للموظفين حول اهمية وجود سياسات واستراتيجيات واضحة وحديثة .1

 مساعدة الدوائر المختلفة في تحديد السياسات المطلوبة للعمل .2

 المشاركة بإعداد الخطط والدراسات  .2

باقتراح عدد من برامج التدريب المختلفة لتلبية احتياجات الموظفين في مجاالت السياسات المشاركة  .8
 واالستراتيجيات

درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة العامة، الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 
 السياسات واالستراتيجيات أو عالقات عامة.   

 .( سنوات على االقل في ادارة المشاريع وعمل سياسات واستراتيجيات7-5) :العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

  على االتصال.القدرة العالية 
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 تنفيذ االستراتيجيات والبرامج /الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم ادارة4

  قسم ادارة تنفيذ االستراتيجيات والبرامجمسمى الوظيفة: رئيس 
االختصاص العام للوظيفة: ادارة االستراتيجيات والسياسات على مستوى الوزارة وعمل التدخالت المطلوبة 

 لتطوير التنفيذ والمتابعة 
 المهام الرئيسية: 

المشاركة بإعداد األدوات الالزمة لتحديد افضل الممارسات لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات المطلوبة  .7
 لتطوير عمل الوزارة.

   المساهمة في وضع المؤشرات لقياس مدى تنفيذ وتطبيق السياسات واالستراتيجيات القائمة. .4

 القيام بتوعية الموظفين حول اهمية عمل المتابعة والتقييم وتطوير االداء  .1

 وتحت التنفيذ المنفذةالمساهمة في اقامة قاعدة البيانات لتسجيل وتوثيق لكافة البرامج والمشاريع  .2

 طوير منظومة لشركاء الوزارة وتحديد ادوار ومشاريع وتخصصات كل منهم.العمل على ت .2

 المساهمة في عمل مقترحات المشاريع والمساعدة في تجنيد االموال لدعم نشاطات وبرامج الوزارة .8

 مساعدة الدوائر المختلفة في تحديث اليات المتابعة والتقييم  .1

 المشاركة في اعداد الخطط والدراسات  .8

 
درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة العامة، ادارة الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 المشاريع او االدارة الستراتيجيات أو عالقات عامة.   

 .( سنوات على االقل في ادارة المشاريع وعمل التقييم والمتابعة7-5) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال و كتابة التقارير 
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   / الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم المأسسة وبناء القدرات5

   رئيس قسم المأسسة وبناء القدراتمسمى الوظيفة: 
االختصاص العام للوظيفة: وضع خطط بناء القدرات والتدريب وعمل التدخالت المطلوبة لمأسسة العمل 

 .  بالوزارة

 المهام الرئيسية: 
 المساهمة في تحديد وحصر االنظمة واالجراءات المطلوب تطويرها-7

الرئيسي المساهمة في تطوير االنظمة واالجراءات وادلة العمل التي تشمل المركز  -4
 بالوزارة، المديريات ومركز التدريب المهني

 المساهمة في تطوير ادوات االتصال الداخلي -1
 المساهمة في تطوير ادارة المعلومات والبيانات -2
 المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية داخل الوزارة والمديريات. -2
 ديريات.المشاركة في إعداد خطة التدريب السنوية داخل وزارة العمل والم -8

 متابعة تنفيذ العملية التدريبية وتقييمها. -1

 المشاركة في تصميم دورات البرامج التدريبية وتنفيذها. -8

 المشاركة في ترتيب عقد ندوات وورشات عمل داخل الوزارة.  -1

المشاركة في التنسيق والتشبيك مع مؤسسات التدريب في القطاع الخاص والعام وذوي  -70
 العالقة.

 .والتقييم متابعةللالالزمة  والبيانات تقنيةال المساعدة توفير -77
 

 االدارة أو الموارد البشرية. في بكالوريوسالحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 ( سنوات على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات والمتابعة والتقييم.7-2) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 اجادة اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.  -

 القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.  -

 مهارة كتابة التقارير و القدرة على التواصل. -

 (SPSS,MS Officeالتعامل مع الحاسوب و برامجه المختلفة ) -
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 . / الوصف الوظيفي مساعدة ادارية /سكرتيرة مدير الوحدة 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مساعدة ادارية /سكرتيرة مدير الوحدة مسمى الوظيفة: 
مساعدة موظفي الوحدة في الشؤون اللوجستية وفي توثيق وارشفة البيانات   االختصاص العام للوظيفة:

 .والمعلومات الواردة للوحدة وطباعة وتدقيق ومنتجة الدراسات والمراسالت الرسمية
 المهام الرئيسية: 

 البريد الصادر والوارد واإلشراف عليه. تنظيم .7

 كتابة محاضر االجتماع وتوثيقها .4

 المشاركة في إعداد التقارير الدورية طباعتها وتدقيقها  .1

 المحافظة على المكاتب بشكل نظيف ومرتب  .2

 ترتيب المواعيد واالتصال مع الجهات لترتيب اللقاءات واالجتماعات .2

 ناحية المستلزمات المكتبية واالدارية.االشراف على االمور االدارية من  .8

 المشاركة بترتيب عقد ندوات وورشات العمل داخل وخارج الوزارة.  .1

      مكاتب او سكرتاريا. وأتمتهدبلوم ادارة  الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة:

 .سنة على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات :العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 اجاده اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة.   -
 . اجاده استخدام الحاسوب   -
 . القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق   -
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 الفني: الدعم لجنة .5
داخل الوزارة  تتشكل لجنة الدعم الفني بقرار من الوزير من اجل دعم نشاطات الوحدة ومساعدتها على التموضع

وتنسيق شبكة عالقات مؤسساتية بينها وبين كافة الدوائر واالقسام والوحدات من اجل العمل على التعاون في 
 تنفيذ برامج وخطط الوزارة على جميع المستويات.

 ان لجنة الدعم الفني مسؤوله عن القيام باألمور التالية:

 تطوير خطة عمل الوحدة واعتمادها .1
 تواصل والتنسيق بين الدوائر والمراكز والمديريات المختلفةتطوير اليات ال .2
 االشراف على متابعة تنفيذ الوحدة لبرامجها ومشاريعها .7
 رفد الوحدة بالكفاءات والكوادر البشرية المطلوبة لتنفيذ المهام والبرامج .0
 وحدةتسهيل تواصل الوحدة مع باقي اقسام الوزارة وتحفيز العاملين للتعاون والتنسيق مع ال .5

 

 :القدرات بناء استراتيجية .6
 تربط التي بالعالقة والتنموي االقتصادي االدب انشغل طويل زمني مدى على : الشامل النظري االطار في: اوال
 ألن التنمية يحقق ال النمو ان الملموسة التاريخية التجارب واثبتت التنمية بين وما النمو ومقوالت مفاهيم بين ما

 .والمجّرد الخالص االقتصادي النمو من والمجاالت االبعاد في اتساعاا  واكثر شامل مفهوم التنمية

 المصادر فيها تلعب واجتماعية وثقافية سياسية ابعاد على بدورها هي تشتمل نفسها التنمية ان التجارب واثبتت
 االنسان كان فإذا. فيها األول الجوهري العنصر االستدامة عملية وتشكل معاا  آن في والهدف الوسيلة دور البشرية

 الى خاللها ومن فيها يعمل التي والمؤسسة االنسان هذا قدرات تتحول ان الطبيعي فمن والهدف الوسيلة هو
 .بكاملها التنموية العملية حوله تدور الذي المحور

 متحولة وخصائص سمات الى مواصفات من االداري األدب في تطور بدوره هو القدرات بناء مفهوم ولكن
 .المستمر والتطوير واالبداع لالجتهاد مجاالا  اليوم اصبحت ومتطورة

 بناء ألن فحسب، معه يتقاطع وهو الفني والتعاون الفني الدعم مفهوم مع يتطابق يعد لم وتعزيزها القدرات فبناء
 الواقع دراسة في العلمية والمنهجية الفنية االدوات امتالك خالل من تتم ذاتية معرفة وهي حالة هي القدرات

 مؤسسة الى( المؤسسة) بموجبها تتحول حالة الى تحويله وفي جهة من وضعفه قوته وعناصر مكوناته وتشخيص
 والتصحيح والمراجعة والقياس للتقييم قابل واقع الى وهادفة مدروسة ووسائل ومناهج عمل آليات عبر قدرتها توّلد

 .المستمرة والمسائلة

 اهدافها ومستمرة دائمة بصورة تولد ديناميكية عملية وهي واحدة لمرة او واحدة دفعة يتم ال القدرات بناء اذن
 المرحلة ووفق المؤسسة هذه في العامل الفرد ونضج المؤسسة ونضج تطور مستوى وفق عملها وآليات وادواتها
 .اليها الوصول في المرغوب والمراحل اليها وصلت التي
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 وتعيد وتتطور وترتقي تبحث حالة وانما نهائياا  منتجاا  او ستاتيكياا  مخرجاا  ليس الشامل المعنى بهذا القدرات وبناء
 الرؤى في المحددة والغايات االهداف من معللة قاعدة على من وتساءل وتراجع وتبادر وتستنتج وتقيم النظر

 .الشاملة االستراتيجية

 المحددة البيئة وواقع المؤسسة وواقع الفرد واقع بين ما الواعي التفاعل حصيلة هي ذلك ضوء في القدرات وبناء
 .مستمرة بصورة الواقع هذا تطوير ومتطلبات

وتعتمد خطة بناء القدرات  .إلنجازهاالطريق  يعبد وانما االهداف ينجز ال قدرات وبناء تعزيز فإن المعنى وبهذا
في وزارة العمل على محاور اساسية لتطوير اداء الوزارة على جميع الميادين واالصعدة، وتتلخص هذه 

( الموارد البشرية من 2( الهيكلية، السياسات والقوانين واالنظمة وبيئة العمل ذات العالقة 1 المحاور بالتالية:
 .الناحية المعرفية ومن ناحية المهارات

الوزارة يعتمد على محاور اساسية تتطلب ان يكمل كل محور المحور االخر وذلك من خالل  في المؤسسي البناء
 وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير قدرات الوزارة من النواحي التالية:

  
المعلومات قوانين واالنظمة ونظم  ويشمل وجود هيكلية تنظيمية، سياسات، استراتيجيات،بناء القدرات  . أ

 وبيئة عمل واألجهزة وغيرها من االمور ذات العالقة ببناء القدرات
تطوير الكوادر البشرية ويشمل هذا المحور على التدريب والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية  . ب

 واالقليمية وتطوير المهارات والمعارف لجميع فئات الموظفين.

 
 ارةالوز في المؤسسية القدرات واقع 6.1

 :الوزارة في المؤسسي البناء ملخص: اوالا 

 وخطط وانظمة هياكل من االساسية المؤسسي البناء مقومات كل حكومية كمؤسسة الفلسطينية العمل وزارة تمتلك
 والروابط العالقات من متشعبة شبكة الوزارة لدى ان كما. ونظم تقييم ومتابعة وآليات وسياسات وسنوية استراتيجية
 ويمكن بل الوطني المستوى على المأسسة لعملية مواكبة وهي والدولي واالقليمي الوطني المستوى على الممأسسة

 الصعيد. هذا على متقدماا  موقعاا  تحتل الوزارة إن القول

 ورسالتها رؤيتها الوزارة امتلكت التأسيس لهذا المبكرة االولى المراحل وفي تأسيسها منذ وحتى عديدة سنوات ومنذ
 .والمباشرة االستراتيجية واهدافها وغاياتها مهماتها وحددت

 واقعية من المطلوب القدر توفير الى الحاجة تزايد ومع الوزارة في الخبرات تراكم مع المقومات هذه تطورت وقد
 .المقومات هذه ورشادة وعقالنية

 في العمل قطاع بناء واعادة لتطوير االستراتيجية الخطة اقرار ومنذ الوزارة خلصت فقد تحديداا  الصعيد هذا وعلى
 وهادف معلل وتطوير تطور وهو ملحوظاا  نوعياا  تطوراا  المقاييس بكل تعتبر وتدقيقات تحديدات الى فلسطين
 جهة من سواء حد على ودولياا  اقليمياا  المناظرة التجارب حصيلة ومن جهة من العملية التجربة من ومستقى
 .اخرى



 

 23  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 نظام اقرار مع عامة بصورة استقرت حتى عدة تعديالت عليها وجرى نسبياا  مستقرة هيكلية الوزارة لدى ان كما
 خاللها من استحدثت 4008-4001 العام في الهيكلية هذه فتح واعيد ،4002 العام في الفلسطينية العمل وزارة
 وتحديد المساعدين الوكالء عدد توسيع وتم العامة االدارات بعض وُألغيت المساندة المختصة الوحدات من الكثير
 والتي العمل لقطاع االستراتيجية الخطة تضمنتها التي الجديدة التوجهات اقرار جرى ان الى لهم إشرافية مهمات
 :يشمل بما الهيكلي الواقع على كبيرة تغيرات نحو التوجه اقتضت

 للتشغيل الوطنية الوكالة تشكيل نحو التوجه. 

 المهني للتدريب الوطنية المؤسسة تشكيل نحو التوجه. 

 للتعاون العامة الهيئة تشكيل نحو التوجه. 

 العمل وعالقات التفتيش نطاق توسيع. 

 :على تشمل اليوم الرئيسية الهيكلية ان

 .ديوان وزير العمل ومكتبه -1

 .مكتب وكيل الوزارة -2

 (.رسمية مكاتب بدون) المساعدون الوكالء -7

 .االدارات العامة -0

 .االدارة العامة للتفتيش . أ

 .االدارة العامة للتشغيل . ب

 .االدارة العامة للتدريب المهني . ت

 االدارة العامة للتعاون. . ث

 .االدارة العامة لعالقات العمل . ج

 .االدارة العامة للشؤون االدارية . ح

 
 :الوحدات التخصصية -5

 .وحدة النوع االجتماعي . أ

 .وحدة االعالم والعالقات العامة . ب

 وحدة المشاريع والسياسات. . ت

 وحدة مجلس الوزراء. . ث

 .وحدة الشكاوى . ج

 .وحدة الحاسوب . ح

 .وحدة الرقابة الداخلية . خ

 .الوحدة القانونية . د

 .وحدة شؤون القدس . ذ

 .وحدة السياسات العمالية . ر

 للوزير مستشارون هم والذين الوزارة في التخصصية والمجاالت الشؤون لبعض المستشارين مجموعة الى اضافة
 .للوزارة وليس
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جميع الموظفين واالخرى استهدفت فئة المدراء والمدراء العامين. االستمارة لقد تم عمل استمارتين واحدة استهدفت 
االولى كانت تتعلق ببيئة العمل والتدريب وهذه شملت جميع الموظفين واالستمارة الثانية كانت تركز على تقييم 

 قدرات الوزارة من وجه نظر المدراء والمدراء العامين:

 والتوصيات لكل استمارة من االستمارات في ما يلي:سوف يتم استعراض اهم االستنتاجات 

 نتائج البحث بخصوص بيئة العمل والبناء المؤسسي: . أ

 قانون تطبيق او انفاذ عن المسؤولة وهي الوزارة فإن االجرائية واالدلة واللوائح واالنظمة القوانين صعيد على
 دون( السياسية الداخلية االوضاع تحول حيث) التعاون وقانون النقابات قانون اقرار بانتظار زات ما العمل

 .اآلن حتى اقرارهما في االسراع

 للقوانين تفسيرية ونظم لوائح الى وستحتاج العمل لقانون التفسيرية اللوائح من متكاملة منظومة الوزارة تمتلك
 .ذلك حصول حال االقرار قيد الجديدة

 تعليمات وحسب المدنية الخدمة قانون حسب الوزارة في القائمة االجراءات وقواعد واللوائح االنظمة الى وباإلضافة
 المنظمة الالئحة ذلك في بما العمل مجاالت من لكثير ومقرة منظمة لوائح لديها ليس الوزارة فإن الوزراء مجلس
 .المهني التدريب ومراكز والمحافظات الوزارة مركز بين ما للعالقة

استبيان بيئة العمل لفحص مدى جاهزية الوزارة للعمل ضمن اجواء  لقد تم اختيار مجموعة من المؤشرات في
 نوذلك على صعيد الهيكلية واجراءات العمل وعالقات المسؤولي مممكنة وميسرة للموظفين للقيام بمسؤوليته

مجموعة من االسئلة تتعلق بقيم النزاهة والشفافية وتفويض الصالحيات بشكل عام  إلىباإلضافة  مبمرؤوسيه
وتم ترتيبها وفق ألعلى النسب من الموافقة ثم االقل بغض النظر المؤشرات  اهمالوزارة، وهذه مجموعة من  داخل

حسب وجهة نظر الموظفين المبحوثين في كافة مرافق الوزارة في رام اهلل والمديريات ومراكز  عن الموضوع وذلك
 التدريب المهني تشمل جميع الفئات والدرجات الوظيفية للموظفين.

 ان المحاور االساسية التي شملتها استمارة بيئة العمل هي: 

 الهيكل التنظيمي .1

 بيئة العمل .2

 االجور والحوافز .7

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .0

 التخطيط وتنفيذ الخطط .5

 ادارة الوقت  .6

 اهميتها:نتائج االساسية والمؤشرات االهم في جميع المحاور مرتبة حسب يلي سوف يتم استعراض ال في ما
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  األسعار ارتفاع مع وتناسبها السنوية العالوة قيمة عن بالرضا ونشعر % ال ي88 .1

 % يشعرون بشكل كبير بعدم وجود عدالة في الترقيات 48.6 .2

 في الوزارة والترقيات للحوافز ومحددة واضحة سياسة دو وج% ال يشعرون ب 48.2  .3

 الموظفين بين الفرص تكافؤ تضمن وواضحة محددة آلية دو ج% يعتقدون بعدم و 46  .6

 خبرته أو لتخصصه المناسب المكان في المناسب الشخص وضع% يعتقدون بانة ال يتم 82 .5

   بها ونقومي التي الوظيفية األعباء مقابل الشهري األجر عن بالرضا ونشعر % ال ي42.6 .4

 المناسب الوقت في همترقيات على ونحصلي همبأنون شعر % ال ي42.8  .6

 بالوزارةهم زمالئ برواتب مقارنة الشهريهم براتب بالرضا ونشعر % ال ي 41.4 .8
% بشكل  25% يشعرون بشكل كبير بعدم وجود نزاهة في الترشح للمنح والدورات التدريبية و 41.8 .6

 متوسط 

                 لموظفين ل والبدنية النفسية الراحة توفرال  المكاتب تصاميم% يشعرون بأن 41.1 .11

 % يواجهون صعوبة بشكل كبير النعدام الحوافز والتشجيع56.6  .11

 وظائفهم ومهام طبيعة مع تتناسبال  الموظفين تخصصات% يعتقدون بأن 54.6 .12

% من الموظفين المبحوثين اكدوا بان غياب الهيكلية الواضحة يعيق ادائهم لعملهم بشكل كبير 56 .13
 وبشكل متوسط.

تم اعادة دراستها وعمل التعديالت المطلوبة للتتناسب مع واقع الوزارة في ذلك الحين   هيكلية الوزارة ان    
 :، اال ان وزارة العمل وضمن خطتها االستراتيجية تم اعتماد انشاء المؤسسات التالية2112

 للتشغيل الوطنية الوكالة. 

 المهني للتدريب الوطنية المؤسسة. 

 للتعاون العامة الهيئة تشكيل. 

هذه المؤسسات/ االدارات ما زالت جزء من الوزارة والهيكلية الحالية تتعامل معها كجزء اصيل من مهمات الوزارة 
ولغاية هذا التاريخ،  ما زالت الوزارة تقوم بجميع هذه المهمات وال يوجد خطة او خارطة طريق محددة لكيفية 

وزارة تختص في جوانب التفتيش  إلىنية للوصول انشاء هذه المؤسسات من ناحية اليات التنفيذ والخطة الزم
ورؤيتها  اوعالقات العمل ورسم السياسات واالستراتيجيات، وبقاء الوزارة بدون رؤية واضحة حول اختصاصاته

للعمل يشكل تحدي لكل اقسام الوزارة ويحد من امكانياتها في رسم خطط التشغيل على صعيد الوزارة والمؤسسات 
 المقترحة.

 المحلي السوق برواتب مقارنة الشهريهم براتب بالرضا يشعرونال % 22.2  .16
 % يواجهون صعوبة بشكل كبير النعدام الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المهمات والبرامج 52.6 .15

 الموظفين لدى واالبداع االبتكار نشاطاتال تدعم  الوزارة قيادة% يعتقدون بأن  52.6  .14

 كافية هم غيرل المتوفرة المكانية المساحة% يشعرون بأن 66.1 .16



 

 26  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 بالوزارة العمل ةانتاجي تخفيض في أثر له العمل مكان عن السكن مكان بعد% يعتقدون بأن 21.2  .18
 % يواجهون صعوبة بشكل كبير لنقص الموارد البشرية في الوزارة  62.3 .16
 الشهر نهاية في راتبال استالم ناحية من وظيفي امان% يشعرون بشكل كبير عدم وجود  36.6 .21

 % بشكل متوسط 61.4و

 الموظفين وباقيللوزارة  العليا الهيئة بين مستمر تواصل بوجود ونعتقد% ال ي34  .21

 الموظفينمجموع  مع الوزارة قيادة تعامل عن بالرضا ونشعر % ال ي 12.7  .22
 أجهزة مثل الالزمة التحتية البنية في بشكل كبير في اداء وظائفهم لضعف صعوبة% يواجهون 7731 .23

 ها غير مكاتب وتجهيزات و و  متخصصة

 الفريق بروح العمل على تشجع الموظفين الوزارة قيادة % ال يعتقدون بأن77  .26

 واألولويات المهام لمناقشة دورية اجتماعات وجود لعدم% يواجهون صعوبة بشكل كبير 26.4  .25
 % بشكل متوسط.36.8و

% 38.1للقيام بالمهمات والواجبات و  ن% يشعرون بشكل كبير عدم وجود دعم من المسؤولي26.1 .24
 بشكل متوسط

بالمهمات  للقيام عائقوالتي تشكل  المعلومات لغياب% يواجهون صعوبة بشكل كبير 26.5 .26
 % بشكل متوسط31.6و  مسؤولياتوال

 26.4% يشعرون بشكل كبير بأن هناك تعدي على صالحيات الموظف من قبل االخرين و  26.3   .28
 % بشكل متوسط 

% بشكل 36.4و  الوزارة في والتفويضات الصالحيات لتعدديواجهون صعوبة بشكل كبير % 23.5 .26
 متوسط 

 اء مهامهم أد على صارمة ةبيروقراطي قيودعليهم  تفرض% يعتقدون بأنه 23.1  .31
%  38.6% يواجهون صعوبة بشكل كبير لعدم وضوح االجراءات الالزمة لتنفيذ المهام و21.6 .31

 يواجهون صعوبة بشكل متوسط

 26.2% يواجهون صعوبة بشكل كبير في اداء عملهم بسبب وجود هرمية عالية لتنفيذ المهام و 16.4 .32
  % بشكل متوسط

 ان اهم االستنتاجات في المؤشرات اعاله تؤكد على ما يلي:
 ان هيكلية الوزارة ال تتناسب مع التطورات في رؤية الوزارة لدورها ومهماتها 

  يشعرون بوجود نزاهة وشفافية بالتعامل معهم على جميع االصعدة منها ان الموظفين بنسبة كبيرة ال
الراتب، الوظيفة، العالوة، منح التدريب، الترقيات الخ.. وهذا يؤشر على وجود محسوبيات بشكل كبير 

 داخل الوزارة
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 وم ان الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بتجاهل قيادة الوزارة لهم، ال يوجد تواصل بين قمة الهرم وعم
 الموظفين، ال تقوم قيادة الوزارة بتشجيع وتحفيز االداء الجيد، االبداع واالبتكار 

  ان الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بوجود قيود بيروقراطية، تعدي على الصالحيات، نقص
 باإلجراءات، هرمية عالية بين المستويات الوظيفية المختلفة.  

 ود امان وظيفي بخصوص استالم الراتب اخر الشهر، وان ان الموظفين بنسبة كبيرة ال يشعرون بوج
 قيمة الراتب قليلة بنسبة لزمالئهم في العمل وبالنسبة للسوق وكذلك العالوة 

  المساحات الصحية المناسبة  إلىان الموظفين بنسبة كبيرة يشعرون بان مكاتب الوزارة تفتقر
واالنشطة والمصاريف التشغيلية المرتبطة والتجهيزات واالجهزة وكذلك للموازنات لتنفيذ البرامج 

 بالنشاطات.
 

 نتائج البحث بخصوص تقييم قدرات الوزارة: . ب
 من مستويات عدة استهداف خالل من العمل لوزارة الممكنة البيئةيهدف إلى التعرف على  القدرات استبيان بناء

تم تطويرها من قبل وحدة الدعم الفني في وزارة العمل بناء  محاور اساسية 6والتي تتمثل في  الوظيفية القدرات
على نموذج تم تطويره من قبل برنامج هيئة االمم المتحدة االنمائي لقياس وتشخيص جاهزية قدرات وزارات 

 السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذه المحاور تتمثل بالتالي:

 الخاص، القطاع المدني، المجتمع المؤسسات، الهيئات،) المعنية األطراف إشراك :المشاركة .7
 (المانحين

 الوزارة في الحالي الوضع وتحليل مستقبلية رؤية صياغة .2
 صياغة سياسات واستراتيجيات .3
 وضع الميزانيةو التنفيذ اإلدارة،  .6
 المتابعة والتقييم .5
 القيادة .4
 المعرفة .6

 

 األداء، تحسين وبالتالي القدرات لتعزيز برنامج بلورة في الوزارة مساعي مع تنسجم المقترحة المبادرة إن
 إن .الدولة مؤسسات بناء في الحكومة وخطة للوزارة الرئيسية األهداف تحقيق دعم في تساهم وسوف

 .التحسين إلى فيها تحتاج التي والمجاالت لديها، القوة نقاط تحديد على الوزارة، مساعدة إلى يهدف االستبيان

 الخاص، القطاع المدني، المجتمع المؤسسات، الهيئات،) المعنية األطراف إشراك :المشاركة .7
 (المانحين
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من المدراء العامون والمدراء غير متأكدين من وجود في   % 27 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت

 والهيئات الوزارات من كل مع بخصوص المشاركة ومكتوبة معتمدة سياسة وجود عدم الوزارة أو
 مؤسساتو  الخاص القطاع ،....(نقابات، جمعيات، اتحادات،) المدني المجتمع ،المانحين ،الحكومية

 . مانحة غير دولية

االيجابية  قدراتمن المدراء العامون والمدراء متأكدين من ال  % 20 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
في هذا المجال وان الوزارة قادرة على دعوة اصحاب  المعنية األطراف إشراك عملية تنظيم في لوزارةل

% من المدراء ترى ان الوزارة 82العالقة لمشاركتها في التخطيط وتنفيذ المشاريع، اال ان نسبة كبيرة 
 غير قادرة على االستفادة من موارد الشركاء المادية والبشرية.

 في الوزارة قدراتوالمدراء متأكدين من من المدراء العامون   %82.2 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 المتعددة. النواحي في المهني والتدريب العمل التشغيل، عملية في العاملة الجهات/المؤسسات دعم

 قدرات% من المدراء العامون والمدراء متأكدين من ضعف 20 عن يزيد ما أن البيانات كما أظهرت
شراك للتواصل كوسيلة المعلومات تكنولوجيا استعمال في الوزارة  وعمل قاعدة البيانات. اآلخرين وا 

التوصية: العمل على تطوير سياسة مكتوبة بخصوص مشاركة االطراف المختلفة في تطوير 
 استراتيجية الوزارة وتنفيذها باالستعانة بموارد الشركاء المختلفين.

 
 الوزارة في الحالي الوضع وتحليل مستقبلية رؤية صياغة .2

 
 الوزارة بمهامهم معرفت% من المدراء العامون والمدراء متأكدين من 80 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت

% غير متأكدين من معرفتهم 61ودورها والمتغيرات التي طرأت عليها وعلى الهيكلية وهذا يعني ان 
 بهذه التطورات

 الوزارة برؤيةهم معرفتين من % من المدراء العامون والمدراء متأكد80 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 ورسالتها واهدافها السنوية

 جمع على الوزارة قدرة% من المدراء العامون والمدراء متأكدين من 80 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 ادائها  لتطوير والمعلومات البيانات
 على الوزارة قدرة% من المدراء العامون والمدراء متأكدين من 22 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 المختلفة  المصادر عن الناتجة والمعلومات البيانات تحليل
 الوزارة قدرة% من المدراء العامون والمدراء متأكدين من ضعف 21 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 المختلفة. التالية المجاالت في وذلك واألبحاث الدراسات من االستفادة على
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 التنظيمية القدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من80 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
تحديد اختصاصات الوحدات واالدارات وكذلك مع انسجام و  المجاالت في صالحياتها ضمن للوزارة

 خطط الوزارة مع الحكومة.
والمدراء التوصية: العمل على مراجعة اليات عمل الوزارة بخصوص مشاركة واطالع كافة المدراء 

 العامين على تطورات الهيكلية وخطط الوزارة والمعلومات والبيانات ذات العالقة بالعمل.
 

 صياغة سياسات واستراتيجيات .1
 في الوزارة قدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من81.8 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت

 والخطط. االستراتيجياتصياغة  مليةع

 الوزارة قدراتضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من22 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
  واالستراتيجيات السياسات وضع في والمشاركين المسؤولين الموظفين تطوير عملية في

 التنظيمية القدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من10 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 .الوزارة لعمل المناسبة القانونية البيئةوجود  في صالحياتها ضمن للوزارة

( العمل على تطوير قدرات الموظفين على صعيد صياغة االستراتيجيات والخطط بما فيها 1التوصية: 
مؤشرات القياس للتقييم الدوري للخطط بما يشمل جميع الموظفين وبشكل خاص المدراء والمدراء 

 العامين.
 العمل على مأسسة صياغة الخطط ومتابعتها وتقييمها.( 2
 

 وضع الميزانيةو  ذاإلدارة، التنفي .2
 الوزارة قدرات % من المدراء العامون والمدراء غير متأكدين من20 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 

 .التخطيط عمليات تنفيذ فيااليجابية 
 الوزارة قدراتضعف  العامون والمدراء متأكدين من% من المدراء 18 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 

 المختلفة اإلدارات مهام وتنفيذ الميزانيات وضع في
 قدراتضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من28.8 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 

 ناحية وضع مهام واضحة ونظام تقييم للعاملين.  من اإلدارية الوزارة
الضعيفة  القدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من22.2 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت

  البشرية الموارد سياساتبما يتعلق ب لوزارةل
 قدراتضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من14.2 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 مع الوزارة. الدولية والمعاهدات االتفاقيات ومتابعة إدارة في الوزارة
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 التنسيقضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من22 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 
 .والمشاريع واالستراتيجيات السياسات، بصياغة يتعلق فيما للوزارة اإلدارية الوحدات بين وما داخل

عدم وضوح ادوار  العامون والمدراء متأكدين من% من المدراء 21.7 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 
 .والمشاريع واالستراتيجيات السياسات، بصياغة يتعلق فيما الوزارة في والدوائراالدارات  تومسؤوليا
ان نقص عدد  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من81 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت

الموظفين وتبدلهم ونقص الخبرة، بطء عملية اتخاذ القرار وغياب روح العمل كفريق واحد كلها تشكل 
 بالوزارة الخاصة والبرامج السياسات لتنفيذ معيقة نقاط

 الوزارة تبليغضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من 10عن يزيد ما أن البيانات أظهرت
 لموظفي الوزارة. والمشاريع واالستراتيجيات، السياسات، في واإلنجازات التقدم عن
 الوزارة ضعف قدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من48 عن يزيد ما أن البيانات أظهرت 

 وجود ادلة ونماذج واجراءات عمل. ناحية من
( العمل على تطوير قدرات الموظفين على صعيد تنفيذ خطط العمل بما فيها الخطط 1التوصية:

السنوية، الفصلية والشهرية وربط الخطط بالموازنات ، وتطوير قدرات الموظفين على عمل موزانات  
 بما يشمل موظفين المالية وبشكل خاص المدراء والمدراء العامين.

واليات العالقات العامة واالعالم بالوزارة من اجل نشر وتوزيع  ( العمل على تطوير سياسات2
 المعلومات على المواطنين والمستفيدين واصحاب العالقة 

 ( تطوير اليات التنسيق بين دوائر واقسام ووحدات الوزارة المختلفة 3
 ( تحديد واضح للصالحيات والمسؤليات والواجبات والمهمات لكل المستويات 4
 عمل ادلة واجراءات لماسسة العمل في مواضيع مختلفة( تطوير و 5
 
  والتقييم المتابعة.5

   
 الوزارة ضعف قدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من20 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 .والمتابعة التقييم مجال في
 تحديد فيضعف  متأكدين من% من المدراء العامون والمدراء 20 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 .والمشاريع القطاعية الخطط تنفيذ في والتقييم المتابعة أسس
 الوزارة ضعف قدرات % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من21 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 .األداء وتقييم مراقبةبموضوع ال
 الوزارة شفافيةضعف  والمدراء متأكدين من% من المدراء العامون 20عن  يزيد ما أن أظهرت البيانات

 .الرقابة بتقارير يتعلق فيما
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( العمل على تطوير نظام تقييم ومتابعة لمجمل عمل الوزارة من خالل وضع خطط متابعة 1التوصية:
 وتقييم لجميع الخطط والبرامج

 قيادة:ال.6

  
من احالة معظم  متأكدين من% من المدراء العامون والمدراء 10 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 القرارات للوزير او لعدد صغير من كبار الموظفين التخاذ القرار.
 إشراكضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من21.1 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 .الداخلية  التغيرات على المقترحة بالتعديالت بالوزارة العاملين
ان قيادة الوزارة هي  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من88 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات

 ولديها رؤية إلى اين تريد الوصول . المستهدفة والفئات العمال واحتياجات لمشاكل واعية قيادة

 
( العمل على تطوير سياسة تفويض الصالحيات بين الدوائر واالقسام المختلفة من اجل 1التوصية:

اشراك العاملين في صناعة القرار وتحمل المسؤليات ضمن تفويض صالحيات واضح ومحدد لكل 
 مستوى من المستويات.

 
 .المعرفة:7

ضعف قدرات الوزارة  والمدراء متأكدين من% من المدراء العامون 10 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات
 المختلفة. المصادر من والبيانات للمعلومات الوزارة استخدامفي 

 الوزارة قدرةضعف  % من المدراء العامون والمدراء متأكدين من22.7 عن يزيد ما أن أظهرت البيانات
 المختلفة. بالطرق والشركاء والمشاريع السياسات حول العامة اإلدارات بين المعلومات نقل في

( العمل على تطوير برامج واليات لتبادل المعلومات والمشاركة بالبيانات بين كافة اقسام 1التوصية: 
 الوزارة والميديريات ومراكز التدريب المهني.

( تطوير برامج تدريبية في مجال المعلومات واستخدام التكنولوجيا بالعمل لجميع الموظفين وتحديد 2
 دراء والمدراء العامينالم
 

 ان اهم االستنتاجات في مؤشرات تقييم القدرات اعاله تؤكد على ما يلي:
المشاركة: ان عدم وجود سياسات مكتوبة وواضحة لكيفية اشراك اصحاب العالقة بالتخطيط  .1

وتحديد االحتياجات يعيق عمل الوزارة وتطورها ويقلل من فرص المشاركة على اسس 
 مستدامة وواضحةمؤسساتية 
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صياغة رؤية مستقبلية وتحليل للوضع الحالي: معظم المدراء على دراية برؤية واستراتيجية  .2
 الوزارة ولكن ليس جميعهم، كما ان استفادة الوزارة من الدراسات واالبحاث محدودة جدا

 صياغة السياسات واالستراتيجيات تتم بالوزارة بشكل جيد وهناك قدرات جيدة من الناحية .7
 القانونية ومن ناحية عمل الخطط اال ان رفع كفاءة المدراء بالتخطيط محدودة.

االدارة، التنفيذ ووضع الميزانية: ان قدرات الوزارة في التنيسق ومتابعة االتفاقيات وكذلك  .0
موضوع تضارب الصالحيات بين الدوائر المختلفة وضعف قدرة وضع الميزانيات وتطوير 

 الموارد البشرية 

بعة والتقييم في الوزارة بشكل عام ضعيفة وال يوجد ثقافة داخل الوزارة لموضوع المتابعة المتا .5
 والتقييم

القيادة تقتصر على عدد صغير من كبار الموظفين واشراك الموظفين في اتخاذ القرارات  .6
 وتحديد االولويات محدود

لىوتفتقر المعرفة: الوزارة ال تسفيد من المعلومات والمصادر بالشكل الصحيح  .3 اسس واضحة  ا 
 اخر. إلىمن اجل تعزيز نقل المعرفة من مستوى 

 

 استراتيجية بناء القدرات: 6.2
 واالستراتيجيات العمل قطاع تطوير الستراتيجية مستجيبة مؤسساتية بيئة: لبناء القدرات االستراتيجي الهدف

 .اهدافها واستراتيجيتهاومكانة وزارة العمل في تحقيق  الدور ولتحديات المختلفة القطاعية

 

 

 

 

 

 

 

 التدخالت  الهدف الفرعي 
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 ولوائح فعالة تطوير هيكلية -  1
 مناسبة وصيغ ونظم مناسبة وأدلة

 على القريب المنظور المدى على الوزارة هيكلية وتعديل اصالح -1
 والغاء بعضها دمج واعادة جديدة ووحدات ادارات استحداث: مستوى
 .االخر البعض

 مراكز كافة لدى للعمل منظمة ولوائح واجراءات ادلة استحداث  -2
 <الوزارة في المسؤولية

 يتم ان وعلى المستجد الوضع حسب جديد وظيفي وصف انجاز -7
 .الوظيفي الوصف مشروع كامل انجاز

 اللوائح اقتراح في المعنية االطراف بقية مع المباشرة المساهمة -0
 ،(المهني التدريب مؤسسة) العامة للمؤسسات المطلوبة واالنظمة

 (.للتعاون العامة الهيئة) وكذلك( للتشغيل الوطنية الوكالة)

 تفويض جدول وعمل توالمسؤوليا للصالحيات واضح ديدتح  -5
 كل حسب والوحدات والدوائر االقسام لكل ومحدد واضح صالحيات

 .مستوى

 مشاركة بخصوص الوزارة عمل اليات مراجعة على لعملا  -6
 الهيكلية تطورات على العامين والمدراء المدراء كافة واطالع
 .بالعمل العالقة ذات والبيانات والمعلومات الوزارة وخطط

 وتقييمها. ومتابعتها الخطط صياغة وتطوير مأسسة على لعمل  -3

 التدخالت   الهدف الفرعي 

تطوير االتصاالت داخل  -2
الوزارة واستخدام المعلومات 

 وتكنولوجيا المعلومات

 وبينهما والتشغيل التدريب بين للتنسيق ملموسة وصيغ اشكال تطوير -1
 .المؤسسات( وليس الوزارة مستوى على صيغ) التعاون وبين

 اساس على القائمة والوحدات االدارات بين ما لتنسيق تطوير صيغ -2
 ذات القرارات في المسؤولة والمشاركة الصالحيات في التكاملية
والمسؤليات لجميع ووضع جدول الصالحيات  المشتركة الشؤون

 . االدارات والوحدات بشكل واضح ومحدد

مختلف الدوائر  عبر الداخلي التداول على قائم تقارير نظام استحداث -7
 .الوزارة نشاطات كافة ومواكبةواالقسام والوحدات 

 بصورة يخصص الوزير معالي مع شهري اجتماع عقد مبدأ تثبيت -0
 .العامة القضايا او الوحدات او االدارات احدى لمناقشة مسبقة

 الوزارة في المسؤولية وحدات لكافة اسبوعي اجتماع عقد مبدأ تثبيت -5
 والمتابعة المناقشة قيد القضايا حول ومحدد واضح تقرير عنه يخرج
  المسؤولة. للجهات يرفع

العمل على تطوير سياسات واليات العالقات العامة واالعالم    -6
بالوزارة من اجل نشر وتوزيع المعلومات على المواطنين 

 والمستفيدين واصحاب العالقة 
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 التدخالت   الهدف الفرعي 

 تطوير نظام التقييم والمتابعة -7

 

لكل  والمسائلة والمراجعة للتقييم ملزم نظام استحداث -1
 يكون ان على اشهر ثالثة والبرامج والمشاريع كلالخطط 
 الوكيل او الوزير بحضور والسنوي سنوي النصف
 . المسؤولية تراتب حسب المساعدون والوكالء

 

 التدخالت    الهدف الفرعي 

 تعزيز الشفافية والنزاهة في الوزارة -0

 

عمل نظام تقييم اداء شفاف لكافة الموظفين في الوزارة  -1
تطبيقه بشكل امين ونزية وربط العالوات والعمل على 

 بالتقييم

عمل اليات عمل شفافة من اجل الموافقة على الترقيات  -2
 والمنح ودورات التدريب بشكل نزيه وشفاف للجميع.

انفتاح قيادة الوزارة على الموظفين من خالل اللقاءات  -7
 المباشرة، النشرة االخبارية، التقارير الدورية

وواضحة لكيفية اشراك اصحاب  تطوير سياسات مكتوبة -0
  العالقة بالتخطيط وتحديد االحتياجات

 

 التدخالت    الهدف الفرعي 

 تحسين الوضع المادي للموظفين -5
 ومقارنتها المدنية بالخدمة الموظفين لرواتب تقييم دراسة عمل -7

 والخاصة. االهلية المؤسسات برواتب

 التدخالت    الهدف الفرعي 
 للوزارة المادية العمل بيئة تحسين -6

 وتنفيذ للتشغيل ميزانيات وتوفير

 البرامج

 لمكاتب جديد تصميم وتوفير مناسبة بمساحات مكاتب توفير -1
 .الوزارة

 .توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والبرامج -2
 التدخالت الهدف الفرعي

 خطة وعمل التدريب دائرة تطوير -3
 .للموظفين تدريب

 .قسم التدريب التفاصيل في -1
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  -:والمسؤوليات الموارد توزيع

 يتم وسوف اولي، بناء القدرات بشكل خطة في الواردة والمشاريع البرامج تغطي التي التكاليف تقديرات اعداد تم

 .4070 – 4072 موازنة اعداد على العمل اثناء التفصيلية المالية االحتياجات تحديد
  

 (دوالر ألف) بناء القدرات لوزارة العمل الستراتيجية الالزمة التكاليف تقديرات

 نشاطات االهداف الفرعية

دوالر  ألف) الخطة موازنة
 المجموع (امريكي

1022 2013 2014 

 على القريب المنظور المدى على الوزارة هيكلية وتعديل صالحإ -1
 والغاء بعضها دمج واعادة جديدة ووحدات ادارات استحداث: مستوى
 .االخر البعض

54 35 54 175 

 مراكز كافة لدى للعمل منظمة ولوائح واجراءات ادلة استحداث -2
 .الوزارة في المسؤولية

04 24 24 21 

 يتم ان وعلى المستجد الوضع حسب جديد وظيفي وصف انجاز -7
 .الوظيفي الوصف مشروع كامل انجاز

74 14 24 61 

المساهمة المباشرة مع بقية االطراف المعنية في اقتراح اللوائح  -0
، (مؤسسة التدريب المهني)واالنظمة المطلوبة للمؤسسات العامة 

 (.الهيئة العامة للتعاون)وكذلك ( الوكالة الوطنية للتشغيل)

74 74 24 21 

 تفويض جدول وعمل لياتو والمسؤ  للصالحيات واضح تحديد -5
 كل حسب والوحدات والدوائر االقسام لكل ومحدد واضح صالحيات

 .مستوى

24 14 14 41 

العمل على مراجعة اليات عمل الوزارة بخصوص مشاركة واطالع  -6
كافة المدراء والمدراء العامين على تطورات الهيكلية وخطط الوزارة 

 .والمعلومات والبيانات ذات العالقة بالعمل

14 14 14 31 

 51 14 14 74 .وتقييمها ومتابعتها الخطط صياغة وتطوير مأسسة على العمل -1

تطوير اشكال وصيغ ملموسة للتنسيق بين التدريب والتشغيل وبينهما  -8
 (.صيغ على مستوى الوزارة وليس المؤسسات)وبين التعاون 

14 14 5 25 
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 اساس على القائمة والوحدات االدارات بين ما لتنسيق صيغ تطوير -1
 ذات القرارات في المسؤولة والمشاركة الصالحيات في التكاملية
 لجميع لياتو والمسؤ  الصالحيات جدول ووضع المشتركة الشؤون
 .ومحدد واضح بشكل والوحدات االدارات

5 14 5 21 

استحداث نظام تقارير قائم على التداول الداخلي عبر مختلف  -14
 .الدوائر واالقسام والوحدات ومواكبة كافة نشاطات الوزارة

15 14 5 31 

تثبيت مبدأ عقد اجتماع شهري مع معالي الوزير يخصص بصورة  -11
 .مسبقة لمناقشة احدى االدارات او الوحدات او القضايا العامة

4 4 4 1 

تثبيت مبدأ عقد اجتماع اسبوعي لكافة وحدات المسؤولية في الوزارة  -12
يخرج عنه تقرير واضح ومحدد حول القضايا قيد المناقشة والمتابعة 

 .المسؤولة يرفع للجهات

4 4 4 1 

 بالوزارة واالعالم العامة العالقات واليات سياسات تطوير على العمل -13
 والمستفيدين المواطنين على المعلومات وتوزيع نشر اجل من

 .العالقة واصحاب

15 14 14 45 

 والبرامج الخطط لكل والمسائلة والمراجعة للتقييم ملزم نظام استحداث -72
 والسنوي سنوي النصف يكون ان على اشهر ثالثة كل والمشاريع
 تراتب حسب المساعدون والوكالء الوكيل او الوزير بحضور
 .المسؤولية

74 24 14 61 

 على والعمل الوزارة في الموظفين لكافة شفاف اداء تقييم نظام عمل -15
 .بالتقييم العالوات وربط هونزي امين بشكل هتطبيق

24 14 14 41 

الموافقة على الترقيات والمنح عمل اليات عمل شفافة من اجل  -14
 .ودورات التدريب بشكل نزيه وشفاف للجميع

14 14 14 31 

 المباشرة، اللقاءات خالل من الموظفين على الوزارة قيادة انفتاح -16
 .الدورية التقارير االخبارية، النشرة

5 5 5 15 

 العالقة اصحاب اشراك لكيفية وواضحة مكتوبة سياسات تطوير -18
 .االحتياجات وتحديد بالتخطيط

5 5 5 15 

 ومقارنتها المدنية بالخدمة الموظفين لرواتب تقييم دراسة عمل -71
 .والخاصة االهلية المؤسسات برواتب

4 4 4 1 
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 611 244 244 244 .رةاالوز  لمكاتب جديد تصميم وتوفير مناسبة بمساحات مكاتب توفير -21

 611 244 244 244 .والبرامج المشاريع لتنفيذ المطلوبة الميزانيات توفير -47

 763 744 254 217 .(التدريب قسم في التفاصيل) التدريب خطة -22

 51 4 4 54 .الفني الدعم وحدة مدير راتب -41

 311 144 144 144 .الفني الدعم لوحدة ودراسات استشارات -42

 3112 1115 1115 1122 المجموع

 

ان اجمالي تكاليف خطة بناء القدرات للسنة االولى تكلف مليون ومئة الف دوالر وفي السنة الثانية والثالثة 
الف دوالر سنويا او التوسعة المطلوبة لتوفير مكاتب  211حوالي مليون دوالر وهذا يشمل ايجار البناء 

الف دوالر كما  211لبرامج بحوالي بمساحات الئقة ومناسبة للعمل وكذلك يشمل مصاريف تشغيلية للخطط وا
 الف دوالر في السنة الثالثة. 311 إلىالف دوالر في السنة االولى  213بين  تتراوحيشمل برامج تدريبية 

والعاملين وفي توفير خدمات  الوزارةان التكاليف اعاله تعتبر جدا متواضعة مع حجم االثر المتوقع في اداء 
 ذات جودة ونوعية متميزة وذلك بناء على خطط وسياسات الوزارة.

 

  التدريب:
 درجاتهم بمختلف الغربية الضفة في العمل وزارة موظفي لقد قامت وحدة الدعم الفني بعمل استبيان شمل جميع 

 221 عددهم والبالغ البيانات جمع فترة خالل عملهم رأس على هم الذين عملهم، اماكن وبمختلف الوظيفية
 الى إضافة ، الوزارة مقر في االدارية والوحدات العامة االدارات جميع على االستبانات توزيع تم وقد. موظفاا 
 مرفق ،4077 اذار شهر من األخير الثلث خالل المحافظات في المهني التدريب ومراكز العمل مديريات جميع
 تعبئة في العمل فريق مع التام التعاون الموظفين من فيها يطلب العمل وزير معالي رسالة من نسخة معها

وهى تعتبر  . الموزعة االستمارات اجمالي من% 11 نحو تبلغ بنسبة استمارة 141 استرداد تم انه اال. االستمارة
وزارات اخرى وغيرها  إلىمن النسب الجيدة اذا اخذنا بعين االعتبار االجازات السنوية وانتقال بعض الموظفين 

 من االسباب الذاتية والموضوعية.
 774 منها سؤاالا، 711 وعددها التدريبية والدورات بالتدريب عالقة اتلقد شملت استمارة التدريب على اسئلة ذ 

 الدورات. من الموظفين احتياجات حول سؤاالا 
فيما يلي سوف يتم استعراض اهم المعطيات والمؤشرات ذات الدالالت على مستوى التدريب وشموليته داخل 

االستخالصات لتطوير موضوع و الوزارة من ناحية مأسسة عملية التدريب ومتابعة التدريب واهم االستنتاجات 
 .التدريب في الوزارة
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 1020-1002 الفترة خالل الوزارة طريق عن التدريبية الدورات .2

  ،4070-4008 الفترة خالل العمل وزارة طريق عن تدريبية دورات في مشاركتهم عن الموظفين سؤال عند
 اي في المشاركة بعدم موظفاا  727 اجابة كانت فيما تدريبية، دورات في شاركوا بانهم موظفاا  712 اجاب
 من% 80.2 أن( 7) جدول من ويالحظ. السؤال هذا على موظفين 8 يجب لم حين في تدريبية، دورة

 الموظفين من% 27.4 ونحو المهني التدريب مراكز في الموظفين من% 28.1و الوزارة مقر في الموظفين
 .4070-4008 الفترة خالل الوزارة طريق عن االقل على واحدة دورة على حصلوا العمل مديريات في

 خالل الوزارة طريق عن االقل على واحدة دورة حضروا الذين ونسب أعداد توزيع( 7) جدول يظهر كما 
% منهم حصلوا 78. والموظفون الذين حددوا مكان الدورة ان كانت داخلية او خارجية، فإن المذكورة الفترة

 الموظفين نسبة ارتفاع يالحظ حين في ،على دورة واحدة على األقل من كال النوعين الداخلية والخارجية
 الى نسبتهم وصلت حيث المهني، التدريب مراكز في سيما ال فقط، داخلية دورات على حصلوا الذين
88.1 .% 

 2111-2118 الفترة خالل الوزارة طريق عن تدريبية لدورات حضورهم حسب الموظفين ونسب أعداد توزيع(: 12) جدول

 الفترة خالل تدريبية دورة حضرت هل
 الوزارة طريق عن 2118-2111

 المجموع المراكز المديريات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 55.2 176 58.7 37 51.2 84 60.5 52 نعم

 44.8 141 41.3 26 48.8 80 39.5 34 ال

 100.0 315 100.0 63 100.0 164 100.0 164 المجموع

الذين حضروا دورة واحدة على االقل 
 حسب مكان الدورة

 المجموع المراكز المديريات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 48.9 67 66.7 20 43.7 31 44.4 16 فقط داخلية

 13.1 18 6.7 2 15.5 11 13.9 5 خارجية فقط

 38.0 52 26.7 8 40.8 29 41.7 15 داخلية وخارجية

 100.0 137 100.0 30 100.0 71 100.0 36 المجموع

 
 1020-1002 الفترة خالل الوزارة طريق غير عن التدريبية الدورات .1

 الفترة خالل الوزارة طريق غير عن تدريبية دورات على حصلوا أنهم فقط موظفاا  84 ذكر موظفاا، 141 بين من
من وان نسبة الدورات الخارجية  الموظفين، إجمالي من% 71.4 نسبة الموظفين هؤالء ويشكل ،4008-4070

 % من اجمالي الدورات عن خارج طريق الوزارة.7335هذه الدورات شكلت ما يقارب 
 
 االحتياجات التدريبية .3

نوع من الدورات المختلفة بالنسبة لهم، حيث طلب من كل موظف أن  112تم سؤال الموظفين عن أهمية 
فضة أو غير مهمة. أما عند يحدد فيما إذا كانت الدورة بالنسبة له مهمة جدا أو مهمة أو متوسطة أو منخ

التحليل فقد تم تقسيم مدى االجابة الى ثالثة اقسام الدورة مهمة، متوسطة األهمية وغير مهمة وذلك من 
 اجل تحديد االتجاه العام للموظفين نحو كل دورة على النحو التالي:
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 .الموظفين نظر وجهة من مهمة اعتبرت التي الدورات على التحليل عمليات خالل التركيز وسيتم

 دورات االدارات المالية واإلدارية . أ

 من اتضح حيث لهم، بالنسبة والمالي االداري المجالين في دورة 11 أهمية في رأيهم عن الموظفين سؤال تم
 الوزن الى النظر خالل من أهميتها حسب تنازلياا  مرتبة لهم بالنسبة مهمة دورات 70 وجود اجاباتهم خالل
. البحث استبانة في ظهرت كما الدورة رقم" تسلسل" عمود في االرقام تبين حين في  دورة، لكل النسبي
 .لألهمية النسبي الوزن حسب مرتبة للموظفين ومالية ادارية دورات 70 أهم يوضح( 72) الجدول

 تعزيز" دورة هي الوزارة موظفي لدى أهمية والمالية اإلدارية الدورات أكثر أن المذكور الجدول من ويتضح
 يشكلون موظفاا  482 بها المتعلق السؤال على أجابوا الذين الموظفين عدد بلغ حيث ،"والنزاهة الشفافية دور

 هذه اعتبروا الموظفين نصف من أكثر أن هنا ويالحظ. البحث قيد الموظفين اجمالي من% 87.1 حوالي
ذا جداا، مهمة الدورة  الموظفين صفات أهم ومن%. 81 الى النسبة ترتفع مهمة اعتبروها من اليهم أضفنا وا 

 :يلي ما جداا  مهمة الدورة هذه اعتبروا الذين( موظف 711)

 الدرجة: بالشكل فكان الوظيفية الدرجة حسب توزعهم A4  الدرجات 3.6فأكثر ،%C-A 24.6 ،%
 %.8.7العاشرة -%، والدرجات السادسة63.0الخامسة -الدرجات األولى

 أهميتها حسب مرتبة للموظفين المهمة والمالية االدارية الدورات(: 16) جدول

حسب 
 االستمارة

 اسم الدورة
عدد 

 المجيبين
غير 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 

 جدا
 المتوسط

الوزن 
 النسبي

 االتجاه

 مهمة 84.62 4.23 52.7 30.3 9.5 2.7 4.9 264 تعزيز دور الشفافية والنزاهة  5

 مهمة 82.83 4.14 49.3 30.1 11.6 3.6 5.4 276 عمل فرق وبناء الفريق إدارة 1

 مهمة 82.09 4.10 47.1 30.6 13.7 2.9 5.8 278 لغة انجليزية –محادثة  9

 مهمة 81.72 4.09 38.4 41.8 13.4 2.6 3.7 268 اإلشراف والتقييم 3

 مهمة 81.24 4.06 44.8 32.0 12.7 5.4 5.0 259  الوظيفية والمسؤوليات المهام وتصميم تحديد 6

 مهمة 80.08 4.00 38.7 40.6 10.3 3.1 7.3 261 بناء الخطط التشغيلية 4

39 
 واتخاذ المشكالت تحليل في الحديثة األساليب

 القرار
 مهمة 79.55 3.98 38.3 37.9 14.0 3.0 6.8 264

 مهمة 79.48 3.97 38.8 35.1 16.4 4.1 5.6 268 إدارة المشاريع 7

38 
 واالبداعي االبتكاري التفكير استراتيجيات

 والوظيفي
 مهمة 75.21 3.76 33.8 33.8 15.2 8.7 8.4 263

 مهمة 73.68 3.68 35.3 27.1 18.0 9.8 9.8 266 األرشفة االلكترونية والوثائق 18

 

 دورات الموارد البشرية . ب

 اعتبار يمكن أنه إجاباتهم من تبين البشرية، الموارد دورات من أنواع 8 أهمية في رأيهم الموظفين سؤال عند
. دورة كل أهمية تقدير في ليكرت مقياس على واعتماداا  دورة لكل النسبي الوزنعلى  بناءا  وذلك مهمة، نصفها
"  دورة    اعتبرت حيث أهميتها، حسب مرتبة مهمة بأنها صنفت التي األربعة الدورات( 72) جدول ويرصد

 نسبي ووزن 1.12 بمتوسط بينها األهم" البشرية الموارد وتنمية التدريب في الحديثة االستراتيجيات
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 ومن%. 27.4 نحو جداا  مهمة الدورة هذه اعتبروا الذين الموظفين نسبة بلغت أخرى، ناحية من%. 18.12
 :يلي ما خصائصهم أبرز

  1111-1110% تم تعيينهم خالل الفترة 0435، 1110 % تم تعيينهم قبل عام2433من بينهم ،
 .2411-2446% تم تعيينهم خالل الفترة 2532، و 2445-2444% تم تعيينهم خالل الفترة 1735

 الدرجة: بالشكل فكان الوظيفية الدرجة حسب توزعهم أما A4  الدرجات 233فأكثر ،%C-A 7137 ،%
 %.331العاشرة -ادسة%، والدرجات الس5831الخامسة -الدرجات األولى

 أهميتها حسب مرتبة للموظفين المهمة البشرية الموارد دورات(: 15) جدول

 اسم الدورة تسلسل
عدد 

 المجيبين
غير 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 

 جدا
 المتوسط

الوزن 
 النسبي

 االتجاه

40 

 الموارد وتنمية التدريب في الحديثة االستراتيجيات
 البشرية

272 7.7 4.8 14.7 31.6 41.2 3.94 78.75 
 مهمة

 مهمة 75.88 3.79 33.7 34.5 17.6 6.0 8.2 267 تحديد االحتياجات التدريبية 42

41 
 بناء الموظفين أداء وتقييم الوظيفي المسار تخطيط

 الوظيفي والتوصيف الوصف على
267 11.2 4.9 14.6 38.2 31.1 3.73 74.61 

 مهمة

 مهمة 73.44 3.67 33.6 30.2 17.2 8.0 11.1 262 تدريب المدربين 46

 

 دورات العالقات العامة ومهارات االتصال . ت

 8 أن النتائج هذه أكدت وقد للموظفين، االتصال ومهارات العامة العالقات دورات أهمية البيانات نتائج أظهرت
 اهميتها حسب مرتبة( 78) جدول في ادراجها تم للموظفين، مهمة اعتبرت المجال هذا في دورات 1 بين من

 وزنها الى نظراا  أهمية األكثر" العمل ضغط وتحمل الجماعي العمل" دورة اعتبرت وقد. النسبي وزنها الى ارتكازا
 الدورة هذه أن( موظفاا  741) الموظفين من% 28 نحو اعتبر أخرى، ناحية من%. 87.82 بلغ الذي النسبي
 :يلي ما جداا  مهمة الدورة هذه اعتبروا الذين الموظفين فئة خصائص أبرز ومن. جداا  مهمة

 يعملون% 18.7 و العمل، مديريات في يعملون% 52.8 الوزارة، مقر في يعملون% 28.5 بينهم من 
 .المهني التدريب مراكز في

 بكالوريوس ،%42.2 متوسط دبلوم ،%47.7 فأقل ثانوي: يلي كما العلمي المؤهل حسب توزعوا 
 %.74.4 فأكثر عالي ودبلوم ،24.1%

 أهميتها حسب مرتبة للموظفين المهمة االتصال ومهارات العامة العالقات دورات(: 14) جدول

 اسم الدورة تسلسل
عدد 

 المجيبين
غير 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 

 جدا
 المتوسط

الوزن 
 النسبي

 االتجاه

 مهمة 81.64 4.08 45.9 31.0 14.2 3.4 5.6 268 العمل ضغط وتحمل الجماعي العمل 48

 مهمة 80.74 4.04 44.6 33.6 10.0 4.4 7.4 271 الجمهور مع التعامل وفن مهارات 53
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 مهمة 80.52 4.03 40.1 37.1 13.5 4.1 5.2 267 مهارات االتصال الفعال 51

 مهمة 80.00 4.00 41.0 35.2 13.2 4.0 6.6 273 مهارات كتابة التقارير 50

 مهمة 78.35 3.92 37.2 37.2 13.2 4.9 7.5 266 المراسالت اإلدارية 54

 مهمة 75.79 3.79 35.0 34.2 15.8 4.9 10.2 266 مهارات الخطابة 49

 

 الدورات القيادية . خ

 70 بين من 8 أن النتائج بينت حيث الوزارة، لموظفي بالنسبة مهمة معظمها في القيادية الدورات تعتبر
 جدول ويظهر. النسبي الوزن على بناءا  للموظفين بالنسبة مهمة اعتبرت القيادة بند تحت ادرجت دورات

 األكثر" القيادية المهارات" دورة كانت حيث النسبي، الوزن على بناءا  المهمة القيادية الدورات ترتيب( 71)
 من. جداا  مهمة أو مهمة اعتبروها الذين الموظفين نسبة ناحية من أو النسبي الوزن ناحية من سواءا  أهمية

 :يلي ما جداا  مهمة الدورة هذه اعتبروا الذين( موظفاا  712) الموظفين خصائص

 اناث% 11.1 و ذكور% 88.1 بواقع الجنس حسب توزعوا. 

 يعملون% 15.6 و العمل، مديريات في يعملون% 56.3 الوزارة، مقر في يعملون% 28.1 بينهم من 
 .المهني التدريب مراكز في

 بكالوريوس ،%47.2 متوسط دبلوم ،%72.8 فأقل ثانوي: يلي كما العلمي المؤهل حسب توزعوا 
 %.74.8 فأكثر عالي ودبلوم ،20.2%

 أهميتها حسب مرتبة للموظفين المهمة القيادة دورات(: 16) جدول

 اسم الدورة تسلسل
عدد 

 المجيبين
غير 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 

 جدا
 المتوسط

الوزن 
 النسبي

 االتجاه

 مهمة 82.21 4.11 49.6 29.8 10.3 2.6 7.7 272 المهارات القيادية 55

 مهمة 80.46 4.02 47.3 27.1 13.4 5.0 7.3 262 قانون العمل 64

 مهمة 77.82 3.89 38.0 35.7 11.7 6.8 7.9 266 آليات صنع واتخاذ القرار 59

 مهمة 77.70 3.88 36.4 39.0 9.7 6.3 8.6 269 بناء الخطط اإلستراتيجية 58

 مهمة 75.02 3.75 37.5 29.0 15.6 6.7 11.2 269 مهارات التفاوض وحل النزاعات 61

 مهمة 74.87 3.74 33.8 31.6 19.3 5.6 9.7 269 إدارة الصراع واألزمات 60

 مهمة 74.35 3.72 31.7 33.2 19.8 5.7 9.5 262 إدارة الطوارئ 56

 مهمة 73.82 3.69 34.7 29.0 17.6 8.0 10.7 262 إدارة التغيير 57

 

 دورات مهارات استخدام الحاسوب . د

 دورات الحاسوب استخدام بمهارات المتعلقة الدورات تعتبر ،(78) جدول في األولى األربعة الدورات عدا
 العالقة ذات الهندسية التخصصات أو الحاسوب مجال في المتخصصين خاص بشكل تناسب جداا  متخصصة
الدورات مهمة  هذه يعتبرون أقل أو ثانوي مؤهل حملة من مرتفعة نسبة هناك أن نجد ذلك ورغم. بالحاسوب

 56موظف من  10ومهمة جدا علما ان بعض من اجابوا انها مهمة هم من حملة الشهادات الثانوية العامة) 
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اجابوا مهمة هم من حملة شهادة توجيهي فاقل( وليس لديهم معرفة بمتطلبات هذه الدورات. تعتبر هذه الدورات 
 عامة لجميع الموظفين بكل ما يتعلق بالبرامج المكتبية ومتخصصة في كل ما يتعلق بالشبكات والبرمجة.

اسوب مرتبة تنازلياا حسب اهميتها ( التالي جميع الدورات المتعلقة بمهارات استخدام الح18ويوضح جدول )
 النسبية بناءا على نسبة الموظفين الذين اعتبروها مهمة جداا 

جداا  المهمة الدورات حسب مرتبة االستمارة في المدرجة الحاسوب استخدام مهارات دورات(: 18) جدول  

 اسم الدورة تسلسل
عدد 

 المجيبين
غير 
مهمة  مهمة متوسطة منخفضة مهمة

 جدا
الوزن  المتوسط

 النتيجة النسبي

الحاسوب قيادة رخصة في دورة 65  مهمة 77.19 3.86 47.8 22.6 10.4 6.3 13.0 270 
 مهمة 72.71 3.64 39.5 22.9 14.7 7.5 15.4 266 دورة طباعة متقدمة 67
 متوسطة 67.85 3.39 33.5 21.5 16.2 8.5 20.4 260 دورة طباعة أولية 66

79 
 بواسطة العمل سوق لبيانات إحصائي تحليل دورة

) برنامج SPSS) 254 17.3 8.7 15.7 29.9 28.3 3.43 68.66 مهمة 

 مهمة 68.79 3.44 26.5 33.0 16.3 6.4 17.8 264 دورة بناء قاعدة بيانات 71

78 
 Developer Oracleدورة قواعد بيانات 
10G DBA 

 متوسطة 64.25 3.21 24.0 26.4 18.5 9.1 22.0 254
MCITPدورة  74 من ميكروسوفت   متوسطة 61.70 3.09 22.3 22.7 19.4 12.6 23.1 247 
 متوسطة Sharepoint 254 22.4 11.4 16.9 27.2 22.0 3.15 62.99دورة  73
 متوسطة Microsoft Silver Light   253 21.3 11.1 20.9 24.9 21.7 3.15 62.92دورة  72
وغيره أوراكل مثل متخصصة برمجة دورات 70  متوسطة 62.64 3.13 20.5 24.8 22.1 12.4 20.2 258 
 متوسطة 63.50 3.18 19.8 25.7 24.1 12.8 17.5 257 دورة شبكات متقدمة 69
)دورة سيسكو متقدمة  75 CCNP) 252 23.4 11.5 22.6 23.0 19.4 3.04 60.71 متوسطة 

Web Designدورة  77 متقدمة   متوسطة 62.82 3.14 19.2 27.8 20.4 12.9 19.6 255 
 متوسطة Red Hat (RHCE) 257 21.0 11.3 24.5 24.9 18.3 3.08 61.63 تشغيل نظام دورة 76
 متوسطة 63.77 3.19 17.7 29.2 24.6 11.2 17.3 260 دورة شبكات أولية 68

 الدورات الفنية . ه

 دورات هي االستبانة في البند هذا تحت الواردة الدورات جميع ،"والتزوير التحايل كشف" دورة باستثناء
 بند ضمن مقترحاتها ضمنت التي الحاسوب وحدة ءباستثنا) التخصصية والوحدات االدارات من مقترحة
 في الفنية الدورات أهم التفصيل من بشيء يلي فيما سنتناول(. الحاسوب استخدام مهارات في دورات

 .المختلفة الوزارة عمل مجاالت

 لها طبيعة ذات دورات 2 اضافة الوزارة في والعالقات االعالم وحدة اقترحت: والعالقات االعالم دورات . و
 الذين الموظفين نسبة حسب األربعة الدورات ترتيب( 71) جدول ويظهر. المذكورة الوحدة بمهام عالقة
 حيث بينها، األهم الدورة" اإلعالم وسائل مع التشبيك" دورة كانت وقد. جداا  مهمة منها كل اعتبروا
 جداا  مهمة موظفاا  22 اعتبرها

 جداا  المهمة الدورات حسب مرتبة والعالقات االعالم وحدة من المقترحة الدورات(: 16) جدول

 اسم الدورة تسلسل
عدد 

 المجيبين
غير 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 

 جدا
 المتوسط

الوزن 
 النسبي

 النتيجة
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 متوسطة 59.04 2.95 17.6 21.6 22.4 15.2 23.2 250 التشبيك مع وسائل االعالم 84

82 
 التقارير وكتابة المعلومات جمع مجال في دورة

 اإلعالمية
 متوسطة 59.68 2.98 16.5 23.4 23.4 15.3 21.4 248

 متوسطة 53.77 2.69 11.3 19.4 25.1 15.0 29.1 247 صياغة وتحرير األخبار الصحفية 83

 متوسطة 53.58 2.68 8.5 20.3 29.3 14.2 27.6 246 والتلفزيوني الفوتوغرافي التصوير في دورة 81

 

 

 خالصة مسح التدريب:

 

 قبل كان كما الواقع ليس و القائم الواقع تمثل السنوات هذه ان وهو محدد لسبب االخيرة السنوات اختيار تم لقد
 في المؤسسي البناء مسيرة مع الوزارة في الواقع هذا انسجام مدى على للتعرف جاء قد االختبار هذا ان كما ذلك،

 التدريب ناحية من الوزارة ببرامج تتعلق التي االمكانيات توفر مدى ولدراسة الشأن بهذا المقرة والخطط السلطة
 .الشامل التطويري االطار في الوزارة طموحات لتلبية والتأهيل

 من الوزارة في التأهيلي الواقع ان تبين الفني الدعم لجنة بها قامت التي واالستقصاءات االستبيان نتائج خالل من
 ان كما. واضحة بصورة متوفر غير امر تكاملية خطط وفق والتأهيل للتدريب منسقة منظومات وجود زاوية

 الترشيح هذا يكون ما وغالباا  معللة احتياجات ضوء في معدة لخطة نتيجة يأتي ال التدريبية للدورات الترشيح
 التدريب تقرير افاد حيث الوزارة، خارج من مطروحة ببرامج عالقة له سياق في تأتي معينة فرصة بتوفر مرتبطاا 

 عن دورات على حصلوا الذين وأن الوزارة طريق غير عن دورات على حصلوا الموظفين من% 40 حوالي ان
 مفهوم في التدقيق وعند الفرصة، توفر بسبب وانما مباشر احتياج بسبب بها شاركوا كلهم ليس الوزارة طريق

 .الفرصة تلك توفر التي الجهة الغالب في يحددها اشتراطات وفق وانما مسبقة بصورة يتم ال انه تبين الترشيح
 فإن الدورات على القائم او الممول او الراعي او الشريك يطلبها التي الشروط بكامل التزمت الوزارة ان لو وحتى
 .الحقيقي االحتياج االحيان بعض في تلبي الدورات ال هذه

  االول االستنتاج
 للقيام الداخلية المقومات من الكثير توفر مع بالمقارنة هامشياا  بقي فقد الوزارة به تقوم الذي الداخلي التدريب ان
 بين من وذلك االخيرة، سنوات الثالث خالل الدورات من نوع اي على يحصلوا لم موظفاا  727 ان تبين وقد بها،
 باإلمكانيات الكبير الرقم هذا تبرير يمكن وال كبير سلبي رقم هوو  االستبيان، على اجابوا وموظفة موظفاا  141

 من النمط هذا ان وحيث نفسها الوزارية الجهات تنظمها داخلية لدورات خضوعهم باإلمكان كان حيث ،المتوفرة
 متكامل نظام وجود لعدم يعود ربما الكبير الرقم هذا ان والحقيقة كبيرة مادية امكانيات الى يحتاج ال الدورات
 التي االسباب ان وتبين  .الدورات هذه محدده معايير وفق تقرر مختصة هيئة وجود ولعدم والبعثات للدورات
. منسقة تكاملية منظومة الى والتأهيل التدريب تحول حالة في تجاوزها يمكن ايضا لمعيقات تعود ذلك دون حالت
 توفر بسبب وانما مباشر احتياج بسبب بها شاركوا كلهم ليس الوزارة طريق عن دورات على حصلوا الذين وأن
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 الغالب في يحددها اشتراطات وفق وانما مسبقة بصورة يتم ال انه تبين الترشيح مفهوم في التدقيق وعند الفرصة،
 .الفرصة تلك توفر التي الجهة
 بطبيعة تام وعي على الوزارة في المسؤولية مراكز وكافة العامة االدارات ان الفني الجانب في ايضاا  تبين وقد

 عالية قدرة المراكز هذه لدى وان المسؤولية ووحدة االدارة عمل طبيعة من تنبع التي المتخصصة الفنية الدورات
 تقرير الصدد بهذا راجع) االستراتيجية هذه عن ستتفرع التي تدريب خطط وضع وعلى االحتياجات تحديد على

 .والعامة الفنية المستويات كافة على للتدريب متكاملة خارطة لرسم منطلقاا  سيكون الذي( التدريب

 الثاني االستنتاج اما
 تمثل الخارجية الدورات بان علما المهني التدريب مراكز من هم الداخلية الدورات حضروا من غالبية أن هو 

 التطوير الى حاجتنا و المجال هذا في الخارجية الخبرات توفر الى بالنظر ذلك و لهم بالنسبة االهم االحتياج
 .الحديث المهني

 حيث كبير ايجابي مؤشر هو و الصعيد هذا على جيد باهتمام تحظى المديريات ان فهو الثالث جاالستنتا اما
 10 و الوازرة لمقر 18 العدد هذا كان حين في دورة 17 بلغ الداخلية و الخارجية المديريات دورات مجموع ان

 .التدريب لمراكز
 انما و الوزارة خطط من جزءا ليست انها هو الدورات بهذه المقصود: الوزارة خارج من بالدورات يتعلق فيما اما
 الرئيسي االستنتاج و شامل مؤسساتي او وطني طابع ذات فعاليات في الوزارة قبل من المشاركة اطار في تأتي
 يؤكد ما هو و األكبر بالنصيب حظيت قد المديريات ان هو ،سنوات ثالث مدار على الدورات هذه مجموع هو

 دون بالمراكز االهتمام ان و ايجابية المقاييس بكل تعتبر للمديريات الوزارة توجهات ان حول السابق االستنتاج
 .معقول توازن وفق بسير الوزارة مركز على والعمل المطلوب

 :خطة التدريب بالوزارة

ان تكون دائرة متميزة في تغطية احتياجات الموظفين التدريبية، ورائدة في  إلىان دائرة التدريب تسعى 
تطوير أداء الموارد البشرية داخل وزارة العمل ومديرياتها، وتشمل جميع المستويات الوظيفية، رجاال 

 ونساء بآليات عمل شفافة ونزيهة. 

 :الهدف العام للدائرة

، يلبي احتياجات العمل من نشاطات لالرتقاء بمستوى أداء وظيفي أفضل الوزارة موظفين بناء قدرات 
ومسؤوليات، وتراعي استخدام التكنولوجيا والعلوم االدارية الحديثة للوصول الى افضل التطبيقات العملية في 

 مجال تطوير الموارد البشرية.

 األهداف االستراتيجية: 
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وزارة العمل ومديرياتها ومراكز التدريب المهني وتحسين أدائهم المهني  موظفين قدرات وبناء تطوير .1
 وتطوير آليات عملهم.

 بناء القدرات التدريبية لكادر الوزارة االحترافي وتوظيفها داخل الوزارة. .2

 بناء قدرات كادر الموظفين الجدد وتطوير آليات عملهم. .7

 ، والجهات المانحة وذوي العالقة.تعزيز عالقات دائرة التدريب مع المؤسسات التدريبية .0

متابعة االحتياجات المادية العملية للموظفين للقيام بواجبهم على أكمل وجه، وذلك يشمل الحواسيب،  .5
 واالجهزة والمكاتب وغيرها من االمور التي تساعد على انتاجية أفضل. 

 قيم ومبادئ دائرة التدريب: 

 من المبادئ والقيم التي تسعى الدائرة جاهدة إلى تعزيزها. ترتكز دائرة التدريب في عملها على منظومة 
وعليه فإن قاعدة عمل الدائرة المستمرة والدائمة هي ضمان مبادئ المهنية والموضوعية والتخصصية 
لدى موظفيها، والعمل على توفير برامج تدريبية مرتبطة بصميم عمل الوزارة وأهدافها االستراتيجية 

علنية لبناء قدرات ومشاركة موظفيها، وتوظيف كوادر الوزارة االحترافيين والكوادر المحلية بشفافية و 
 الوزارة وتحديثها وتطويرها.  

  تسعى دائرة التدريب بشكل متواصل لتحسين جودة و نوعية الخدمات التدريبية التي تقدمها،  من خالل
تبني احتياجات الموظف وأولوياته، وبذلك  تتميز دائرة التدريب بتكريس عملها إلرساء مبادئ العدالة 

متكافئة بين جميع الموظفين، وخاصة عند اختيار الموظفين المرشحين والمساواة إلعطاء الفرص ال
 للمشاركة بالدورات المختلفة لتضمن الشفافية والنزاهة والمسائلة.

  تعمل دائرة التدريب على أساس الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحسوبية والمحاباة من خالل التركيز على
ة الى ذلك كله تؤمن الدائرة بضرورة اشراك جميع الموظفين، تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء , بالضاف

وتعتبر مشاركة الموظفين هو الشرط االساسي للوصول الى ما يحتاجه الموظف من قدرات وصقل 
 مهارات تمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته بشكل  فاعل ومهني واحترافي. 

 فين من خالل العمل ضمن فريق والتقيد تقوم دائرة التدريب على ايجاد روح التعاون بين الموظ
بالصالحيات واحترام األدوار واحترام قرارات المستويات االدارية المختلفة مما يؤدي الى احترام متبادل 

 وتعاون مشترك بين جميع موظفي دائرة التدريب، لتتسم العالقة بينهم بالشفافية والمكاشفة والصراحة. 

 رامج التدريبية المتكاملة والمدروسة، والتي اعتمدت حاجة الموظف من تعمل دائرة التدريب وفق خطط الب
معرفة ومهارات، وتعظيم منفعة جميع األنشطة التدريبية، كما وتعمل الدائرة جاهدة لالستفادة قدر 
اإلمكان من كافة الدورات التي تعقدها من حيث اختيار المرشحين المناسبين، وفق منهجية علمية بنيت 

 لدرجة الوظيفية والمسميات وطبيعة أعمالهم. على أساس ا
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 على  تتبنى دائرة التدريب مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار في جميع أنشطتها التدريبية، من حيث التركيز
مشكالت وأوضاع من واقع الوزارة، وربطها بخبراتهم من اجل اشراك الموظفين ليتفاعلوا أثناء التدريب 

 لمهارات الجديدة، وليأخذ منحنى التدريب الجانب التطبيقي والعملي. لتطبيق الممارسات والمعرفة وا

  ،إنه ومن واجب دائرة التدريب متابعة وتقييم جميع األنشطة التدريبية للتأكد من الوصول ألفضل النتائج
كما ان دائرة التدريب تشجع وتعزز المبادرات الفردية والجماعية و تشجيع الحوار والتفكير اإلبداعي 

 صول الى أداء وظيفي متميز لجميع الموظفين.للو 

 

  :التدريب لدائرة االداري لهيكلا.7
. مدير دائرة 1قام فريق وحدة الدعم الفني بتصميم نماذج األوصاف الوظيفية لدائرة التدريب، حيث يشمل ذلك 

.منسق 5. رئيس شعبة ادخال البيانات، 0قسم التدريب،  .رئيس7. نائب مدير دائرة التدريب، 2التدريب، 
.سكرتيرة الدائرة،  بحيث يكون 8.رئيس شعبة التقارير والمعلومات، 3.رئيس قسم المتابعة والتقييم، 6التدريب،  

 الهيكل التنظيمي لدائرة التدريب كما هو مشار اليه أدناه:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي بمثابة ادارة عامة و االقسام و الشعب في هذا المخطط هي بمثابة دوائر و اقسام و دائرة التدريب 
 المقترح هو االدارة العامة للتدريب و تطوير المصادر البشرية " المعهد الوطني للعمل " .

 

 رئيس شعبة التقارير والمعلومات رئيس شعبة إدخال البيانات
 منسق التدريب

 رئيس قسم التدريب

 نائب مدير التدريب

 مدير دائرة التدريب

 سكرتيرة

 رئيس قسم المتابعة والتقييم

 : الهيكل التنظيمي لدائرة التدريب 1 توضيحي رسم



 

 47  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 ريبدائرة التدير د/ الوصف الوظيفي لم1.7

 
 

  

 مسمى الوظيفة: مدير دائرة التدريب.

 وجوانب بوزارة العمل المتعلقة االحتياجات التدريبيةالبرامج التدريبية وتحديد  وتطوير وضع في المشاركةاالختصاص العام للوظيفة: 
واالشراف على تنفيذ البرامج التدريبية ومتابعة تقييمها وقياس أثر هذه البرامج على األداء الوظيفي، والمتابعة مع  المختلفة، عملها

 المؤسسات التدريبية المحلية والدولية لتنفيذ البرامج التدريبية والزيارات التبادلية.
 المهام الرئيسية: 

 تحديد االحتياجات التدريبية داخل الوزارة والمديريات.  .77

 إعداد خطة التدريب السنوية لوزارة العمل ومديرياتها.  .74

 المشاركة في إعداد الخطط االستراتيجية والسياسات المتعلقة بالمسارات التدريبية على كافة مستويات الوزارة والمديريات. .71

 اإلشراف على تصميم دورات البرامج التدريبية وتنفيذها. .72

 عقد ندوات وورشات عمل داخل الوزارة.  .72

 التنسيق والتشبيك مع مؤسسات التدريب في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات ذات العالقة. .78

 الكمية والنوعية.تطوير العالقات مع إدارات الوزارة ومديرياتها، ومشاركتهم في تحديد احتياجاتهم التدريبية  .71

 ترتيب اجتماعات لجنة المنح والبعثات والتأكد من تجهيز جدول االجتماع وتوثيق محاضرها.  .78
درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة او الموارد البشرية، ويفضل الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 ماجستير ادارة موارد بشرية .
 .( سنوات على األقل في مجال التدريب وبناء القدرات5) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 الحاصل عليها:الدورات التدريبية 
 .دورة تدريب وتأهيل مدربين 

 .دورة تحليل وتصميم نظم تدريبية 

 ريبدائرة التدير د:الوصف الوظيفي لم4رقم جدول



 

 48  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 دير دائرة التدريب/الوصف الوظيفي لمنصب نائب م2.7
 مسمى الوظيفة: نائب مدير دائرة التدريب.

 ومتابعة تنفيذ برامج التدريب في الوزارة والمديريات ومراكز التدريب المهني.   تنسيقاالختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية داخل الوزارة والمديريات. .7

 المشاركة في إعداد خطة التدريب السنوية داخل وزارة العمل والمديريات. .4

 متابعة تنفيذ العملية التدريبية وتقييمها. .1

 المشاركة في تصميم دورات البرامج التدريبية وتنفيذها. .2

 المشاركة في ترتيب عقد ندوات وورشات عمل داخل الوزارة.  .2

 المشاركة في التنسيق والتشبيك مع مؤسسات التدريب في القطاع الخاص والعام وذوي العالقة. .8

 والبعثات والدعوة الى االجتماعات.  تنسيق اجتماعات لجنة المنح .1

درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال ادارة االعمال او الموارد البشرية  او الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 
 التربية، او تخصصات ذات صلة.  

 .( سنوات على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات7-2) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال 
 دير دائرة التدريب: الوصف الوظيفي لمنصب نائب م5 رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 دريب و الدورات التدريبية/الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم الت3.7

 مسمى الوظيفة: رئيس قسم التدريب 
 تنسيق ومتابعة تنفيذ برامج التدريب في الوزارة والمديريات ومراكز التدريب المهني.  االختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 المشاركة في إعداد األدوات الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية داخل الوزارة والمديريات ومراكز التدريب. .1

 التنسيق مع الجهات المختلفة  االتصال و  .70

 للدورات التسجيل عملية متابعة .77

 متابعة سير الدورات بشكل مستمر .74

 الموظفينالمشاركة في اعداد برامج التدريب المختلفة لتلبية احتياجات  .71

 متابعة عمل موظفي قسم التدريب .72

 
 درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة أو عالقات عامة.   الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 .( سنوات على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات7-2) :العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
  االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة(.إجادة اللغة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال 
 دريب و الدورات التدريبية: الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم الت 6مرق جدول

  



 

 51  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 الوظيفي لمنصب رئيس شعبة ادخال بيانات/الوصف 4.7

 مسمى الوظيفة: رئيس شعبة إدخال البيانات  
 إدخال بيانات ومعلومات المتدربين وتنظيمها وتوثيقها.  االختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 وتنظيمها.إدخال البيانات بأسماء المتدربين النهائية المقبولين للدورات التدريبية وتوثيقها  .7

 إدخال البيانات الشاملة بأسماء الدورات التدريبية المنعقدة وتوثيقها وتنظيمها.   .4

 .ةإدخال نتائج تقييم الدورات التدريبي .1
 تحضير الكتب الرسمية الخاصة بشؤون المتدربين.  .2

 إدخال بيانات مؤسسات التدريب في القطاع الخاص والعام وذوي العالقة وتحديثها. .2

 إعداد التقارير التدريبية والدورية والطارئة على نشاطات الدائرة.المشاركة في  .8
 درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة أو عالقات عامة.   الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 

 خبرة سنة على االقل في جمع وادخال البيانات : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال و كتابة التقارير 
 : الوصف الوظيفي لمنصب رئيس شعبة ادخال بيانات 7م رق جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 / الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم المتابعة والتقييم5.7

 مسمى الوظيفة: رئيس قسم المتابعة و التقييم
 متابعة و تقييم الدورات المختلفة.  االختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 متابعة الدورات المختلفة بشكل يومي . .7

 المدربين و المتدربين.توزيع نماذج التقييم المختلفة و استالمها من  .4

 .والتقييم متابعةال نتائج على ضوعية بناءومو  موجزة تقاريرلحصول على ل البيانات وتحليل تجميع  .1

 . والتقييم متابعةلل الالزمة  والبيانات التقنية المساعدة توفير .2
 الممارسات ألفضل األخرى المنظمات مع والتواصل ، والتقييم المتابعة مجال في التطورات آخر مواكبة   .2

 . التقنية والمساعدة
 كتابة التوصيات المختلفة بناء على نتائج التقييم. .8

 تطوير خطة المتابعة والتقييم لدائرة التدريب. .1
 االدارة أوالموارد البشرية. في بكالوريوسالحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة : 

 في مجال التدريب وبناء القدرات والمتابعة والتقييم. ( سنوات على االقل7-2) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 اجادة اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .  -

 القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق .  -

 مهارة كتابة التقارير و القدرة على التواصل . -

 (SPSS,MS Officeالتعامل مع الحاسوب و برامجه المختلفة ) -

 
 :الوصف الوظيفي لمنصب رئيس قسم المتابعة والتقييم 2مرق جدول

 

 
 

 

 

 

 



 

 52  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 دائرة التدريب/ الوصف الوظيفي لسكرتيرة 6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى الوظيفة: سكرتيرة دائرة التدريب
 .سكرتيرة دائرة التدريب  االختصاص العام للوظيفة:

 المهام الرئيسية: 

 البريد الصادر والوارد واإلشراف عليه. تنظيم .7

 كتابة محاضر االجتماع وتوثيقها .4

 المشاركة في إعداد التقارير التدريبية والدورية والطارئة على نشاطات الدائرة. .1

 المشاركة في ترتيب عقد ندوات وورشات عمل داخل الوزارة.  .2

      واتمتة مكاتب او سكرتاريا .دبلوم ادارة  الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة:

 .سنة على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 اجاده اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة .   -
 .  اجاده استخدام الحاسوب   -
 . القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق   -

 
 دائرة التدريب: الوصف الوظيفي لسكرتيرة 9 رقم جدول



 

 53  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 التدريبية والدورات التدريب لمنسق الوظيفي الوصف/7.7

 مسمى الوظيفة: منسق التدريب والدورات التدريبية 
 تنسيق ومتابعة تنفيذ برامج التدريب في الوزارة والمديريات.  االختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 . المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية داخل الوزارة والمديريات.7

 . المشاركة في إعداد خطة التدريب السنوية داخل وزارة العمل والمديريات.4

 . متابعة تنفيذ العملية التدريبية وتقييمها.1

 . المشاركة في تصميم دورات البرامج التدريبية وتنفيذها.2

 عقد ندوات وورشات عمل داخل الوزارة.  . المشاركة في ترتيب2

 المشاركة في التنسيق والتشبيك مع مؤسسات التدريب في القطاع الخاص والعام وذوي العالقة. .72

 

درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة او الموارد الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 
 البشرية أو عالقات عامة.   

 .( سنوات على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات7-2) : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

  العالية على االتصال.القدرة 

 : الوصف الوظيفي لمنسق التدريب والدورات التدريبية14 رقم جدول

 

 
 

 

 

 

 



 

 54  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 /الوصف الوظيفي لرئيس شعبة التقارير والمعلومات2.7

 مسمى الوظيفة: رئيس شعبة التقارير و المعلومات 
 المتعلقة بالدورات التدريبية و كتابة التقارير الخاصة بها.   جمع المعلوماتاالختصاص العام للوظيفة: 

 المهام الرئيسية: 
 تحضير البيانات الالزمة إلعداد التقارير التدريبية والدورية والطارئة على نشاطات الدائرة. .7

 متابعة تنفيذ العملية التدريبية وتقييمها. .4

 تحضير نماذج التقييم المختلفة .1

 التدريبية والدورية والطارئة عن الدورات التدريبية المختلفة.إعداد التقارير  .2

 تحليل نماذج التقييم المختلفة. .2

 المشاركة في كتابة التوصيات المختلفة بالدورات التدريبية. .8

 

درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال اإلدارة أو عالقات عامة الحد األدنى من المؤهالت العلمية لشغل الوظيفة: 
 وارد البشرية   أو الم

 .سنة على االقل في مجال التدريب وبناء القدرات  : العملية الخبرات

 المهارات الضرورية:
 .)إجادة اللغة االنجليزية ) قراءة وكتابة ومحادثة 

  :إجادة استخدام الحاسوب بما يشملMS Office, Internet and Email 

 .القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

 .القدرة العالية على االتصال 
 : الوصف الوظيفي لرئيس شعبة التقارير والمعلومات11 رقم جدول  



 

 55  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 التخطيط االستراتيجي: .8
تعتبر عملية التخطيط االستراتيجي وسيلة ادارية لتحسين اداء منظمة، او مؤسسة، او دائرة او حتى منظومة 
جماعية يعمل فيها عدد من الموظفين، فمن شأن عملية التخطيط هو االستجابة للبيئة الخارجية المتغيرة، ولضمان 

ا على المستوى الداخلي فهي أداة للتواصل والتامل ان هذه الدائرة تعمل باتجاه تحقيق االهداف المتفق عليها، أم
 والتفكير النقدي البناء، كما انها أداة فاعلة للمراقبة والمتابعة وقد تكون أداة للتقييم أيضا. 

أما على المستوى الخارجي، فهي أداة جيدة للحوار والنقاش مع المؤسسات ذات الصلة وذات العالقة، أكان ذلك 
 او المؤسسات الحكومية في الدول المجاورة والصديقة.مع الجهات المانحة 

 
كافة المعلومات التي تم جمعها وتحليلها ساهمت في بناء الخطة االستراتيجية لبناء القدرات والتدريب وذلك من 

في أجل تطوير الكوادر البشرية داخل الوزارة وتنمية قدراتهم، لتتالءم مع متغيرات الوضع الحالي وتطلعات الوزارة 
المستقبل. بناء على ذلك، اعتمد فريق وحدة الدعم الفني في تشخيصه لوضع بناء القدرات والتدريب الراهن، 
وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفين الوزارة وبناء الخطة االستراتيجية على محاور رئيسية ومؤشرات ضرورية 

، الى ثالثة 2هو موضح بالرسم التوضيحي رقم لعمل تحديد االحتياجات التدريبية و تتلخص هذه المحاور كما
 محاور رئيسية.

 
 المحاور الرئيسية:

 محور تحليل المسميات الوظيفية والمهام الرئيسية. .1

 والمهارات الموجودة داخل الوزارة. -المهارات االكاديمية–محور تقييم المعرفة   .2

 محور تحليل االداء الوظيفي وأسباب صعوبات العمل.  .7
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 : محاور التحليل2 توضيحي رسم
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 الوزارة داخل الموجودة المهارات و -االكاديمية المؤهالت-المعرفة تقييم :األول المحور /1.2
:(ASSESSING KNOWLEDGE AND NEEDS) 

والمهارات الموجودة داخل الوزارة  -المؤهالت االكاديمية-يأتي دور هذا المحور في تحديد الفجوة بين المعرفة
وبين المعرفة والمهارات الالزم وجودها وتوفرها للقيام بمهام الوزارة ومسؤوليتها حاليا ومستقبال. غالبا ما يستخدم 

لمؤسسة مثل إدخال أنظمة جديدة أو تكنولوجيا متطورة، هذا المحور عندما يكون هناك نقلة نوعية في عمل ا
حيث يتطلب ذلك مهارات ومعرفة معينة وبالتالي يتم تقييم التخصصات الموجودة داخل المؤسسة والمهارات 

 الالزمة للعمل على األنظمة والتكنولوجيا الجديدة.
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في حال تحديد مسؤوليات ومهام  ، أو(Upgraded Jobs)ويستخدم هذا المحور أيضا في حال تحديث الوظائف 
وذلك عند اختبارها نموا  –جديدة للموظفين، وعندما تواجه المؤسسة أو المنظمة طلبا متزايدا للخدمات المقدمة 

فإنه ال بد من التطرق لهذا المحور وتطبيقه. من ميزات مخرجات هذا المحور هو أن البرامج التدريبية  -متزايدا
 الحتياجات التدريبية. المطورة تكون بناء على ا

 
 واألنشطة الرئيسية المهام وتحليل الوظيفية المسميات تحديد :الثاني المحور/1.8

  (JOB DESCRIPTION AND TASK ANALYSIS):الفرعية

 عادة ما يستخدم هذا المحور لضمان ثالثة أمور رئيسية:

التطوير المؤسساتي وقياس األداء تطوير الوصف الوظيفي اإلداري أو غير اإلداري كجزء من نظام  .1
 .اإلداري وغير اإلداري

لكل منصب أو موقع ( لتشمل المعرفة، المهارات، التوجهات والسلوك اإلداري) إعادة تصميم الوظائف  .2
 .وظيفي بما يتناسب مع احتياجات الوزارة

 وظيفي، مسمى لكل الفرعية واألنشطة الرئيسية المهام مع المطورة التدريبية الدورات مجموعة مالئمة .7
 . وغيره الفنية المهارات مثل التخصصية من عالية درجة تتطلب التي للوظائف خصوصا

 

 :(JOB PERFORMANCE) الوظيفي األداء تقييم :الثالث المحور/3.8
ليتم تحليل اتجاه األداء الوظيفي داخل الوزارة، شكل تحديا أمام فريق  (Base line)إن عدم توفر قاعدة أساس 

وحدة الدعم الفني لتحديد أداء الوزارة الوظيفي. إن أهمية هذا المحور تكمن في تحليل المتغيرات ذات الصلة 
المسميات و والتي تساهم بشكل معنوي لرفع أداء الموظفين في عملهم على ان يراعى لدى تقييم االداء و تحديد 

 تقييم المعرفة النوع االجتماعي و ضرورة دعم الكادر النسائي  .
وعلى الرغم من غياب وصف واضح للمهام والمسؤوليات داخل دوائر الوزارة ووحداتها، وعدم تحديد االوصاف 

، إال أن المحاور التي الوظيفية للعاملين فيها وعدم وجود وصف وظيفي مكتوب لمعظم العاملين في الوزراة
اعتمدت عليها هذه الدراسة في تحديد االحتياجات التدريبية ساهمت بشكل فعال في بناء خطط وبرامج بناء 

 . وقد تم تصميم برامج بناء القدرات بناء على المعلومات التي تم جمعها.2القدرات، كما هو موضح بالشكل رقم 
 

 . برامج بناء القدرات: 9

 يبية:البرامج التدر  .1
يهدف هذا البرنامج الى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الالزمة وتطوير مهاراتهم االدارية والمالية والقيادية  

والتخطيطية والفنية. وقد تم بناء عدة برامج تدريبية هدفها تزويد المشاركين وبناء قدراتهم للقيام بمهامهم 
 مياتهم الوظيفية.  لقد تم بناء تسعة برامج تدريبية وهي أ.ومسؤولياتهم وذلك حسب طبيعة أعمالهم المناطة بمس

برنامج تطوير المهارات القيادية  المهارات المالية، ت. برنامج تطوير برنامج تطوير المهارات االدارية،  ب.
نامج برنامج تطوير ادارة الموارد البشرية، ح. بر  والتخطيطية،  ث. برنامج تطوير مهارات استخدام الكمبيوتر، ج.
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تطوير العالقات العامة ومهارات االتصال، خ.برنامج تطوير المهارات اللغوية،  د.برنامج تطوير المهارات 
 الفنية.

 
 برامج التوعية واالرشاد: .2
 إلىيهدف هذا البرنامج الى توعية الموظفين بدورهم داخل الوزارة والتعريف بمسؤولياتهم تجاه المواطن باالضافة  

ن العام، بحيث يطرح المحاضر/ الضيف المواضيع التوعوية التي تقع ضمن مهام الوزارة المشاركة في الشأ
ومسؤولياتها، ويتم عقد المحاضرات والندوات الثقافية الرشاد طاقم الموظفين بدور الوزارة الهام لالستجابة 

ة والدولية على الصعيد لالوضاع السياسية المتغيرة، والشراك موظفين الوزارة في االوضاع المحلية واالقليمي
السياسي والوظيفي والحياتي، تعقد هذه الندوات والمحاضرات من خالل دعوة الشخصيات االعتبارية والعامة 

 .لطرح مواضيع تهم موظفي الوزارة بشكل خاص ومواضيع عامة تهم كل المواطنين
 
 برامج الزيارات التبادلية: .3

يهدف هذا البرنامج الى زيادة فرص التشبيك والتنسيق مع دول عربية واجنبية صديقة ومجاورة لالطالع 
على تجاربهم في وزارة العمل وكيفية االستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة بالمؤتمرات 

ت تدريبية بمعاهد تدريب وعقد زيارات تبادلية الى دول صديقة لالطالع على تجاربها، وحضور دورا
 عربية ودولية لالستفادة من برامجها التدريبية وخبراتهم في المجاالت ذات العالقة. 

 
 برنامج توجيه الموظفين الجدد: .4

يهدف هذا البرنامج الى تعريف الموظفين الجدد/ المتدربين الجدد بآليات عمل الوزارة، وتوضيح 
 باإلضافةالوزارة، وشرح رؤية ومهام ورسالة الوزارة بشكل عام االجراءات والقوانين المعمول بها داخل 

اجراءات العمل واليات المتابعة داخل الوزارة وداخل كل دائرة من الدوائر المختلفة على ان يراعى  إلى
 في هذه البرامج موضوع النوع االجتماعي .

 
 :1124-1121للسنة االولى  .خطة تنفيذ برامج بناء القدرات11

بناء على المحاور االساسية التي تم التطرق اليها  2410-2412تم بناء خطط لتنفيذ برامج بناء القدرات لعام 
سابقا، حيث ساهمت هذه المحاور في تحديد االحتياجات التدريبية لكافة الموظفين، من تحليل المسميات 

والمهارات الموجودة داخل الوزارة إلى تحليل  -المهارات االكاديمية–الوظيفية والمهام الرئيسية، وتقييم المعرفة 
، حيث يوضح الرسم التوضيحي آلية بناء 2األداء الوظيفي وأسباب صعوبات العمل، كما هو موضح بالشكل 

 خطط برامج بناء القدرات، ولقد تم توضيح جميع برامج بناء القدرات بشكل مفصل لكل البرامج. 
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االنشطة  البرامج المستهدفة برامج بناء القدرات   األهداف االستراتيجية لدائرة التدريب.    
 التدريبية 

 المؤشرات

موظفين وزارة العمل  قدرات وبناء تطوير .1
ومديرياتها ومراكز التدريب المهني وتحسين 

 أدائهم المهني وتطوير آليات عملهم.

 /البرامج التدريبية 131
 /برامج التوعية واالرشاد231
 /برامج الزيارات التبادلية731

دورات  برنامج تطوير المهارات االدارية .1
 تدريبية 

 عدد الدورات،
 برنامج تطوير المهارات المالية  .2 عدد المتدربين 

 برنامج تطوير المهارات القيادية والتخطيطية  .7
 برنامج تطوير مهارات استخدام الكمبيوتر .0
 برنامج تطوير العالقات العامة ومهارات االتصال .5
 برنامج تطوير المهارات اللغوية .6
 برنامج تطوير المهارات الفنية  .3

بناء القدرات التدريبية لكادر الوزارة  .2
 االحترافي وتوظيفها داخل الوزارة.

دورات  . برنامج تدريب مدربين1 / البرامج التدريبية 132
 تدريبية 

عدد الدورات، 
 / برامج الزيارات التبادلية 232 عدد المتدربين

بناء قدرات كادر الموظفين الجدد وتطوير  .3
 آليات عملهم.

برنامج توجيه الموظفين  / 137
 الجدد
 

 برنامج توجيه الموظفين الجدد العام. .1

برنامج توجيه الموظفين الجدد التخصصي  .2
 حسب كل دائرة.

دورات 
 تدريبية 

 عدد الدورات، 
 عدد المتدربين

االنشطة  البرامج المستهدفة برامج بناء القدرات  األهداف االستراتيجية لدائرة التدريب.   
 التدريبية 

 المؤشرات

تعزيز عالقات دائرة التدريب مع المؤسسات  .4
 التدريبية، والجهات المانحة وذوي العالقة.

 /برنامج التوعية واالرشاد.130
 /برنامج الزيارات التبادلية.230

. بناء شراكات مع مؤسسات التدريب المحلية 1
 والدولية.

 . الحصول على منح من المؤسسات التعليمية.2

لقاءات، 
زيارات، 

مؤتمرات، 

عدد اللقاءات 
والزيارات 

 وكافة االنشطة 
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ورشات 
 عمل 

متابعة االحتياجات المادية العملية  .5
للموظفين للقيام بواجبهم على أكمل وجه، 
وذلك يشمل الحواسيب، واالجهزة والمكاتب 
وغيرها من االمور التي تساعد على انتاجية 

 أفضل. 

االحتياجات  /مشروع تحديد135
المادية للموظفين، وتطوير بيئة 

 عمل مناسبة.  

 . حشد الدعم لتطوير األجهزة المادية للوزارة.1
 . تجديد االحتياجات ورصد قيمتها في الموازنة.2

جمع 
وتحديث 

 المعلومات 

تقارير دورية 
باحتياجات 
 الموظفين.
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 1121التدريب  الخطة التشغيلية لدائرة. 22
يقع على عاتق دائرة التدريب مهمات ادارية جمة، تتطلب المزيد من التعاون والخبرات االدارية والفنية من داخل الوزارة 
وخارجها، وذلك من أجل تمكين دائرة التدريب لتقوم بترجمة الخطة االستراتيجية الى افعال بشكل احترافي ومهني، وعليه 

م الفني بتمهيد الطريق لدائرة التدريب من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل وضع الخطة فقد قام فريق وحدة الدع
هي جزء من الخطة االستراتيجية  1121، وحيث ان الخطة التشغيلية لعام 1121-1122التشغيلية للخطة االستراتيجية 

 والتشغيلية ككل، فمن من الضروري التأكيد على االمور التالية:
  دورة تدريبية كما هو موضح بخطة تنفيذ  01ما يقارب  1121عدد الدورات التدريبية المقترح تنفيذها لعام يبلغ

 البرامج التدريبية.

 عدد  ندوات أو محاضرات من قبل شخصيات اعتبارية، حيث تم ذكر 21يقل عن  باإلضافة الى عقد ما ال
 ذكر في برامج التوعية واالرشاد.من الشخصيات االعتبارية التي يمكن دعوتها وذلك حسب ما 

  عقد ثالثة زيارات تبادلية من الممكن ان ترتب لها دائرة التدريب وذلك لالطالع على تجارب الدول الصديقة
والمجاورة. وعلى دائرة التدريب ان توازن ما بين عملية التدريب لموظفي الوزارة حاليا والموظفين الجدد، حيث 

زارة عليها ان توفق ما بين الدورات التدريبية التي يحتاجها كل من موظفين الوزارة ان دائرة التدريب داخل الو 
والموظفين الجدد، فيمكن عمل دورات تدريبية تستهدف كال الطرفين، وذلك لتعظيم المنفعة المرجوة من البرامج 

 التدريبية، وكذلك االمر لبرامج التوعية واالرشاد. 

دة على االمكانيات المتاحة الستغالل فرص التشبيك والتنسيق مع الجهات ذوي على دائرة التدريب التركيز وبش
العالقة، وباألخص فرص االستفادة من البرامج التدريبية المشتركة مع الوزارات االخرى والمؤسسات الحكومية، 

تكثيف الجهود  وذلك في حال تطابق عناوين الدورات التدريبية لكل من المتدربين في هذه الوزارات، فحيث يمكن
مع دائرة العالقات العامة او وحدة الدعم الفني للحصول على تمويل لبرامج بناء القدرات من خالل عالقات هذه 

 الدوائر بمصادر التمويل.  
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 وتطوير آليات عملهم.موظفي وزارة العمل ومديرياتها وتحسين أدائهم المهني  قدرات وبناء تطويرالهدف األول: 
 البرنامج األول: برنامج تطوير المهارات االدارية

 برنامج تطوير المهارات االدارية اسم البرنامج #
 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1
 الوظيفية للموظفين.تطوير وتنمية المهارات االدارية فيما يتعلق بتحديد وتصميم المهام والمسؤوليات  األهداف العامة 2

دارتها وهندسة إدارات العمل.  تطوير وتنمية قدرات الكادر اإلداري في بناء فرق العمل وا 

 تعزيز دور الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمسؤولية داخل الوزارة 

 رفع مستوى األداء الوظيفي وكفاءة الموظفين من إعداد تقارير وخطط إدارية.

 رفع مستوى األداء الوظيفي وكفاءة الموظفين في تحليل المشكالت واتخاذ القرار.

 رفع مستوى األداء الوظيفي وكفاءة الموظفين من مهارات إشرافية ورقابية ومهارات تحليل.

 بطرق وأساليب واستراتيجيات اإلدارة الحديثة تعريف الكادر اإلداري  
7 
 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 القدرة على تحديد المهام والمسؤوليات واألنشطة الوظيفية للموظفين.

 القدرة على هندسة إدارات العمل و إعادة بنائها. 

دارتها  القدرة على بناء فرق العمل وا 

 القدرة على إعداد التقارير والخطط اإلدارية.

 والتقييم داخل الوزارة. القدرة على اإلشراف والرقابة

 القدرة على اإلشراف والرقابة والتقييم داخل مؤسسات المجتمع المدني.

 توعية الكادر اإلداري بطرق وأساليب واستراتيجيات اإلدارة الحديثة.

 توعية الكادر اإلداري بالمواد القانونية المتعلقة بمسؤولياتهم الوظيفية.
 دورة تدريبية. 24عدد الدورات التدريبية حوالي  عدد الدورات التدريبية  0

 للوزارة اإلدارية الهيكلية دورة  المشاريع إدارة  والوسطى العليا لإلدارة األعمال إدارة  عمل فرق وبناء الفريق إدارة  عناوين الدورات التدريبية 5
 المؤسسات وهندسة بناء إعادة  عليها والرقابة والمخازن اللوازم إدارة  القرار واتخاذ المشكالت تحليل في الحديثة األساليب  ادارة االجتماعات 
 اإلشراف والتقييم  صياغة/ وكتابة التوظيف مهارات 

 العقود 
 والوظيفي. واالبداعي االبتكاري التفكير استراتيجيات  والنزاهة الشفافية دور تعزيز 

 بناء الخطط التشغيلية  والتطوير الموظفين شؤون ادارة 
 الوظيفي

 الوظيفية والمسؤوليات المهام وتصميم تحديد 
 للموظفين

 المحاسبة لغير المحاسبين 

    
 ساعة تدريبية للدورة الواحدة حسب نوع الدورة 14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 6
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  2112األشهر لعام  الجدول الزمني حسب  الفئة المستهدفة اسم الدورة #
1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

             موظفي الوزارة عمل فرق وبناء الفريق إدارة 1

             مدير قسم فاعلى المؤسسات وهندسة بناء إعادة 2
             موظفي الوزارة اإلشراف والتقييم 7
             فأعلى رئيس قسم بناء الخطط التشغيلية 0
             مدير دائرة فما فوق  للموظفين الوظيفية والمسؤوليات المهام وتصميم تحديد 5

             موظفي االدارة العامة والشؤون االدارية والمديريات. الوظيفي والتطوير الموظفين شؤون ادارة 6
             الوزارة موظفي .والوظيفي واالبداعي االبتكاري التفكير استراتيجيات 3
             موظفي الوزارة المشاريع إدارة 8
             رئيس قسم  فاعلى والوسطى العليا لإلدارة األعمال إدارة 1

             مدراء الدوائر واالدارت والوحدات القرار واتخاذ المشكالت تحليل في الحديثة األساليب 14
             رئيس قسم فاعلى ادارة االجتماعات 11
             دائرة فأعلىمدير  للوزارة اإلدارية الهيكلية دورة 12
             موظفي الوزارة   تعزيز دور الشفافية والنزاهة  17
             ، موظفي الشؤون المالية واالدارية والعامةمسؤول قسم المخازن ادارة اللوازم والمخازن والرقابة عليها 10
             موظفي االدارة العامة والشؤون االدارية والمديريات. مهارات التوظيف وكتابة/صياغة العقود 15
             رئيس قسم  فاعلى المحاسبة لغير المحاسبين 16
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 البرنامج الثاني: برنامج تطوير المهارات المالية
 برنامج تطوير المهارات المالية البرنامجاسم  #
 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1
 تعزيز دور الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمسؤولية داخل الوزارة .  األهداف العامة 2

 .رفع مستوى األداء الوظيفي وكفاءة الموظفين من إعداد تقارير وخطط إدارية ومالية 

 .رفع مستوى األداء الوظيفي وكفاءة الموظفين من مهارات إشرافية ورقابية ومهارات تحليل 

 ون الموازنة العامة وما شابه( تعريف الكادر اإلداري والمالي بالمواد القانونية المتعلقة بمسؤولياتهم الوظيفية ويشمل) النظام المالي، قانون اللوازم العامة ، قان
. 

 .تعزيز دور الرقابة المالية داخل الوزارة و مؤسسات المجتمع المدني 

 . تعزيز مفهوم المحاسبة الحكومية 
7 
 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 . القدرة على إعداد التقارير والخطط المالية 

 .القدرة على اإلشراف والرقابة والتقييم المالي داخل الوزارة 

 .القدرة على اإلشراف والرقابة والتقييم المالي داخل مؤسسات المجتمع المدني 

 .توعية الكادر المالي بطرق وأساليب الرقابة المالية 

 .توعية الكادر المالي بالمواد القانونية المتعلقة بمسؤولياتهم الوظيفية 

 دورة تدريبية . 10عدد الدورات يصل الى  عدد الدورات التدريبية  0

 المالي النظام)  القانوني فالتثقي  إعداد وتطوير السياسات المالية  الدولية المحاسبة معايير  إدارة العطاءات والمشتريات  عناوين الدورات التدريبية 5
 ( العامة الموازنة قانون ,

دورة إعداد الموازنات إعداد التقارير  
 المالية

 المحاسبة الحكومية  االدارة والتخطيط المالي   الرقابة المالية في مؤسسات
 دنيالمجتمع الم
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 ساعة تدريبية للدورة الواحدة  14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 

 

 

 (2112خطة تنفيذ برنامج تطوير المهارات المالية)

حسب األشهر الجدول الزمني    الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة #
 2112لعام

1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 1 1 1 1 2 

ة سبالكساب المشاركين الخبرة الكافية في معايير المحا  الدولية المحاسبة معايير 1
 الدولية.

موظفي االدارة العامة والمالية، 
 والمنظمات الغير حكومية والمديريات.

            

قدرات المشاركين في تطوير ادارة العطاءات و بناء   إدارة العطاءات والمشتريات  2
المشتريات ضمن االجراءات المتعارف عليها في السلطة 

 .الوطنية الفلسطينية

موظفي االدارة العامة والمالية 
 والشؤون االدارية.

            

واألساليب  بالمفاهيم و االسس العلميةتعريف المشاركين   اإلدارة والتخطيط المالي 7
 المالي و اعداد الموازنات والتحليل تخطيطالحديثة في ال

موظفي االدارة العامة والمالية 
 والشؤون االدارية.

            

عداد  0 إعداد التقارير المالية وا 
 الموازنات

   اكساب المشاركين مهارات معالجة المشكالت التطبيقية
واكسابهم بمهارات اعداد الموازنات  الماليةلدى كتابة التقارير 

  وتدقيقها. 

موظفي االدارة العامة والمالية، 
 والمنظمات الغير حكومية والمديريات.

            

 ، المالي النظام)  القانوني فالتثقي 
 قانون العمل،الجمعيات التعاونية،

 الموازنة قانون ، العامة اللوازم
 ( العامة

 . تمكين المشاركين من فهم القوانين المتعلقة بالعمل 

  تزويد المشاركين بالخبرة الالزمة للرقابة على الجمعيات
 الخيرية .

الشؤون المالية موظفي االدارة العامة و 
 والشؤون القانونية. و االدارية

            

             موظفي الشؤون المالية  واالدارية .الحكومية تمكين المشاركين من فهم معايير المحاسبة   المحاسبة الحكومية 6
             الشؤون المالية و االداريةتزويد المشاركين بالمهارات الالزمة العداد و تطوير   إعداد وتطوير السياسات المالية 3
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 ات المالية .سالسيا

  تمكين المشاركين من كتابة التقارير المالية و وضع
 الموازنات العامة .

النقابات  في المالية االدارة و الرقابة 8
 المدني المجتمع مؤسساتو 

  تمكين المشاركين من فهم التقارير المالية و طريقة كتابتها
. 

 .تعزيز دور الرقابة المالية على مؤسسات المجتمع المدني 

االدارة العامة للشؤون العامة 
 والمديريات والوحدات
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 البرنامج الثالث:برنامج تطوير المهارات القيادية والتخطيطية  

 

 برنامج تطوير الكادر القيادي والتخطيطي  اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1

 اإلستراتيجية.تطوير وتنمية قدرات الكادر القيادي والتخطيطي فيما يتعلق ببناء الخطط   األهداف العامة 2

 .دارة الطوارئ دارة التغيير وا   تطوير وتنمية قدرات الكادر القيادي والتخطيطي في إدارة الصراع واألزمات وا 

 .تنمية المهارات القيادية ومهارات التفاوض وحل النزاعات 

 .تعريف الكادر القيادي والتخطيطي بطرق وأساليب واستراتيجيات التفكير اإلبداعي والوظيفي 

  مستوى أداء الكادر القيادي والتخطيطي في صياغة التشريعات والقوانين.رفع 

 .رفع مستوى أداء الكادر القيادي والتخطيطي في تشكيل جماعات ضغط 
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

  .رفع قدرة الكادر في بناء الخطط اإلستراتيجية 

 .دارة التغيير والطوارئ  زيادة قدرة الكادر في إدارة الصراع واألزمات وا 

 .توعية الكادر القيادي والتخطيطي بالمواد القانونية المتعلقة بمسؤولياتهم الوظيفية وطرق صياغة التشريعات والقوانين 

 .القدرة على تحفيز اإلبداع الوظيفي لدى الموظفين 

 دورة تدريبية  15-14يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 عناوين الدورات التدريبية  5

 

  المهارات القيادية  إدارة الطوارئ  إدارة التغيير 
  التخطيط االستراتيجي   آليات صنع واتخاذ القرار  صياغة التشريعات والقوانين 
  مهارات التفاوض وحل النزاع   جماعات ضغطالمناصرة وتشكيل  ادارة الوقت 
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 ساعة تدريبية للدورة الواحدة  14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 6



 

 71  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 

 

 (2112)خطة تنفيذ برنامج تطوير المهارات القيادية والتخطيطية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 2112-الجدول الزمني حسب األشهر لعام  الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة #
1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

 المصاحبة العالقات وتحليل فهم علىبناء قدرات المشاركين   المهارات القيادية وإدارة التغيير  1
 .التغيير لعملية

  اكساب المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بأهمية عملية التغيير
 وتزويدهم بمهارات والصفات القيادية الحديثة.

             رئيس قسم فاعلى

تتزويد المشاركين بأدوات عملية في مجال التخطيط   التخطيط االستراتيجي  2
 االستراتيجي وأهميته لتطوير اعمال وزارة العمل.

             موظفي الوزارة 

بناء قدرات المشاركين في حل النزاع وتعريفهم بمهارات   إدارة الصراع والتفاوض وحل النزاع  7
 التفاوض. 

             موظفي الوزارة

 تمكين المشاركين من فهم  قانون العمل .  العمل  قانون  0

 .تاهيل كوادر بشرية قادرة على العمل ضمن قانون العمل 
             االدارات العامة والوحدات والمديريات 

 تاهيل المشاركين للعمل ضمن الظروف الطارئة .  إدارة الطوارئ 5

 .تقليل الحد االدنى للمخاطر عند حدوث االزمات 
             االدارات العامة والوحدات والمديريات

             مدير دائرة فأعلى تعريف المشتركين بآليات اتخاذ القرار.  آليات صنع واتخاذ القرار  6
العمل على تكوين كادر بشري قادر على تطبيق مفهوم   المناصرة وتشكيل جماعات ضغط 3

 المناصرة و تشكيل جماعات ضغط .
             الوزارة موظفي

تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة العداد و صياغة   صياغة التشريعات والقوانين  8
 التشريعات و اللوائح التنفيذية

 . اكساب المشاركين الخبرات الخاصة بامور التشريع 
 

             الشؤون القانونية و االدارات العامة 

بناء قدرات المشاركين لمعرفة المهارات الالزمة الدارة   ادارة الوقت  1
 الوقت 

             موظفي الوزارة
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 البرنامج الرابع: برنامج تطوير مهارات استخدام الحاسوب 

 برنامج تطوير مهارات استخدام الحاسوب لدى موظفين الوزارة  اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها واالدارة العامة  الفئة المستهدفة 1

 تطوير وتنمية قدرات موظفين الوزارة في استخدام الحاسوب   األهداف العامة 2

 .تطوير وتنمية قدرات الموظفين في تركيب الشبكات وصيانتها 

  مهارات الطباعة.  قدرات الموظفين فيبناء 

 .بناء قدرات الموظفين في األرشفة االلكترونية والتوثيق 
7 
 

والمعرفة  تالمخرجات/المهارا
 المكتسبة

  اكتساب مهارات أفضل الستخدام البرامج التطبيقيةMS-Office . 

 .رفع قدرة الموظفين الطباعية 

 مهارات األرشفة االلكترونية والتوثيق باستخدام الكمبيوتر. اكتساب 

  .اكتساب مهارات اتصال أفضل من خالل استخدام االنترنت والبريد االلكتروني 

 .تطوير مهارات العاملين في صيانة الشبكات 

 .تطوير مهارات العاملين في برمجة قاعدة البيانات وتحديثها 

 .تطوير مهارات العاملين في تصميم المواقع االلكترونية التابعة للوزارة وتحديثها 

 دورة تدريبية 14-6يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 عناوين الدورات التدريبية  5
 

  دورة في رخصة قيادة الحاسوب  دورة طباعة أولية   دورة طباعة متقدمة  حفظ وصيانة السجالت والوثائق 
 دورة شبكات أولية   دورة شبكات متقدمة   دورة بناء قاعدة بيانات  الطباعة على الكمبيوتر 
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 ساعة تدريبية للدورة الواحدة  14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 6

 

 (2112)خطة تنفيذ برنامج مهارات استخدام الحاسوب 

 2112الجدول الزمني حسب األشهر لعام   الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة #
1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

دورة في رخصة قيادة  1
 الحاسوب 

  رفع قدرة المشاركين في استخدام الحاسوب و شبكة االنترنت 

  تطوير مهارات المشاركين في استخدام البرامج المحوسبة و
 الالزمة للعمل.

             جميع موظفي الوزارة.

 تمكين المشاركين من بناء شبكات الحاسوب و صيانتها.  متقدمة / دورة شبكات أولية 2

  اكساب المشاركين المهارات الالزمة للتعامل مع المشاكل
 الطارئة. 

 عمل المشاركين من خالل تدريبهم على التعامل مع  تطوير
 مهارات بناء الشبكات المتقدمة.

 .تدريب المشاركين على التعامل مع المشاكل المستجدة 

 .تدريب المشاركين على حماية الشبكة من االختراق 

موظفي الحاسوب االدارة 
 العامة

            

 المهارات الالزمة للطباعة بسرعة و مهارة.اكساب المشاركين   متقدمة /دورة طباعة أولية 7

 .تمكين المشتركين من استخدام االجهزة الحديثة للطباعة 

 .تمكين المشاركين من زيادة االنتاجية قي العمل 

مدخلي البيانات و 
السكرتاريا/موظفي الدوائر 

 والمديريات والوحدات 

            

من بناء بناء قواعد البيانات الالزمة لتسهيل  تمكين المشتركين  دورة بناء قاعدة بيانات  0
 عمل المؤسسة.

  تزويد المشاركين بالمهارات االساسية لمعالجة االخطاء
 المستجدة بالعمل.

موظفي الحاسوب االدارة 
 العامة

            

              موظفي االرشيفاكساب المشاركين االليات المتبعة في حفظ و صيانة السجالت  حفظ وصيانة السجالت  5
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 البرنامج الخامس: برنامج تطوير العالقات العامة ومهارات االتصال 

 الكترونيا. والوثائق

 .تعريف المشاركين باهمية التبويب و الفهرسة 
تزويد المشاركين بالمهارات الضرورية للطباعة على الكمبيوتر   الطباعة على الكمبيوتر  6

 بدقة عالية 
             موظفي الوزارة
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 برنامج تطوير العالقات العامة ومهارات االتصال لدى موظفي الوزارة  اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1

 قدرات الموظفين وتزويدهم بمهارات العالقات العامة ومهارات االتصال. بناء األهداف العامة 2

 تطوير قدرات المشاركين بمهارات الخطابة والعرض وكتابة التقارير.

 تطوير قدرات المشاركين بالعمل ضمن جماعات وتحت الضغوط واألعباء الوظيفية. 

 تنمية مهارات الموظفين فيما يتعلق بفن التعامل مع الجمهور.

 تحسين صورة الوزارة أمام المواطنين.

 تحسين أجواء العمل داخل الوزارة.
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 اكتساب مهارات أفضل في مجال العالقات العامة ومهارات االتصال.

 اكتساب مهارات أفضل بمهارات الخطابة والعرض وكتابة التقارير.

 مهارات أفضل بالعمل ضمن جماعات وتحت الضغوط واألعباء الوظيفية  اكتساب

 اكتساب مهارات أفضل بالتعامل مع الجمهور.

 خلق أجواء عمل أفضل داخل الوزارة.

 دورة تدريبية  14-6يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 مهارات كتابة التقارير   مهارات وفن التعامل مع الجمهور  العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل   عناوين الدورات التدريبية 5
  مهارات االتصال الفعال  المراسم والبروتوكول  

 ساعة تدريبية للدورة الواحدة  14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 6

                  

 

 

 (2112)تنفيذ برنامج تطوير العالقات العامة ومهارات االتصال  خطة

  2112الجدول الزمني حسب األشهر لعام   الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة #
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 البرنامج السادس: برنامج تطوير المهارات اللغوية 

1 2 3 4 5 6 7 2 9 

11 11 12 

تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي لدى المشاركين   العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل  1
 بالدورة.

االدارات العامة والوحدات 
 والمديريات

            

تزويد المشاركين بالمعرفة والمفاهيم االساسية الالزمة لفهم   مهارات االتصال الفعال  2
 السلوك االنساني

 . اكساب المشاركين مهارات االتصال الشفوي والكتابي 

             موظفي الوزارة

تنمية مهارات االتصال والتواصل لدى المشتركين مع   المراسم والبروتوكول 7
 االخرين. 

 

             وحدة العالقات العامة

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة العداد     مهارات كتابة التقارير  0
 وكتابة التقارير.

             موظفي الوزارة

المشاركين مهارات االتصال والتواصل مع اكساب   مهارات وفن التعامل مع الجمهور 5
 الجمهور.

  تمكين المشاركين من احتوار المشاكل الطارئة عند التعامل
 مع الجمهور.

االستقبال و الكاونتر في المديريات 
 والوزارة
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 تطوير المهارات اللغوية    برنامج اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1

 تطوير المهارات الالزمة فيما يتعلق باللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.  األهداف العامة 2

  .تطوير المهارات الالزمة فيما يتعلق باللغة العبرية قراءة وكتابة ومحادثة 

 .تطوير أداء الموظفين العاملين بالتدقيق والطباعة والترجمة 

 .تطوير أداء الموظفين العاملين بالعالقات العامة والدوائر ذات الصلة مع الجمهور 
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 .اكتساب مهارات لغوية أفضل أثناء التعامل مع المعامالت األجنبية 

 مهارات اتصال فعال و أفضل أثناء عمليات االتصال مع المواطنين. اكتساب 

 

 دورة تدريبية  14-6يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 لغة انجليزية متقدمة  لغة انجليزية متوسطة   لغة انجليزية  مبتدئة  عناوين الدورات التدريبية 5
 لغة عبرية متقدمة   لغة عبرية متوسطة   لغة عبرية متقدمة 
 

  شروط االلتحاق  6

 

 

 (2112)خطة تنفيذ برنامج تطوير المهارات اللغوية 

- 2111الجدول الزمني حسب األشهر لعام   الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة #
2112 

1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

            موظفي االدارات العامة والوحدات اكساب المشاركين بالمهارات االساسية في اللغة   لغة انجليزية مبتدئة 1
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 االنجليزية.

  تمكين المشاركين من انجاز المعامالت التي
 تحتاج اللغة االنجليزية.

 / موظفي ادخال للبياناتوالمديريات

 رفع مستوى المشاركين بمهارات اللغة االنجليزية   لغة انجليزية متوسطة  2

  تمكين المشاركين من انجاز المعامالت التي
 تحتاج المعرفة باللغة االنجليزية

 

موظفي االدارات العامة والوحدات 
 / موظفي ادخال للبياناتوالمديريات

            

  تمكين المشاركين من فهم المراسالت        لغة انجليزية متقدمة 2
 والتحدث باللغة االنجليزية

  تزويد مهارت المشاركين في التعامل مع
 المؤسسات االجنبية.

موظفي االدارات العامة والوحدات 
 / موظفي ادخال للبياناتوالمديريات

            

اكساب المشاركين بالمهارات االساسية في اللغة   لغة عبرية مبتدئة 7
 العبرية

  المعامالت التي تمكين المشاركين من انجاز
 تحتاج اللغة العبرية

موظفي االدارات العامة والوحدات 
 / موظفي ادخال للبياناتوالمديريات

            

 رفع مستوى المشاركين بمهارات اللغة العبرية  لغة عبرية متوسطة 0

  تمكين المشاركين من انجاز المعامالت التي
 تحتاج المعرفة باللغة العبرية.

االدارات العامة والوحدات موظفي 
 / موظفي ادخال للبياناتوالمديريات

            

تمكين المشاركين من فهم المراسالت          لغة عبرية متقدمة 5
 والتحدث باللغة العبرية

 

موظفي االدارات العامة والوحدات 
   والمديريات/موظفي ادخال للبيانات
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ا
  لبرنامج السابع: برنامج تطوير المهارات الفنية

 برنامج تطوير المهارات الفنية   اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة ومديرياتها الفئة المستهدفة 1

 تطوير المهارات الفنية والمتخصصة في مجاالت العمل المختلفة األهداف العامة 2

7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 رفع قدرة الموظفين المهنين في مجاالت عملهم التخصصيصة واي تخصصات ذات عالقة

 دورة تدريبية  14-6يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 كشف التزوير  ادارة الجمعيات التعاونية   حفظ وصيانة السجالت والوثائق  عناوين الدورات التدريبية 5
  االرشفة االلكترونية والوثائق   التحليل االحصائي  سياسات التشغيل 
 .المهارات البحثية لصياغة التشريعات القانونية  .صياغة االنظمة واللوائح  التدريب الفني والمهني 
 

  شروط االلتحاق  6

 

 



 

 79  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 

 

 

 (2112)خطة تنفيذ برنامج تطوير المهارات الفنية 

 2112الجدول الزمني حسب األشهر لعام   الفئة المستهدفة هدف الدورة الدورةاسم  #
1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

اكساب المشاركين االليات المتبعة في حفظ و صيانة   حفظ وصيانة السجالت والوثائق 1
 السجالت.

 .تعريف المشاركين باهمية التبويب و الفهرسة 
 

             والسكرترياوالديوان  موظفي االرشيف

لدى المشاركين و اليات تعاونيات تعزيز مفهوم ال  إدارة التعاونيات  2
 تحديدها.

والشؤون  الشؤون المالية و االدارية
 التعاونيات.

            

 االرشفة.تعريف المشاركين باهمية الملفات و   األرشفة االلكترونية والوثائق 7

  تمكين المشاركين من اساليب حفظ المعلومات على
 الكترونية.شكل ملفات 

  التعريف بقيمة المعلومات و نظمها و وسائلها      
واسس امن المعلومات و التعريف بمصادر الخطر 

 المعلومات.بالتعامل مع هذه 

             موظفي االرشيف

تزويد المشاركين بالمهارات الفنية الالزمة لكشف تزوير  كشف التزوير  0
 الوثائق والشهادات الثبوتية 

موظفي االدارات العامة والوحدات 
 والمديريات

            

تزويد المشاركين بالمهارات الفنية الالزمة لتحليل  التحليل االحصائي  5
 البيانات 

            موظفي االدارات العامة والوحدات 
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 الهدف ا
 القدرات التدريبية لكادر الوزارة االحترافي وتوظيفها داخل الوزارة. بناء :الهدف الثاني

 البرنامج األول: برنامج تدريب مدربين 

 والمديريات

 برنامج تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية لدى موظفي السلطة. اسم البرنامج #

 داخل الوزارة. المدربين الفئة المستهدفة 1

 تطوير مهارات المشاركين باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية. األهداف العامة 2

 تطوير مهارات المشاركين في إدارة عمليات التدريب وقياس العائد على التدريب.

 إجراءات العمل. تطوير مهارات المشاركين في تحليل الوظائف وتفويض الصالحيات وتبسيط

 تطوير مهارات المشاركين في تحديد المسميات الوظيفية والنشاطات والمهمات الرئيسية.

 تطوير مهارات المشاركين في تحليل وتصميم نظم التدريب.

 بناء قدرات أفضل للمدربين العاملين داخل الوزارة. 
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مالحظة : 
يجب 

مراعاة 
موضوع 
النوع 
االجتماع
ي في 

كافة هذه 
 البرامج

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 تالمخرجات /المهارا
 والمعرفة المكتسبة

 مهارات أفضل في إدارة الموارد البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية. اكتساب

 اكتساب مهارات أفضل في إدارة عمليات التدريب وقياس العائد على التدريب.

 اكتساب مهارات أفضل في تحليل الوظائف وتفويض الصالحيات وتبسيط إجراءات العمل.

 مهارات أفضل في تحديد المسميات الوظيفية والنشاطات والمهمات الرئيسية. اكتساب

 رفع قدرة دائرة التدريب والمدربين في تحليل وتصميم النظم التدريبية.

 رفع قدرات المدربين داخل الوزارة. 

 دورة تدريبية 14-6يتراوح عدد الدورات التدريبية ما بين  عدد الدورات التدريبية  0

 تحليل وتصميم نظم التدريب  تحديد االحتياجات التدريبية   االستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشرية   عناوين الدورات التدريبية  5
 التدريب الفعال وقياس عائد التدريب   ادارة عمليات التدريب  تدريب مدربين 

 ساعة تدريبية للدورة الواحدة  14ساعات ال  8يتراوح عدد الساعات من  عدد ساعات الدورة التدريبية 6
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 (2112)خطة تنفيذ برنامج تدريب مدربين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
 الفئة المستهدفة هدف الدورة اسم الدورة

 2112-الجدول الزمني حسب األشهر لعام  
1 2 3 4 5 6 7 2 9 11 11 12 

االستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية  1
 الموارد البشرية 

        اكساب المشاركين المهارات الحديثة في التدريب
 و تنمية الموارد البشرية .

       تزويد المشاركين بالخبرة الكافية لتدريب الموظفين
 و زيادة انتاجيتهم.

العامة والشؤون االدارية موظفي االدارة 
 والمديريات.

            

تدريب المشاركين على وضع االهداف التدريبية و تقييم   التدريب الفعال وقياس عائد التدريب 2
 نتائج التدريب.

             دائرة التدريب

من معرفة كيفية تحديد االحتياجات  تمكين المشاركين  تحديد االحتياجات التدريبية  7
 التدريبية للموظفين 

دائرة التدريب ومدراء الدوائر واالدارت 
 والمديريات

            

تزويد المشاركين بالمهارات االساسية الدارة عمليات   ادارة عمليات التدريب  0
 التدريب .

  تمكين المشاركين من اختيار الموظفين االنسب للدورات
 التدريبية.

             دائرة التدريب والمدربين داخل الوزارة  

تمكين المشاركين من وضع الخطط و االساليب            تحليل وتصميم نظم التدريب 5
 و االهداف المنشودة من التدريب.

  تزويد المشاركين بالمهارات االساسية لتصميم نظم
 التدريب.

             الوزارة  دائرة التدريب والمدربين داخل 

             دائرة التدريب والمدربين داخل الوزارة   تزويد المشاركين بمهارات التدريب   تدريب مدربين  6



 

 83  الدعم الفني، وزارة العمل، رام هللا، فلسطينحدة و

 

 

 

 

 

 بناء قدرات كادر الموظفين الجدد وتطوير آليات عملهم. :الهدف الثالث
 األول: برنامج توجيه الموظفين والمتدربين الجدد البرنامج

 برنامج توجيه الموظفين والمتدربين الجدد اسم البرنامج #

 المتدربين والموظفين الجدد  الفئة المستهدفة 1

 تعريف المتدربين بآليات عمل الوزارة   األهداف العامة 2

  توضيح االجراءات والقوانين المعمول بها داخل الوزارة 

 شرح رؤية ورسالة ومهام الوزارة 
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

  فهم اعمق لالجراءات والقوانين المتبعة داخل الوزارة 

 .فهم دور الوزارة ومهام عملها 

 يتراوح عدد الدورات التدريبية حسب عدد المتدربين والموظفين الجدد عدد الدورات التدريبية  0

دورة تعريفية باإلجراءات والقوانين المتبعة داخل   الدورات التدريبيةعناوين  5
 بشكل عام.   الوزارة

 دورة قانون الخدمة المدنية   دورة متخصصة قي موضوع العمل حول خدمات
 وطبيعة عمل الدائرة، االدارة او الوحدة
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  شروط االلتحاق  6

 

 

 التدريب مع المؤسسات التدريبية، والجهات المانحة وذوي العالقة. : تعزيز عالقات دائرةالهدف الرابع
 البرنامج االول: برنامج التوعية واالرشاد 

 برنامج توعية وارشاد لموظفي الوزارة  اسم البرنامج #

 جميع موظفي الوزارة  الفئة المستهدفة 1

 طرح المواضيع التوعوية التي تقع ضمن مهام الوزارة ومسؤولياتها   األهداف العامة 2

 عقد الندوات االرشادية التي تتعلق بالشأن العام وتحديدا بالعمل والعمال.

 عقد المحاضرات الثقافية والندوات ذات الصلة بعمل الوزارة والحكومة والوضع الفلسطيني السياسي واالقتصادي واالمني. 

 الثقافية والندوات مع الشخصيات العامة واالعتبارية.عقد المحاضرات 
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 توعية طاقم الموظفين بدورهم ومسؤولياتهم كموظفي وزارة داخلية امام المواطنبين 

 توعية وارشاد طاقم الموظفين بدور الوزارة لالستجابة لالوضاع السياسية المتغيرة.

 توعية وارشاد طاقم الموظفين بدور الوزارة أمام تحديات وعقبات االحتالل 

 فهم االوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 يتم عقد ندوة/محاضرة مرة واحدة خالل كل شهر   عدد الندوات/الورشات  0
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الشخصيات االعتبارية العامة التي  5
 يمكن دعوتها 

  وزير التخطيط والعاون الدولي   رئيس بلدية  المحافظ 
 القدس المفتوحة رئيس جامعة   عضو لجنة مركزية   رؤساء االجهزة األمنية 
  دولة عربيةسفير  رئيس ديوان الموظفين العام  رئيس طاقم شؤون المفاوضات 

 

 زيارات التبادلية: برنامج الثانيالبرنامج ال
 برنامج زيارات تبادلية لموظفي الوزارة   اسم البرنامج #

 مدير دائرة فأعلى الفئة المستهدفة 1

 عقد زيارات تبادلية الى دول عربية مجاورة لالطالع على تجاربها. األهداف العامة 2

 عقد زيارات تبادلية الى دول صديقة لالطالع على تجاربها.

 العمل.المشاركة بالمؤتمرات العربية والدولية لوزارات 

 حضور دورات تدريبية بمعاهد تدريب عربية ودولية.
7 

 

والمعرفة  تالمخرجات /المهارا
 المكتسبة

 اكتساب وتبادل الخبرات لوزارات العمل في الدول العربية المجاورة والصديقة.

 التشبيك والتنسيق مع وزارات العمل في الدول العربية المجاورة والصديقة.

 من البرامج التدريبية والدورات التي يتم عقدها من قبل معاهد التدريب الوطنية. االستفادة
 دول الخليج.-وزارة العمل  االردن -وزارة العمل   معهد تدريب الوطني االردني  زيارات تبادلية  0

  مصر–معهد تدريب الوطني   مصر –وزارة العمل  دولة أوروبية.-وزارة العمل 
      
 

  االلتحاق  شروط 6
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 .تكاليف برامج بناء القدرات:21

تكلفته قد يختلف من برنامج الى آخر، او من تختلف تكاليف برامج بناء القدرات من برنامج الى آخر، حسب نوع وطبيعة البرنامج، فتكلفة برنامج الدورات التدريبية يتم تسعيره وحساب 
المتدربين واختالف أسعار استئجار المرافق واالحتياجات الالزمة لعقد الدورات التدريبية، وعلى ذلك رأى فريق وحدة الدعم الفني ضرورة دورة تدريبية الى أخرى، نتيجة الختالف عدد 

ساب التكلفة المتغيرة من احتساب قاعة دون ح حساب تكلفة برامج بناء القدرات كل على حدة، مع االخذ بعين االعتبار ان التكلفة المتوقعة هي تكلفة اعداد المادة التدريبية وايصالها
 تدريبية وتكاليف مواصالت وغيره.

 دوالر امريكي للسنة االولى وهى موزعة على النحو التالي: 217644ان مجموع تكاليف جميع البرامج تقدر 

دوالر امريكي وهى تدفع لمرة واحدة عن كل دورة تدريبية يتم اعدادها وتحضيرها خصيصا لوزارة العمل  04برامج الدورات التدريبية: يبلغ تكلفة إعداد المادة التدريبية للساعة الواحدة  .1
ثلة عامة ويشمل اعداد المادة التدريبية دليل المدرب وشرائح العرض وكتيب المتدرب مع التاكيد على ان تحتوي المادة التدريبية على امثلة وتمارين من واقع وزارة العمل وليست ام

دوالر تكلفة  53644= 20* 64* 04ساعة تدريبية تساوي  20دورة وتقريبا كل دورة  64الذي يشمل المادة النظرية واالمثلة والحاالت الدراسية. تكلفة اعداد المادة التدريبية ل 
 ساعة تدريبية 1004اعداد المادة ل 

 -ساعات 8دوالر امريكي للساعة التدريبية الواحدة، مما يعني ان اعطاء دورة تدريبية من  64ان تكلفة التدريب من قبل مدرب ذات مؤهالت عالية وخبير في الموضوع تقدر ب  .2
دوالر مقابل تدريب  86044=  20* 64* 64ساعة تدريبية هو  20دريبية بواقع دورة ت 64دوالر. وعليه يبلغ اجمالي تكلفة إعطاء تدريب ل  084يساوي  -اليوم التدريبي الواحد

 ساعة تدريبية 1004

تية، من تجهيز قاعة ومواصالت وما برامج التوعية واالرشاد: لحساب تكلفة عقد ندوة او محاضرة من قبل الشخصية االعتبارية دون االخذ بعين االعتبار حساب التكاليف اللوجس .7
دوالر لليوم الواحد. وعليه  844  -544لي يتم احتساب تكلفة ضيافة المحاضر الذي بصدد عقد الندوة او المحاضرة. وتتراوح أجرة الضيافة للمحاضر والحضور من شابه، وبالتا

 دوالر.1644-دوالر6444يبلغ اجمالي عقد برامج التوعية واالرشاد خالل سنة واحدة ما مجموعه 

أيام، وتبلغ تكلفة هذا البرنامج لخمسة  5إلى  7دوالر للشخص الواحد، وتتراوح الفترة من  2544-2444بلغ تكلفة برنامج الزيارات التبادلية ما يقارب برامج الزيارات التبادلية: ي .0
 دوالر . 640444-760444ن برامج زيارات تبادلية في العام الواحد م 5-7دوالر  وعليه يبلغ اجمالي تكلفة عقد  120444- 140444أشخاص على االكثر ما يقارب 
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