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حٗطالهخ ٖٓ ٝك ٢سعخُش ٝصحسس حُؼَٔ  ٖٓٝحألٛذحف حُظ ٢سعٔظٜخ ًٞحكذس ٖٓ أ ْٛحُٞصحسحص
حُظ ٢طنطِغ رذٝس ط٘ٔ ١ٞحهظقخدٝ ١حؿظٔخػ ، ٢كٞٓ ٢حؿٜش حُظلذ٣خص حالهظقخد٣ش ٝحُغ٤خع٤ش ال عٔ٤خ
هن٤ظ ٢حُزطخُش ٝحُلوش حُزٝ ١فَ ٓغظ٣ٞخص ػخُ٤ش ك ٢كِغطٓ ًَٝ ، ٖ٤خ سحكو ٖٓ ٚحٗخلخك كخد ك٢
ٓغظ ٟٞحُٔؼ٤ؾش ُِغٌخٕ  ٖٓٝطٜذ٣ذحص ؿذ٣ش ُِغِْ حألٝ ٢ِٛحالؿظٔخػٝ ٢حُٞه٘ ٢ػٔٓٞخ  ،آخزٖ٣
رخالػظزخس حُؼالهش حُـذُ٤ش حُشحرطش ٓخ ر ٖ٤أهشحف حإلٗظخؽ حُؼالػش ٝك ٢حُٔوذٓش ٜٓ٘خ حُذٝس حُش٣خد١
حُٔؤُِٓ ٍٞوطخع حُخخؿ ك ٢ػِٔ٤ش حُز٘خء ٝحُظ٘ٔ٤ش رخػظزخس ٙحألهذس ػِ ٠طؾٌ َ٤حُوخػذس حُٔخد٣ش ٝحُ٘ٞحس
حُقِزش ُِذُٝش حُلِغط٤٘٤ش حُٔغظوِش حُظ٣ ٢ظطِغ اُٜ٤خ حُؾؼذ حُلِغط٘٣ٝ ٢٘٤خمَ ٖٓ أؿِٜخ ٝ ،طؤع٤غخ
ػِٓ ٠خ حؽظِٔض ػِ ٚ٤حُخطش حإلعظشحط٤ـ٤ش حُوطخػ٤ش ُِٞصحسس ٝ ٖٓٝ ،ك ٢حألٛذحف ٝحُٔلذدحص
حُظ٘ٔ٣ٞش حُ٘خظٔش حُظ ٢حؽظِٔض ػِٜ٤خ ٓغٞدس حُخطش حُٞه٘٤ش حُلِغط٤٘٤ش  2013-2011رخػظزخس ٝصحسس
حُؼَٔ حكذ ٌٓٗٞخص هطخع حُظ٘ٔ٤ش حالهظقخد٣ش ٝطوخهؼٜخ ٓغ هطخع حُظ٘ٔ٤ش حالؿظٔخػ٤ش .كخٕ ٝصحسس حُؼَٔ
 ٢ٛٝطنغ خطظٜخ ُِؼخّ 2013طوق أٓخّ ٓغئ٤ُٝش ٝه٘٤ش كغخعش ٝده٤وش طلظخؽ ُظنخكش ًَ حُـٜٞد
حُٞه٘٤ش حٌُٔٔ٘ش ك ٢اهخس ػِٔ٤ش طٌخِٓ٤ش ٓ٤ٜ٘ش ؽخِٓش ًَ كٞٓ ٢هؼٝ ٚكغذ حخظقخفٓٝ ٚغئ٤ُٝخطٚ
ُٝظؼٌظ ٛز ٙحُخطش ػِٔ٘خ حُٔظٞحفَ دحخَ حُٞصحسس ٖٓ أؿَ اهخٓش ؽشحًخص كؼخُش ٓغ حُؾشًخء
حالؿظٔخػٝ ٖ٤٤ر٘خء ػالهخص طؼخٝ ٕٝط٘غ٤ن ؿ٤ذس.
إ طوذ ْ٣خطش ٝصحسس حُؼَٔ ُِؼخّ ٣ 2013ؼٌظ حُظطٞسحص حُظ ٢كذػض ٓئخشح كٝ ٢صحسس حُؼَٔ
ٝحُظ ٢طظٔخؽٓ ٠غ ػِٔ٤خص حُظخط٤و ٝحُٔٞحصٗش كٝ ٖٓ ًَ ٢صحسس حُظخط٤و ٝٝصحسس حُٔخُ٤ش ًٝ ،زُي
ٓغ حُخطو حُوطخػ٤ش ُِٞصحسحص حُظ٣ ٢ظوخهغ ػَٔ حُٞصحسس ٓؼٜخ .
ٛز ٙحُخطش طقٞؽ حألٛذحف حُؼخٓش ٝحُلشػ٤ش ٝحُزشحٓؾ ٝحألٗؾطش حُٔلذدس ك ٢حُخطش
حإلعظشحط٤ـ٤ش حُوطخػ٤ش ُٞصحسس حُؼَٔ ًٔ ، 2010خ إٔ ٛز ٙحُخطش طٞمق حُزشحٓؾ ٝحألٛذحف
حإلعظشحط٤ـ٤ش ٝ ،حالعظٜذحكخص ٝ،حُ٘ؾخهخص ٓٝ ،ئؽشحص حُو٤خط ٝ ،حُظٌخُ٤ق حُٔوشس ك ٢حُٔٞحصٗش،
ٝحُـٜخص حُٔخُٞش رخُظ٘ل٤ز ألؿشحك حُٔغخءُش.
ًٔخ ٝإٔ ٛز ٙحُخطش  ٢ٛؿضء ٖٓ رشٗخٓؾ حإلفالف ٝحُظ٘ٔ٤ش ك ٢كِغطُ ٖ٤ألػٞحّ 2013-2011
 ٢ٛٝ . 2013-2011ؿضء ٖٓ حُخطش
ٝؿضء ٖٓ ٓغٞدس حُخطش حُٞه٘٤ش حُلِغط٤٘٤ش ُألػٞحّ
حإلعظشحط٤ـ٤ش حُوطخػ٤ش ُٞصحسس حُؼَٔ ُألػٞحّ . 2013-2011
د .حكٔذ ٓـذالٗ٢
ٝص٣ش حُؼَٔ
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ٍِخع أجبصاد ٚصاسح اٌؼًّ ٌؼبِ2012 ٚ 2011 ٟ
ػِٔض حُٞصحسس ػِ ٠ط٘ل٤ز رشٗخٓـٜخ مٖٔ اعظشحط٤ـ٤ظٜخ ُظط٣ٞش هطخع حُؼَٔ ٝرٔخ ٘٣غـْ ٓغ
رشٗخٓؾ حُلٌٓٞش رؾٌَ ػخّ ُِٜٞ٘ ،ك رخُٞمغ حالهظقخدٝ ١حُظ٘ٔ ١ٞك٤ض طٔلٞسص حٗـخصحص
ٗٝؾخهخص حُٞصحسس كٓ ٢ـخالص  :حُظ٘ٔ٤ش حالهظقخد٣ش  ،حُظ٘ٔ٤ش حُزؾش٣ش  ،حُظ٘ٔ٤ش حالؿظٔخػ٤ش  ،طلظ٤ؼ
حُؼَٔ ٝحُغالٓش ٝحُقلش حُٔ٤ٜ٘ش ٝػالهخص حُؼَٔ ،حُٔـخٍ حُوخٗ ، ٢ٗٞحُظلخػَ ٓغ ٓئعغخص حُٔـظٔغ
حُٔلِٝ ٢حُذٝ . ٢ُٝأٛ ْٛز ٙحُ٘ؾخهخص ٝحالٗـخصحص : ٢ٛ
ِجبٌ ٟاٌزّٕ١خ االلزػبد٠خ ٚاٌزّٕ١خ اٌجطش٠خ :















اػخدس اك٤خء ٝاهالم ف٘ذٝم حُظؾـٝ َ٤حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش.
هخٓض حُٞصحسس رظٞه٤غ ٓزًشس طلخ ْٛر ٖ٤حُق٘ذٝم حُلِغطُِ ٢٘٤ظؾـٝ َ٤حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش
ٓٔؼِش رخُٔذ٣ش حُظ٘ل٤زُِ ١ق٘ذٝم ٝحإلدحسس حُؼخٓش ُِظؾـ( َ٤رشٗخٓؾ ُظؾـ َ٤حُخش٣ـٖ٤
 100خش٣ؾ
حُُِٔٔ ٍٞؾشحًش ر ٖ٤حُق٘ذٝم حُلِغطٝ ٢٘٤حُوطخع حُخخؿ) ٝهذ طْ طؾـَ٤
مٖٔ ٛزح حُزشٗخٓؾ .
ٓؾخسًش ٝصحسس حالهظقخد حُٞه٘ ٢ػِ ٠اٗؾخء رشٗخٓؾ حٌُشحٓش حُٞه٘٤ش ًؤكذ رشحٓؾ ف٘ذٝم
حُظؾـٝ َ٤حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ُِؼٔخٍ ٖٓ حؿَ ٓوخهؼش ٓ٘ظـخص حُٔغظٞه٘خص ُٝظٞك٤ش رذحثَ
ُؼٔخٍ حُٔغظٞه٘خص .
طط٣ٞش آُ٤خص ػَٔ ف٘ذٝم حُظٌٔٝ ٖ٤طط٣ٞش اؿشحءحص حُؼَٔ رٔؾشٝع حُظٌٔ ٖ٤حالهظقخد١
رخُظؼخٓ ٕٝغ ٝصحسس حُؾئ ٕٝحالؿظٔخػ٤ش .
ؽخسًض حُٞصحسس رض٣خسس ُِـٜٔٞس٣ش حُظشً٤ش ك٤غ طْ حالهالع ػِ ٠حُظـشرش حُظشً٤ش ك٢
ٓـخٍ حُظؼخ ٕٝحٗزؼن ػٜ٘خ طزخدٍ ٓغٞدس طلخُ ْٛظٔٝ َ٣ٞطط٣ٞش حُـٔؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش حُضسحػ٤ش
ك ٢كِغط ٖٓ ٖ٤خالٍ اٗؾخء ٓؾخس٣غ ط٘ٔ٣ٞش .
أرشٓض حُٞصحسس حطلخه٤ش ٓغ ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُغ٤خعش حالؿظٔخػ٤ش حُشٓٝخٗ٤ش ُلٔخ٣ش كوٞم
حُؼٔخٍ حُلِغط ٖ٤٤٘٤ك ٢سٓٝخٗ٤خٝ ،حُؼٔخٍ حُشٓٝخٗ ٖ٤٤ك ٢كِغط ٖ٤خخفش رٔخ ٣ظؼِن رخُنٔخٕ
حُقلٝ ٢حالؿظٔخػ.٢
حُظٞه٤غ ٓغ ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُغ٤خعش حالؿظٔخػ٤ش حُزِـخس٣ش ػِ ٠رشٝط ًٍٞٞطؼخ ٕٝكٓ ٢ـخٍ
ػالهخص حُؼَٔ ٝحُظؾـٝ َ٤حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ٝطؾـ٤غ حُظؼخ ٕٝحُؼ٘خث ٢كٓ ٢ـخالص طزخدٍ
حُٔؼِٓٞخص ٝحُٞػخثن حُظؾش٣ؼ٤ش.
حُظٞه٤غ ػِٓ ٠زًشس طلخٓ ْٛغ ٝصحسس حُظؾـٝ َ٤حُظٌ ٖ٣ٞحُٔ ٢ٜ٘ك ٢حٌُِٔٔش حُٔـشر٤ش
رٔـخالص حُظؾـٝ َ٤حُظٌ ٖ٣ٞحُٔٝ ٢ٜ٘حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ُِؼَٔ طظؼِن رٔـخالص حُظذس٣ذ
ٝطزخدٍ حُخزشحص ٝحُذسحعخص .
أرشٓض ٝصحسس حُؼَٔ حطلخه٤ش ٓغ رشٗخٓؾ حألْٓ حُٔظلذس حإلٗٔخث ٢طٜذف اُ ٠طط٣ٞش حُوذسحص
حُٔئعغ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحُزؾش٣ش ك ٢حُٞصحسس ُِٞف ٍٞآُ ٠ئعغش أًؼش كؼخُ٤ش ٝهخرِش
ُِٔغخءُش .
حُظٞه٤غ ػِٓ ٠زًشس طلخٓ ْٛغ ٝصحسس حألعشٝ ٟحُٔلشسُ ٖ٣ظؤٝ َ٤ٛطذس٣ذ حألعشٟ
حُٔلشسُ ٖ٣ذٓـُٝ ْٜظٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤حُٔ٘خكغش ك ٢عٞم حُؼَٔ .
حالطلخم ٓغ حُز٘ي حإلعالُِٓ ٢ظ٘ٔ٤ش ػِ ٠طٔ َ٣ٞاهخٓش ػالػش ٓشحًض ُِظذس٣ذ حُٔ ٢ٜ٘ك ٢حُنلش
حُـشر٤ش ٝحُوذط ٝؿضس .
سكذ عٞم حُؼَٔ رٌخدس ٓذسد ٓٝئ ُٚ َٛحُوذسس ػِ ٠حُظ٘خكظ ػِ ٠حُقؼ٤ذ حُٔلِٝ ٢حُذ٢ُٝ
طٔ٤ٜذح الػظٔخد حُِـ٘ش حُٞه٘٤ش ُظؾـ َ٤حُ٘غخء ٖٓ هزَ ٓـِظ حُٞصسحء طْ اػذحد ٝسهش
حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ٝحُ٘ظخّ حُذحخِٝ ٢خطش ط٘ل٤ز٣ش ٝهذ طٔؼِض حُِـ٘ش ًؼنٓ ٞشحهذ كُ ٢ـ٘ش
حألؿٞس ٝحُٔـِظ حالهظقخدٝ ١حالؿظٔخػٝ ٢ف٘ذٝم حُظؾـُٝ َ٤ـ٘ش حُغ٤خعخص حُؼٔخُ٤ش.
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اهالم ٗظخثؾ دسحعش طؾش٣ؼخص حُؼَٔ ٖٓ ٓ٘ظٞس حُ٘ٞع حالؿظٔخػٓٝ ٢ؼخ٤٣ش حُؼَٔ ٝطز٘٢
ٝص٣ش حُؼَٔ حُظٞف٤خص ُ٤ظْ سكؼٜخ اُُ ٠ـ٘ش حُغ٤خعخص حُؼٔخُ٤ش إلؿشحء حُظؼذ٣الص حُٔطِٞرش.
ؽٌِض حُِـ٘ش حُٞه٘٤ش ُظؾـ َ٤حُ٘غخء ٓـٔٞػش رئس٣ش ٓشًضس ُٔغق حُؼ٘ق حُٔز٘ ٢ػِ ٠حُ٘ٞع
حالؿظٔخػ ٢كٌٓ ٢خٕ حُؼَٔ رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش ٝحُـٜخص حُٔشًضُ ١إلكقخء
حُلِغط ٖٓ ٢٘٤خالٍ ٓؼٜذ دسحعخص حُٔشأس ك ٢ؿخٓؼش ر٤شص٣ض.
عخٔٛض ٝكذس حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢ك ٢اػذحد دسحعش ُو٤خط هذسحص ٝصحسس حُؼَٔ ٖٓ ٓ٘ظٞس
حُ٘ٞع حالؿظٔخػٗ ٢لزطٜخ ٓئعغش ٓلظخف .
ػوذص حُٞصحسس دٝسحص طذس٣ز٤ش ٌُخدس حُٞصحسس ٖٓ ٓخظِق حإلدحسحص ٝحُٔذ٣ش٣خص كٓ ٢ـخٍ
ٓلخ ْ٤ٛحُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢رخُظؼخٓ ٕٝغ ٝصحسس هخهْ ؽئ ٕٝحُٔشأس ٝ.ر٘خء ػِ ٠طٞف٤ش رشٗخٓؾ
حُظذه٤ن ك ٢حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢حُزٗ ١لز ك ٢حُٞصحسس كوذ ػوذص عِغِش ٝسؽخص طذس٣ز٤ش ُِ٘ٞع
حالؿظٔخػٝ ٢حُؼَٔ حُالثن ٝحُؼ٘ق حُٔز٘ ٢ػِ ٠حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢ؽخسى كٜ٤خ ٓ 89ؾخسى
ٓٝؾخسًش ٖٓ ٓٞظل ٢حُٞصحسس ٝف٘خع حُوشحس كٜ٤خ .
ػوذص حُٞصحسس دٝسحص طذس٣ز٤ش ُشكغ ًلخءس ٓلظؾ ٢حُؼَٔ ٝحُغالٓش ٝحُقلش حُٔ٤ٜ٘ش .
هخٓض حُٞصحسس رٔشحؿؼش حُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش ( حُذحخِ٤ش ٝحُخخسؿ٤ش ) .
طخرؼض ٝأٗـضص دحثشس حُٔٞحسد حُزؾش٣ش ٤ٌِ٤ٛش ٓشًض طذس٣ذ ٓ ٢ٜ٘كِلٓ ٍٞظؼذد حألؿشحك
رٔؾخسًش حُِـ٘ش حُٔخظقش ك ٢حُٞصحسس  ،ك٤غ طْ حُٔقخدهش ػِٜ٤خ ٖٓ هزَ ٝصحسس حُظخط٤و
ٓٝـِظ حُٞصسحء ٝدٞ٣حٕ حُٔٞظل ٖ٤حُؼخّ .
حٗـخص ٤ٌِ٤ٛخص ٌٓخطذ ػَٔ ؿذ٣ذس ك ٢كِلٝ ٍٞحُزِذس حُوذٔ٣ش ( حُخِٝ ) َ٤طشه٤ٓٞخ ك٤غ طْ
حُٔقخدهش ػِ ٠حُ٤ٌِ٤ٜخص ٖٓ هزَ ٝصحسس حُظخط٤و ٓٝـِظ حُٞصسحء ٝدٞ٣حٕ حُٔٞظل ٖ٤حُؼخّ
طشً٤ذ عخػخص دٝحّ طؼَٔ ر٘ظخّ حُزقٔش كٓ ٢وش حُٞصحسس ٓٝذ٣ش٣خص ػَٔ ٗخرِظ  ،سحّ هللا،
حُخِٝ ، َ٤حُؼَٔ ؿخس ُظشً٤ذ عخػخص أخش ٟك ٢رخه ٢حُٔذ٣ش٣خص ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُٔ.٢ٜ٘

ِجبي اٌزّٕ١خ االجزّبػ١خ:









حعظٔشص حُٞصحسس ٝرخُظؼخٓ ٕٝغ ٝصحسس حُقلش رٔ٘ق حُظؤٓ ٖ٤حُقل ٢حُٔـخُِٗ ٢ؼٔخٍ
حُؼخهِ ٖ٤ػٖ حُؼَٔ حُز ٖ٣طوَ دخ ُْٜٞػٖ  1500ؽ ٌَ٤ؽٜش٣خ .
هخٓض حُٞصحسس رظ٘ل٤ز ٓؾشٝع حُظذس٣ذ حُٔـظٔؼ ٢ػِ ٠حُظؾـ َ٤حُزحطٝ ٢اٗؾخء حُٔؾخس٣غ
حُقـ٤شس ٝرُي رخُظؼخٓ ٕٝغ حًُٞخُش حألُٔخٗ٤ش ُِظؼخ ٕٝحُل٘ٝ ٢حُ٤ٜجخص حُٔلِ٤ش ٝحُٔئعغخص
حُظذس٣ز٤ش ٝحُٞصحسحص حُٔؼ٘٤ش ٓٝئعغخص حُوطخع حُخخؿ.
طط٣ٞش ٗظخّ ؿذ٣ذ ُٔؼِٓٞخص عٞم حُؼَٔ ٖٓ خالٍ طط٣ٞش حُزشٓـ٤خص حُظ ٢طلَٔ هخػذس
ر٤خٗخص ٗظخّ ٓؼِٓٞخص عٞم حُؼَٔ حُلِغطٝ ٢٘٤سرط ٚرز٤خٗخص عـَ حُغٌخٕ كٝ ٢صحسس
حُذحخِ٤ش ٝر٤خٗخص حُٔ٘ؾآص ك ٢حُـٜخص حُٔشًضُ ١إلكقخء حُٔشًضٝ ١ر٤خٗخص حُـشف
حُظـخس٣ش ٝر٤خٗخص خش٣ـ ٢حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٖٓ ٢صحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼِ.ْ٤
ػِٔض حُٞصحسس ػِٓ ٠ؤعغش حُلٞحس حالؿظٔخػ ٢ك ٢كِغطُٝ ،ٖ٤ظؼض٣ض رُي كن طْ ػوذ دٝسس
كٓ ٢ذ٘٣ش طٞس ٞ٘٣حال٣طخُ٤ش ؽخسى كٜ٤خ (  )25ؽخقخ ٖٓ أهشحف حإلٗظخؽ حُؼالػش ٝحُظ ٢فذس
ػٜ٘خ ٝػ٤وش طٞس. ٞ٘٣
ك ٢ع٤خم ؿٜٞد حُٞصحسس ػِ ٠فؼ٤ذ ٓؤعغش حُلٞحس حالؿظٔخػ ٢كوذ ؽخسًض حُٞصحسس ٖٓٝ
– ٓئطٔش حُؾزخد ٝحُلٞحس
خالٍ ٝص٣ش حُؼَٔ ك ٢ػالػش ٓئطٔشحص  :حأل ٍٝك ٢حعزخٗ٤خ
حالؿظٔخػٓٝ ، ٢ئطٔش هٔش حُٔـخُظ حالهظقخد٣ش ك ٢حعظخٗز – ٍٞطشً٤خ  ،امخكش آُ ٠ئطٔش
طشعٔ٤ذ ( دٝس حُؾزخد ٝحُٔشأس ٝحُلٞحس حالؿظٔخػ )٢ك ٢رخس٣ظ – كشٗغخ.
حُظ٘غ٤ن ٓغ عِطش حُ٘وذ رخُظلخٝك ٓغ حُـخٗذ حإلعشحثُ ٢ِ٤ظلقٓ َ٤غظلوخص ػٔخٍ هطخع
ؿضس حُخخفش ربفخرخص حُؼَٔ ٝحُظوخػذ ُذٓ ٟئعغش حُظؤٓ ٖ٤حُٞه٘ ٢حإلعشحث٤ِ٤ش ٝحُؼخُوش ٓ٘ز
حُؼخّ .2006
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حالؿظٔخع ٓغ ٝكذ حُز٘ي حإلعالُِٓ ٢ظ٘ٔ٤ش ُذػْ ٓؾشٝع حُظٌٔ ٖ٤حالهظقخدُ ١ألعش حُٔلشٓٝش
حهظقخد٣خ .
اهشحس حُلذ حألدُٗ ٠ألؿٞس رخالطلخم ٓغ حُؾشًخء حالؿظٔخػ.ٖ٤٤
حٗـخص حُذسحعش حُظؾخ٤ق٤ش ُٞحهغ حُـٔؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش ُِؼشٝس حُلٞ٤حٗ٤ش رظٔ ٖٓ َ٣ٞحُٔشًض
حُغ٣ٞذ.١
حالٗظٜخء ٖٓ حُٔشكِش حأل ٖٓ ٠ُٝحُ٘ظخّ حُٔلٞعذ حُخخؿ رخإلدحسس حُؼخٓش ُِظؼخٝ ٕٝرُي
ربدخخٍ ًخكش حُ٘ٔخرؽ حُخخفش رخُٔؼخٓالص حُشعٔ٤ش ُِـٔؼ٤خص .
طلن٤ش حُ٘ٔخرؽ حُخخفش ر٤ٌِ٤ٜش ٗٝظخّ حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِؼَٔ حُظؼخٝ ٢ٗٝرُي رخُظؼخٓ ٕٝغ
حُٔشًض حُلِغطٝ ٢٘٤رظٔ ٖٓ َ٣ٞحُٔشًض حُغ٣ٞذ.١
طْ طؾٌ َ٤حُٔـِظ حالهظقخدٝ ١حالؿظٔخػ.٢

ِجبي اٌزفز١ص ٚػاللبد اٌؼًّ :
 ضبسوذ اٌٛصاسح ف ٟاٌّإرّش اي ٌٍ 19سالِخ ٚاٌػذخ اٌّ١ٕٙخ ف ٟرشو١ب ٚثّطبسوخ
اٌٛص٠ش.
 هخٓض حُٞصحسس ٝرٔؾخسًش ٝصحسس حُؾئ ٕٝحالؿظٔخػ٤ش رظ٘ل٤ز كِٔش طلظ٤ؾ٤ش ػِ ٠ػٔخُش
حألهلخٍ ؽِٔض ًخكش ٓلخكظخص حُٞهٖ رٜذف حُلذ ٖٓ حٗظؾخس ػَٔ حألهلخٍ د ٕٝعٖ حُؼَٔ
حُٔغٔٞف ر. ٚ
ٗ لزص ٤ٛجش حُظلظ٤ؼ كِٔش طلظ٤ؾ٤ش ٝحعؼش حعظٜذكض هطخع حإلٗؾخءحص ٝحُٔطخػْ ٝس٣خك
حألهلخٍ ٝحُظ ٢ؽِٔض ًخكش حُٔلخكظخص.
 هخٓض حُٞصحسس رؼَٔ ص٣خسحص طلظ٤ؼ ػِ ٠حُٔ٘ؾخص ٝحُزخُؾ ػذدٛخ ٘ٓ 5336ؾؤس ك ٢ك ٖ٤رِؾ
ػذد حُؼٔخٍ كٜ٤خ  56196ػخَٓ .
 عـِض حُٞصحسس  636افخرش ػَٔ ٜٓ٘خ  20هخطِش ك ٢ك ٖ٤طْ حطخخر  2790اؿشحء ط٘زٚ٤
 345ٝاٗزحسح ُِٔ٘ؾآص ُظق٣ٞذ أٝمخػٜخ هخٗ٤ٗٞخ .
 عـِض حُٞصحسس ٓ 74خخُلش ػِ ٠حُٔ٘ؾآص حُٔضحسس ُؼذّ حُظضحٜٓخ رٔظطِزخص حُغالٓش ٝحُقلش
حُٔ٤ٜ٘شٝ.أؿِوض ٘ٓ 28ؾؤس اؿالهخ ًخٓال ٘ٓ 5 ٝؾؤص اؿالم ؿضث.٢
 339هن٤ش ك ٢ك ٖ٤كٍٞ
 طخرؼض حُٞصحسس  1005هن٤ش ٗضحع ػَٔ كشد٣ش كَ ٜٓ٘خ
231هن٤ش ُِونخء ُِ٘ظش كٜ٤خ رخإلمخكش آُ ٠ظخرؼش  46هن٤ش ؿٔخػ٤ش طْ خالُٜخ ػوذ 20
حطلخه٤شٛ (.زح خالٍ ػخّ .) 2011
 ػِٔض حُٞصحسس ػِ ٠ح٣ذحع طغـ٘ٓ 42 َ٤ظٔش ٗوخر٤ش ؿذ٣ذس ٝأؽشكض ػِٓ 179 ٠ئطٔشح ػخٓخ
ٝفخدهض ػِ٤ٓ 96 ٠ضحٗ٤ش ػٔ٤ٓٞش ٝػذُض ٗ 39ظخّ دحخِٝ ٢حػظٔذص ُ 202ـ٘ش ادحس٣ش(.
خالٍ ػخّ .) 2011
اٌّجبي اٌمبٟٔٔٛ





رذأص حُٞصحسس ربؿشحء ٓؾخٝسحص ُظؼذ َ٣هخٗ٘٣ ٕٞظْ حإلمشحد روطخع ٓٞظل ٢حُخذٓش
حُٔذٗ٤ش .
طوذ ْ٣هخٗ ٕٞحُظ٘ظ ْ٤حُ٘وخر. ٢
طوذٓض حُٞصحسس رٔؾشٝع هخٗٗ ٕٞخظْ ُِوطخع حُظؼخً ٢ٗٝـضء ٖٓ اعظشحط٤ـ٤ظٜخ ُظط٣ٞش
ٝطلغ ٖ٤هطخع حُظؼخٝ ٕٝهذ أٗـض حُؼَٔ ر ٞٛٝ ٚه٤ذ حُٔقخدهش ٖٓ هزَ حُغ٤ذ حُشث٤ظ.
حطلوض حُٞصحسس ٓغ ٓـِظ حُونخء حألػُِ ٠ظخق٤ـ  6هنخس ك ٢ػالع ٓ٘خهن ُِ٘ظش ك٢
حُونخ٣خ حُؼٔخُ٤ش .
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 افذحس هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء رؾؤٕ ططز٤ن حُظق٘٤ق حُؼشر ٢حُٔؼ٤خسُِٖٜٔ ١
ٝطؾٌ َ٤كش٣ن ٝهُ٘ٔ ٢ظخرؼش حُظ٘ل٤ز .

2008

ِجبي اٌزؼبِ ْٚغ ِإسسبد اٌّجزّغ اٌّذٍٚ ٟاٌذ:ٌٟٚ




















هخٓض حُٞصحسس رخُظٞه٤غ ٓغ ًٝخُش حألْٓ حُٔظلذس ػِ ٠حطلخه٤ش ( ٓغخٝحس حُ٘ٞع حالؿظٔخػ٢
ٝطٌٔ ٖ٤حُ٘غخء ك ٢حألسحم ٢حُلِغط٤٘٤ش حُٔلظِش) ٝحُظ ٢ط٘ذسؽ ًـضء ٖٓ ٝ MDGحُظ٢
طٜذف ُِلذ ٖٓ ًخكش أؽٌخٍ حُؼ٘ق حُٔز٘ ٢ػِ ٠أعخط حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢مذ حُ٘غخء ٝطٜذف
أ٣نخ اُ ٠ص٣خدس سكغ طٔؼ َ٤حُ٘غخء كٓ ٢شحًض ف٘غ حُوشحس ٝحُٔؾخسًش حالهظقخد٣ش.
طٞه٤غ ٓزًشس طؼخٓ ٕٝؾظشًش رٝ ٖ٤صحسس حُؼَٔ ٓٔؼِش رٞص٣ش حُؼَٔ ٝٝص٣ش حُو ٟٞحُؼخِٓش ك٢
عِط٘ش ػٔخٕ طـطٛ ٢ز ٙحُٔزًشس حُؼذ٣ذ ٖٓ حُونخ٣خ ٓؼَ كظق عٞم حُؼَٔ حُؼٔخٗ ٢أٓخّ
حُؼٔخُش حُلِغط٤٘٤ش ٝطزخدٍ حُخزشحص ر ٖ٤حُـخٗز.ٖ٤
طٞه٤غ حطلخه٤ش ٓغ رشٗخٓؾ حألْٓ حُٔظلذس حإلٗٔخثُ ٢ظط٣ٞش حُوذسحص حُٔئعغ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش
ٝحُزؾش٣ش ك ٢حُٞصحسس ُِٞف ٍٞآُ ٠ئعغش أًؼش كـخُ٤ش ٝهخرِش ُِٔغخءُش.
أرشٓض حُٞصحسس حطلخه٤ش ٓغ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش رؾؤٕ ط٘ل٤ز رشحٓؾ خخفش رز٘خء هذسحص
حُـٔؼ٤خص حُ٘غ٣ٞش.
طٞه٤غ ٓزًشس طلخٓ ْٛغ ٓشًض حُذٔ٣وشحه٤ش ٝكوٞم حُؼخِٓ ٖ٤رؾؤٕ طؼض٣ض حُظؼخ ٕٝحُٔؾظشى
خخفش كٓ ٢ـخٍ حُذسحعخص ٝحألرلخع ٗٝؾش حُٞػ ٢حُٞهخث ٢ر ٖ٤هشك ٢حإلٗظخؽ.
طٞه٤غ ٓزًشس طلخٓ ْٛغ ٓئعغش ٞ٣ك٘خ رُٞظ حُؼخٗٝ ٢حطلخد حُؼٔخٍ حُٔغ٤ل ٢حال٣طخُ ٢رؾؤٕ
ػوذ ٝطٔ َ٣ٞدٝسحص ٓظخققش ُشكغ ًلخءس حُؼخِٓ ٖ٤حالؿظٔخػ.ٖ٤٤
هخٓض ٝصحسس حُؼَٔ رخالطلخم ٓغ ٓـِظ حُونخء حألػِ ٠ػِ ٠اٗؾخء ٓلخًْ ػٔخُ٤ش ٓظخققش
ٝحُظ ٢رذأ حُؼَٔ رٜخ ك ٢رذح٣ش ؽٜش أ٣خس.
ٝهؼض ٝصحسس حُؼَٔ ٓزًشس طلخٓ ْٛغ ؿخٓؼش ر٤شص٣ض رؾؤٕ ٓشحؿؼش طؾش٣ؼخص حُؼَٔ
حُلِغط٤٘٤ش ٝطزخدٍ حُخزشحص كٛ ٢زح حُٔـخٍ.
حطلخم حُٞصحسس ٓغ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش ػِ ٠آُ٤ش ُِظؼخ ٕٝحُٔؾظشى ُظ٘ل٤ز رشحٓؾ طذس٣ز٤ش
طٜذف اُ ٠ادٓخؽ حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢ك ٢رشحٓؾ ٝخطو حُٞصحسس.
حالطلخم ٓغ حُز٘ي حإلعالُِٓ ٢ظ٘ٔ٤ش ػِ ٠طٔ َ٣ٞحهخٓش ػالػش ٓشحًض طذس٣ذ ٓ ٢ٜ٘ك ٢حُنلش
حُـشر٤ش ٝحُوذط ٝؿضس.
سكغ ٓغظ ٟٞحُظ٘غ٤ن ٝحُظؼخٓ ٕٝخ ر ٖ٤حُٞصحسس ًٝخكش ٓئعغخص حُغِطش رحص حُؼالهش
ٓٝئعغخص حُٔـظٔغ حُٔذٗٝ ٢حُ٘وخرخص .
اهالم ٝػ٤وش رشٗخٓؾ حُؼَٔ حُالثن ك ٢كِغط ٖ٤رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش.
طٔؼ َ٤كِغط ٖ٤كٓ ٢ئطٔش حُؼَٔ حُذ. ٢ُٝ
حُٔؾخسًش ك٘ٓ ٢ظذ ٟحُظؾـ َ٤حُؼشر ٢ك ٢ر٤شٝص ك٤غ طْ حُظشً٤ض خالُ ٚك ٍٞحعظٜ٘خك
حُلٞحس حُؼالػ ٢ك ٢كِغط ٖ٤رٔخ ٣خذّ ؿٜٞد حُظ٘ٔ٤ش حُٞه٘٤ش .
حُٔؾخسًش ك ٢اػذحد حُٔشحكَ حُظلن٤ش٣ش إلػذحد ٝػ٤وش حُنٔخٕ حالؿظٔخػ ٢ك ٢كِغطٖ٤
رخُظؼخٓ ٕٝغ ٝ MASSرٔؾخسًش ٖٓ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش ٝرؼل حُخزشحء .
حُٔؾخسًش ك ٢أػٔخٍ حُٔئطٔش حُؼشر ٢حألُ ٍٝظؾـ َ٤حُؾزخد ك ٢حُـضحثش حُز ١طنٖٔ طٞف٤ش
رذػْ طٔ َ٣ٞاهخٓش ٓؾخس٣غ طؾـ َ٤حُؾزخد ك ٢كِغطُ ٖ٤ظؼض٣ض فٔٞد. ٙ
طٞه٤غ حطلخه٤ش ٓغ ًٝخُش حُظؾـ َ٤حألُٔخٗ٤ش طظنٖٔ طؼخ ٕٝك٘ ٢ك ٢هطخع حُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
ٝحُظؾـٝ َ٤هطخع حُظلظ٤ؼ ٝكٔخ٣ش حُؼَٔ ٝحُظؼخ٤ٗٝخص .
طٞه٤غ حطلخه٤ش طؼخ ٕٝكٓ ٢ـخٍ حُظذس٣ذ حُٔ ٢ٜ٘رٝ ٖ٤صحسس حُؼَٔ حُلِغط٤٘٤ش ٓٝئعغش
حُظذس٣ذ حُٔ ٢ٜ٘حألسدٗ٤ش .
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هخٓض ٝصحسس حُؼَٔ ٝرخُظؼخٓ ٕٝغ ٓئعغش حُظذس٣ذ حألٝسٝر٤ش ػِ ٠ط٘ل٤ز ٓشحؿؼش طؾخسًٚ٤
ُغ٤خعخص ٝأٗظٔش حُظؼِٝ ْ٤حُظذس٣ذ حُٔ ٢ٜ٘حُظ ٢ط٘لزٛخ ٓئعغش حُظذس٣ذ حألٝسٝر٤ش ك ٢ؿٔ٤غ
حُذ ٍٝحُؾشٌ٣ش ًَ ػخٓ. ٖ٤
ػِٔض حُٞصحسس ػِ ٠اػذحد ٓزًشس طلخٓ ْٛغ حُلٌٓٞش حُلشٗغ٤ش كٓ ٢ـخٍ حُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
ُٝذػْ ف٘ذٝم حُظؾـٝ َ٤حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ٝرشٗخٓؾ ف٘ذٝم حٌُشحٓش حُٞه٘٤ش .
طٞه٤غ ٓزًشس طلخٝ ْٛطؼخٓ ٕٝؾظشى ٓغ ٝصحسس حُؼَٔ حألسدٗ٤ش ٖٓ حؿَ اهخٓش طؼخٝ ٕٝػ٤ن ك٢
ٓخظِق حُٔ٤خد ٖ٣حُٔظؼِوش رٔـخالص حُؼَٔ ٝطزخدٍ حُخزشحص .
هخٓض حُٞصحسس ٝرخُظؼخٓ ٕٝغ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش ٝحُؾشًخء حالؿظٔخػ ٖ٤٤ربهالم
اعظشحط٤ـ٤ش حُؼَٔ حُالثن .
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خطخ ٚصاسح اٌؼًّ ٌٍؼبَ 2013
اٌشؤ٠ب :
ٗل ٞأٝمخع ٝرشحٓؾ ػَٔ الثوش ك ٢كِغطٗٝ ،ٖ٤ل ٞر٤جش ػَٔ أكنَ ٝ ،عٞم ػَٔ
كؼخٍ ٝ ،ط٘ٔ٤ش ٓغظذحٓش.
2.2

اٌشسبٌخ :
حٗغـخٓخ ٓغ حُظشحع حإلٗغخُٗ ٢ؾؼز٘خ حُلِغطٝ ، ٢٘٤حٗطالهخ ٖٓ هخٗ ٕٞحُؼَٔ حُلِغط، ٢٘٤
ٝحٗغـخٓخ ٓغ هٓٝ ْ٤ؼخ٤٣ش ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُؼشر٤ش ٝحُذ٤ُٝش ٞٓٝحػ٤ن كوٞم حإلٗغخٕ
ٓٝزخدة حُؼَٔ حُظؼخ ٢ٗٝطؼَٔ ٝصحسس حُؼَٔ ُظ٘ظ ْ٤عٞم حُؼَٔ ٝطلغ ٖ٤ؽشٝهٚ
ٝظشٝكٝ ٚر٤جظٝ ٚطؼض٣ض حُؼَٔ حُظؼخٝ ٢ٗٝحالسطوخء رٔغظ ٟٞحُظؤٝ َ٤ٛحُظذس٣ذ ُِوٟٞ
حُؼخِٓش رٔخ ٣غخ ْٛرؾٌَ كؼخٍ ك ٢حُ٘ٔ ٞحالهظقخدٝ ١حُؼذحُش حالؿظٔخػ٤ش ك ٢اهخس
ػالهخص ػَٔ ر٘خءس ر ٖ٤حُؾشًخء حالؿظٔخػ. ٖ٤٤

3.2

اال٘ذاف االسزشار١ج١خ :
1
2
3
4
5
6
7

 ا٣ـخد حُز٤جش حُٔالثٔش ُظٞك٤ش كشؿ ػَٔ الثوش . طط٣ٞش حُظؼِٝ ْ٤حُظذس٣ذ حُٔ. ٢ٜ٘ حعظٜ٘خك حُوطخع حُظؼخ. ٢ٗٝ طلغ ٖ٤ظشٝف ٝؽشٝه حُؼَٔ (حُغالٓش ٝحُقلش حُٔ٤ٜ٘ش ) حُظؾخٝس ٝحُلٞحس حالؿظٔخػ ٢حُلؼخٍ . طؼض٣ض ر٘خء حُوذسحص حُل٘٤ش ُِؼخِٓ ٖ٤رخُٞصحسس . -طؼض٣ض حُظؼخ ٕٝحإلهِٝ ٢ٔ٤حُذ. ٢ُٝ

 4.2اال٘ذاف اٌجضئ١خ ف ٟاـبس اٌخطخ اإلسزشار١ج١خ اٌمطبػ١خ :2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 ص٣خدس ٓؼذٍ حُٔؾخسًش ك ٢حُو ٟٞحُؼخِٓش رٔخ كٜ٤خ ٓؾخسًش حُ٘غخء ٝر ١ٝحالكظ٤خؿخصحُخخفش ٝحُٜٔٔؾ. ٖ٤
 خلل ٓؼذٍ ٓؾخسًش حُؼٔخُش ك ٢حُوطخع حُؼخّ ٝطؼض٣ض ٓؼذٍ ٓؾخسًش حُؼٔخُش ك٢حُوطخع حُخخؿ .
 خلل ٓؼذٍ حُزطخُش ٝخخفش ر ٖ٤حُؾزخد ٝحُ٘غخء ٝحُخش٣ـ ٖ٤حُـذد . ط٘ظ ْ٤طؾـ َ٤حُلِغط ٖ٤٤٘٤ك ٢حألهطخس حُؼشر٤ش ٝحُخخسؽ .طط٣ٞش خذٓخص حُظؾـ َ٤ك٢حُوطخع ؿ٤ش حُٔ٘ظْ ٝطؾـ٤غ حُظل ٍٞاُ ٠حُوطخع حُٔ٘ظْ .
 سكغ ٓغظ٣ٞخص أدحء حُو ٟٞحُؼخِٓش ٝطلغ ٖ٤اٗظخؿ٤ظٜخ ك ٢حُٔغظ٣ٞخص ٝحُٔـخالصحُٔ٤ٜ٘ش حُٔخظِلش
 دٓؾ حُظؾـ َ٤دٓـخ كؼخال ٓغ حُظذس٣ذ حُظو٘ٝ ٢حُٔٝ،٢ٜ٘طلغ ٖ٤حُقالص ٝحُشرو رٖ٤ػشك حُو ٟٞحُؼخِٓش ٝحُطِذ ػِٜ٤خ كٓ ٢ـخٍ حُظذس٣ذ ٝحُظؼِ ْ٤حُٔ. ٢ٜ٘
 ططز٤ن حإلعظشحط٤ـ٤ش ُِظؼِ ْ٤حُٔٝ ٢ٜ٘حُظو٘. ٢ ططز٤ن حُظق٘٤ق حُؼشر ٢حُٔؼ٤خس.2008 ُِٖٜٔ ١ ا٣ـخد ر٤جش ٌٓٔ٘ش ُ٘ٔ ٞحُظؼخ٤ٗٝخص ٝطط٣ٞش ٓؼخ٤٣ش ٝأٗظٔش ٝاؿشحءحص ٓٞكذسٝٝحملش ُذػْ حُلشًش حُظؼخ٤ٗٝش.
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5.2

ط٘ظٝ ْ٤طٌٔ ٖ٤خذٓخص طلظ٤ؼ حُؼَٔ.
طؼض٣ض هشم أكنَ ك ٢كَ حُ٘ضحػخص حُـٔخػ٤ش ٝحُلشد٣ش .
طٞك٤ش اهخس ٓؾظشى ُؼَٔ أهشحف حُؾشحًش حُؼالػ٤ش ٗل ٞف٤خؿش ػالهخص
ػَٔ ٓغظوشس .

أ٠ٌٛٚبد ٚصاسح اٌؼًّ ٌٍؼبَ 2013
إ أ٣ُٞٝخص ٝصحسس حُؼَٔ ك ٢حُؼخّ  ٢ٛ 2013حأل٣ُٞٝخص ٝحألٛذحف حإلعظشحط٤ـ٤ش
حُغزؼش ك ٢حُخطش حإلعظشحط٤ـ٤ش حُوطخػ٤ش . 2010

6.2

رٕف١ز اٌّزبثؼخ ٚاٌزمُ١١
رٜذف حُظلون ٖٓ ع٤ش حُخطش حُٞصحسس ٘ٛخى مشٝسس ُٞؿٞد دٝسس ع٘٣ٞش ُٔظخرؼش
ٝطو ْ٤٤خطش ٝصحسس حُؼَٔ ٝرُي إلػطخء سعخُش ك ٍٞأ٤ٔٛش حعظخذحّ حُشفذ ٝحُٔظخرؼش
ُِٔغخػذس ػِ ٠إٔ ٣ق٤ق ٛزح ؿضءح ٖٓ حُؼَٔ حُشٝطُِٞ ٢٘٤صحسس .

اٌزىٍفخ اٌّبٌ١خ ٌٍخطخ
إ أرؼخد حُٔٞحصٗش حُظوذ٣ش٣ش ُِٞصحسس ُِغ٘ش حُٔخُ٤ش  2012كٓ ٢ـخٍ حُٔقخس٣ق حُـخس٣ش (حُظ٢
طؾَٔ :سٝحطذ ٝأؿٞس ٓٝقخس٣ق طؾـ٤ِ٤ش ٓٝقخس٣ق طل٤ِ٣ٞش ) ًٔخ ٓ ٞٛز ٖ٤أدٗخ: ٙ
 - 1رشٗخٓؾ سهْ ( ) 1406حُظلظ٤ؼ ٝػالهخص حُؼَٔ 4.393.78 : ٞٛ
 - 2رشٗخٓؾ سهْ (  ) 1407حُظذس٣ذ حُٔٝ ٢ٜ٘حُظؾـ20.458.51 : ٞٛ َ٤
 - 3رشٗخٓؾ سهْ (  ) 1408حُظؼخٝ ٕٝحُؾئ ٕٝحإلدحس٣ش 19.157.71 : ٞٛ
 ٝطشطزو حُظٌِلش حُٔخُ٤ش ُزشحٓؾ ٗٝؾخهخص خطش ٝصحسس حُؼَٔ ُِؼخّ  2013رٔخ ع٤ظْ اهشحسٖٓ ٙ
ٝصحسس حُٔخُ٤ش كٓ ٢ـخٍ حُ٘لوخص حُظط٣ٞش٣ش ػِٔخ حٕ حُٔؾخس٣غ حُٔوظشكش كٞٓ ٢حصٗش ٝصحسس حُؼَٔ
ٝحُٔوذٓش ُٞصحسس حُٔخُ٤ش :٢ٛ
اٌّطبس٠غ اٌّمزشدخ فِٛ ٟاصٔخ اٌٛصاسح ٌٍؼبَ ٚ 2013اٌّذسجخ أ٠ؿب ف ٟاألػٛاَ 2015 - 2014
اٌّطبس٠غ اٌّمزشدخ
حٗؾخء حُ٤ٜجش حُٞه٘٤ش ُِظؾـَ٤
ٓؾشٝع حالسؽخد ٝحُظٞػ٤ش حُٔ٤ٜ٘ش
طؼض٣ض هذسحص حُ٘وخرخص حُؼٔخُ٤ش ٘ٓٝظٔخص حفلخد حُؼَٔ
ٓؾشٝع طط٣ٞش ًخدسحُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
ٓؾشٝع حٗؾخء ف٘ذٝم حُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
طلؼ َ٤ػالهخص حُؾشحًش ر ٖ٤حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُؼَٔ حُظؼخ٢ٗٝ
ٓؾشٝع حُلذ ٖٓ ػٔخُش حالهلخٍ
ٓؾشٝع حٗؾخء حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
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رشٗخٓؾ طؼض٣ض حُوذسحص
ٓؾشٝع طؼض٣ض ٓؾخسًش حُوطخع حُخخؿ
حػخدس طلؼ َ٤ف٘ذٝم حُظؾـٝ َ٤حعظجـخس ٓوش
حٗؾخء ٓؼٜذ حُغالّ ٝحُقلش حُٔ٤ٜ٘ش
ٓؾشٝع حػذحد حدُش حُظٞف٤ق حُٔ٢ٜ٘
ططز٤ن هخٗ ٕٞحُظؼخٝ ٕٝحػذحد ُٞحثل ٚحُظ٘ل٤ز٣ش
طلغ ٖ٤حالدحء حُؼخّ ُِـٔؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش
دسحعخص ٝطخط٤و
طٞك٤ش ف٘ذٝم ٝرشحٓؾ طُِٔ َ٣ٞـٔؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش
رشٗخٓق ٓؼِٓٞخص عٞم حُؼَٔ
كَ حُ٘ضحػخص حُؼٔخُ٤ش حُـٔخػ٤ش ٝحُلشد٣ش
ٓؾشٝع طط٣ٞش حُٔ٘خٛؾ
رشٗخٓؾ دسحعش حكظ٤خؿخص عٞم حُؼَٔ
حُظ٘غ٤ن ُظط٣ٞش رشٗخٓؾ حُؼخهِ ٖ٤ػٖ حُؼَٔ ُِؾزخد ...
طؾـ٤غ حٗؾطش حهظقخد٣ش ٓذسس ُِذخَ
حػخدس ٌِ٤ٛش حُٞصحسس ٝ ،طلغ ٖ٤حُز٘٤ش حُظلظ٤ش كٜ٤خ
سكغ ٓغظ ٟٞحُٞػ ٢رخكٌخّ هخٗ ٕٞحُؼَٔ
طشٓٝ ْ٤ف٤خٗش حُٔشحًض حُوخثٔش ٝطـ٤ٜضٛخ
طؾٌٓ َ٤ـِظ حهظقخد ١حؿظٔخػ٢
ٓؾشٝع طلؼُ َ٤ـخٕ حُظؾـَ٤
حٗؾخء ٝكذس حالػظٔخد ٝحُـٞدس
طط٣ٞش ٓزخدة طٞؿ٤ٜ٤ش ُِؼَٔ حُالثن ٝ ،الٗظٔش حُقلش ..
ر٘خء هذسحص ٤ٛجش حُظلظ٤ؼ
طط٣ٞش ٗظخّ ٓؼِٓٞخص عٞم حُؼَٔ
ٓؾشٝع حُٔئٛالص حُٞه٘٤ش
طلغ ٖ٤ظشٝف ٝؽشٝه حُؼَٔ
ٓؾشٝع ر٘خء ٓشحًض طذس٣ذ ٓ ٢ٜ٘ؿذ٣ذس
طؼض٣ض ػِٔ٤ش ططز٤ن هخٗ ٕٞحُؼَٔ
رشٗخٓؾ حُظٞػ٤ش حُٔـظٔؼ٤ش
طؾـ٤غ ٓزخدسحص ٓـظٔؼ٤ش ؿذ٣ذس الهخٓش ؿٔؼ٤خص طؼخ٤ٗٝش
ٓؾشٝع حالهشحك حُذٝحس kab/
ف٤خؿش ػالهخص ػَٔ ٓغظوشس ٣نْ حهشحف حُؾشحًش حُؼالػ٤ش
ٓؾشٝع ص٣خدس ٓؾخسًش حُ٘غخء ك ٢حُظذس٣ذ
طط٣ٞش ٓـخُظ حُظؾـَ٤
حٗؾخء حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُظ٘ظ ْ٤حُؼَٔ حُظؼخ٢ٗٝ
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خطخ االداسح اٌؼبِخ ٌٍزفز١ص ٌٍؼبَ 2013
البرنامج /
المشروع

تطوير

التفتيش.

االىداف االستراتيجية لمبرنامج/

المشروع

 -1تعزيز الرقابة عمى تطبيق قانون
العمل

االىداف المحددة/االستيدافات

-زيادة مساحة التفتيش من حيث

 -2زيادة الوعي لدى أطراف االنتاج

الكم وصوال الى(المنشآت المغطاة

 -3تعزيز وزيادة ومأسسة الشراكة

المنشات الخاضعة لمقانون والبالغة

بالقانون

مع كافة الجيات ذات العالقة.

النشاطات

 -زيادة مساحة التفتيش بنسبة .%2

المؤشرات/النتائج

 5275منشأة خضعت لمتفتيش.

في  %2+2012من مجموع

-زيادة حجم العمالة المشمولة

بالتفتيش ( العمالة المغطاة في

121034عامل وعاممة استفادو من خدمات

ال %5+2012من حجم القوى

التفتيش.

العاممة الخاضعة لمقانون والبالغة

( )317231عامل وعاممة.

زيادة مساحة التفتيش من حيثالنوع

*االستيداف الوطني لمقطاعات
االكثر خطورة

مناشير الحجر,الكسارات,المقالع*االستيداف الوطني لمقطاعات

المالية

حسب

الموازنة

تقريبا ( )55000منشأة.

-قطاع التشييد والبناء

التكمفة

تفتيش دائم.

زيادة استخدام معدات الوقاية وتقميل اصابات

تغطية  %20من ىذا القطاع .

زيادة اجراءات السالمة والوقاية باعتباره احد
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العمل.

القطاعات الخطرة.

المشغمة لمنساء.

المدارس الخاصة ورياض االطفال.-الخياطة والنسيج.

تغطية  %30من ىذا القطاع .

التفتيش عمى ىذا القطاع ورفع نسبة االلتزام

*استيداف وطني لممنشات الكبيرة

تغطية  %15من ىذا القطاع .

 %30من منشآت ىذا القطاع خضعت لمتفتيش

*استيداف قطاع عمى مستوى كل

تغطية 30%من ىذا القطاع .

تم تنظيم عمل  %60من المنشآت الكبيرة

كثيفة العمالة.

محافظة وفق خصوصية كل

محافظة.

-رفع نسبة المنشات الممتزمة

بالقانون من مجموع المنشات الم ازرة
في السنة السابقة.

 -الحد من اصابات العمل وزيادة

تغطية القطاعات التالية

( الزراعي،الخدماتي،البنوك،الكراجات
والمناجر )

رفع النسبة الى .%70

التنسيق لتسجيل حوادث العمل

وتطوير االليات المتبعة في التعامل

مع االصابات.

خفض اصابات العمل بنسبة .%50

-التحقيق في االصابات القاتمة .
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بالقانون باعتباره قطاع مشغل لمنساء.

باعتباره قطاع مشغل لمنساء.

حصر ىذه القطاعات في المحافظات المختمفة .

 2923منشأة ممتزمة بالقانون .

تقميل عدد االصابات من المنشات الم ازرة في
السنة السابقة.

-التحقيق في االصابات.

-الحد من ظاىرة عمالة االطفال .

-زيادة مساحة التوعية واالرشاد:

التحقيق في  %100من االصابات القاتمة

.

التحقيق في  %20من االصابات .

اخراج  300طفل من سوق العمل .

كافة االصابات القاتمة تم التحقيق فييا.
التحقيق في االصابات المبمغ عنيا بالنسب

المذكورة .

ا  300طفل تم اخراجو من سوق العمل لتتبيع
وضعو مع الجيات المختصة.

420عامل وعاممة وصاحب عمل في القطاعات
زيادة عدد المستفيدين من برامج التوعية

الخطرة والمشغمة لمنساء تم توعيتيم.

واالرشادعن طريق :

البناء المؤسساتي :

أ-بناء قدرات المفتشين.
ب-حوسبة التفتيش.
ج-تعديل النماذج.

 -عقد  6ورش عمل .

 اعطاء  6محاضرات . -اعداد نشرة  +بوستر .

 اعادة طباعة  500نسخة منقانون العمل .

 اعداد  4اعالنات تثقيفية .-تدريب المفتشين .
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 40مفتش تمقى التدريب .-تم حوسبة عمميات التفتيش.

د-اعداد انظمة ولوائح .

حوسبة عمميات التفتيش.
تعديل النماذج.

-تعزيز الشراكة .

تعديل  15نموذج.
المصادقة عمى االنظمة التي تم اعدادىا .

اعداد  :نظام خدم المنازل  ،نظام االجازة
الثقافية  ،نظام االجيزة الوظيفية  ،نظام

التفتيش ،وتعديل قانون العمل والتشريعات

.

تفعيل المجان .
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زيادة التنسيق والشراكة مع الجيات الحكومية

والخاصة .

خطة وحدة النوع االجتماعي لمعام 2013
األهداف اإلستراتيجية

األهداف المحددة

مؤشرات التحقق من األداء عمى مستوى

النشاطات

األهداف

التكمفة
(دوالر أمريكي)

*التحميل االستراتيجي لخطة الو ازرة والخطة
*تحضير أوراق عمل خاصة في أولويات النوع

أوالًال :تضمين قضايا النوع
االجتماعي

تضمين النوع االجتماعي
في خطط وبرامج و ازرة
العمل بما يتوافق مع

الخطط الوطنية لمنوع
االجتماعي والفجوات

المرتبطة في قطاع العمل

االجتماعي في قطاع العمل ونقاشيا في االجتماعات

دمج األهداف والتدخالت ذات
العالقة بقطاع العمل في

وثيقة الخطة اإلستراتيجية
عبر القطاعية لمتمايز بين

الجنسين في إستراتيجية
قطاع العمل وفي

االستراتيجيات الفرعية

الخاص في مراجعة اإلستراتيجية عبر القطاع لمتمايز بين

الجنسين.

*المشاركة في جميع اجتماعات التخطيط الخاصة في
خطة قطاع العمل والخطط القطاعية وخطط الدوائر

وتوفير أوراق مكتوبة حول النوع االجتماعي.

* إعداد تقارير خاصة حول مدى االستجابة لتوصيات
وحدة النوع االجتماعي عند صياغة النسخ النيائية

لمخطط.

*عقد جمسات متابعة مع قيادة الو ازرة لضمان استجابة
الخطط لمالحظات الوحدة الخاصة في دمج النوع

االجتماعي.

* مراجعة سنوية لمموازنة الخاصة في الو ازرة والخطط
اإلستراتيجية واصدار تقارير دورية لممعنيين

القطاعية وخطط الدوائر المختمفة ووثائق

مقترحات المشاريع تظير حيث يمزم أي فروق
بين الرجل والمرأة في القطاعات المحممة.
* التدخالت الواردة في الخطط اإلستراتيجية
والمشاريع تأخذ بعين االعتبار فجوات النوع

االجتماعي الواردة في التحميل وال تشمل أي

أنشطة تزيد من فجوة النوع االجتماعي.
* التزام تدابير التنفيذ بكافة المعايير التي
تضمن حسن التنفيذ من منظور النوع
االجتماعي وذلك حسب معايير متفق عمييا

داخل الو ازرة.

* التقييمات الصادرة عن أي برامج ومشاريع
تبرز تاثير المشروع عمى النوع االجتماعي وتبين
نتائج وتوصيات محددة مرتبطة في النوع
االجتماعي
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ال يمزم

* تقييم دوري لالحتياجات التدريبية لمكادر من

ثانياًال :بناء قدرات الوزارة
تحسين معرفة وخبرة

وموقف كادر الو ازرة من

تدريب كادر الوزارة حول
مفاهيم وأدوات مرتبطة في
النوع االجتماعي

المستويات المختمفة حسب نموذج تحديد احتياجات
مبني عمى األداء.

* وضع خطة عمل بالمشاركة لتدريب جميع الكادر

من المستوى األول والثاني والثالث.

عمى مبادرات.

من المستوى األول.

والثالث فيما يرتبط في

* عقد ورش عمل تدريبية حول قضايا ومفاىيم النوع

تضمين النوع االجتماعي

االجتماعي لكادر الو ازرة من المستوى الثاني والثالث.

في السياسات واالنشطة

* اشراك كادر من الو ازرة في ورش عمل حول النوع
االجتماعي والتي تنظم من خالل و ازرات او مؤسسات

والميام المرتبط في

خارجية.

مجال عمميم

* تقييم نتائج التدريب بشكل مستمر واصدار تقارير
دورية لممعنيين

*توفير دليل إرشادي خاص في و ازرة العمل يشمل
توفير أدوات المعرفة
المستمرة لكادر الوزارة

والمرتبطة في النوع
االجتماعي

األول يساىم عمى األقل في نشاطين
ليما عالقة في النوع االجتماعي بناء

* عقد ورشة عمل تدريبية خاصة في كادر الو ازرة

المستوى االول والثاني

*معظم كادر الو ازرة في المستوى
10,000

* جميع كادر الو ازرة من المستوى
الثاني والثالث عمى االقل يسمى اىم
خمسة مفاىيم مرتبطة في النوع
االجتماعي ويشير الى اكتسابو
ميارة واحدة مرتبطة في ميام ليا
عالقة في وظائف تضمين النوع
االجتماعي.

كيفية تضمين النوع االجتماعي في الميام والوظائف

المختمفة.
* إصدار نشرات داخمية بشكل دوري وتوفيرىا
لمكادر.
* إعداد قصص نجاح لمبادرات من الو ازرة ذات
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5,000

عالقة في تضمين النوع االجتماعي وتعميميا عمى
الجميع.
* تخصيص جائرة الو ازرة السنوية لمموظف
برنامج تحفيز دائم لكادر

دعماُ وتضميناً لمنوع االجتماعي في الو ازرة.

االجتماعي

خاص في تضمين النوع االجتماعي.

الوزارة لتضمين النوع

األكثر

* اشراك الكادر في ورش ومؤتمرات داخمية وخارجية
* توفير دعم وتسييالت لمكادر الراغب في استكمال

3,000

الدراسة في مجاالت مرتبطة في النوع االجتماعي.
* دراسة دورية حول دافعية الكادر لمعمل في مجال
النوع االجتماعي.

.تقارير دورية لإلدارات

حول مدى تضمين

إجراءات ومنهجيات عممهم

لمنوع االجتماعي

* مراجعة دورية لمخدمات والبرامج المقدمة من قبل
اإلدارات من منظور النوع االجتماعي.

.

* متابعة توصيات التقارير حول الخدمات والبرامج.
* دعم فني

لإلدارات حول كيفية تضمين النوع

االجتماعي في الخدمات والبرام ج
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3,000

* دراسة حول وضعية النوع االجتماعي في

ثالثاًال :في مجال

الدراسات واألبحاث
المعنيين في قطاع العمل

من داخل الو ازرة

إصدار تقارير دورية حول
وضعية النوع االجتماعي

في قطاع العمل(باالستناد
إلى دراسات ميدانية)

الجمعيات التعاونية
* دراسة حول وضعية النوع االجتماعي في قطاع
العمل

* دراسة حول وضعية النوع االجتماعي في قطاع
التدريب الميني
* إصدار تقرير سنوي حول ظروف العمل من

وخارجيا يبنوا مواقفيم

منظور النوع االجتماعي.

واتجاىاتيم بناء عمى

* العمل مع المؤسسات البحثية

قضايا العمل التي تبرز

إلج ارء بحوث

ودراسات فرعية في مجاالت محددة مرتبطة في قطاع
العمل

فجوات النوع االجتماعي

في قطاع العمل وتأثيرات
تمك الفجوات عمى

القطاع

مراجعة وتعميم نتائج

مصادر األبحاث

والمعمومات التي تقوم بها
مؤسسات أخرى وضمان

جودة المعمومات

* مشاركة في ورش العمل والمقاءات التي ينظميا
الجياز المركزي

لإلحصاء الفمسطيني لمدراسات

والتقارير التي يقوم بيا وترتبط في قطاع العمل.
* عقد ورش عمل لنقاش نتائج تقارير الجياز
المركزي حول العمل.

* توثيق جميع نتائج الدراسات الصادرة وذات العالقة
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*المدراء العامون في الو ازرة والمؤسسات التي

تعنى في قطاع العمل يشيروا إلى فجوات النوع

االجتماعي التي تم تحديدىا في الدراسات ،و\أ
يستخدموىا في منشوراتيم وفي تحديد مقترحات
المشاريع ورسم السياسات.
* الطواقم التنفيذية في المؤسسات التي تعنى
في قضايا النوع االجتماعي تشير إلى أىمية

المعمومات المتوفرة حول النوع االجتماعي في
قطاع العمل

15,000

وعمل ممخصات عنيا.

ال يمزم

* إصدار تقارير بالمالحظات حول نتائج الدراسات
والتقارير التي تقوم بيا المؤسسات حول وضعية النوع
االجتماعي في قطاع العمل

رابعاًال :التقارير دورية
حول وضعية النوع

االجتماعي في الوزارة
تكاف لمفرص بين
تحقيق ؤ

* تطوير قائمة مؤشرات بالتعاون مع
إعداد تقارير دورية حول
وضعية النوع االجتماعي

في الوزارة

الموظفين والموظفات في

السياسات والبرامج

واالجراءات الداخمية في

و ازرة العمل.

تمكين الوحدة من القيام
بالوظائف المنوطة بيا

في المحاور اإلستراتيجية

لمشؤون اإلدارية والمالية.
* تطوير قاعد بيانات حسب المؤشرات أعاله.
* متابعة توفر البيانات حسب المتغيرات.
* إصدار تقرير دوري لممعنيين.

وضع سياسات داخمية
تراعي النوع االجتماعي

وضمان االلتزام بها

النوع االجتماعي ووضع توصيات.
* متابعة توصيات العمل مع المعنيين.

صنع القرار

توفير التدريب الالزم لكادر

عدد الموظفين إلى الموظفات وفرص التدريب
والتطوير

الوظيفي لكل من الموظفين الرجال والنساء.
ان الو ازرة تتعامل في مع النساء والرجال في

ال يمزم

مجمل األمور حسب احتياجاتيم ومشكالتيم

اآلنية والمستقبمية.

* توجيو الدعم الفني الالزم لتبني التوصيات

* مراجعة الييكمية الحالية حسب قرار مجمس الوزراء.
وضع الوحدة في مواقع

*تراجع في فجوة النوع االجتماعي المتعمقة في

* النساء والرجال العاممين في الو ازرة يشيروا إلى

* عقد اجتماع سنوي لمراجعة نتائج تقرير وضعية

خامساًال :بناء قدرات

وحدة النوع االجتماعي

اإلدارة العام

رئيسة الوحدة تشير الى ان قيادة الو ازرة تحرك

* وضع ترتيبات لضمان وجود الوحدة في جميع

الموارد والق اررات الالزمة بناء عمى توصيات

المجان واالجتماعات التي تتناول سياسات الو ازرة.

واحتياجات الوحدة لتحقيق الميام واالىداف

* تحديد خطوط اتصال مباشرة وواضحة مع االدارات
المختمفة ومع وكيل الو ازرة والوزير.
* عقد دروة تدريبية حول مراجعة المشاريع من
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المنوطة بيا.

* .كادر الوحدة الرئيسي يقوم بعقد ورش عمل
ودورات تدريب واعداد تقرير مينية حول

ال يمزم

األربعة

الوحدة .

حساسية المشاريع والخطط لمنوع االجتماعي

منظور النوع االجتماعي.
* اشراك الكادر في ورش عمل ودورات خارجية حول

دون مساندة أي طرف خارجي

10,000

النوع االجتماعي.

* تدريب الكادر حول مفاىيم التخطيط وادارة
المشاريع والرقابة والتقييم.
* تدريب الكادر حول ميارات البحث وكتابة التقارير.
* تخصيص موارد من موازنة الو ازرة.
* اعداد مقترحات مشاريع تمويل.

* بناء عالقات شراكة في مجاالت محددة من الخطة

إجمالي تكمفة التمويل الالزم من مصادر خارجية
مالحظة :جميع االنشطة ممتدة عمى مدار 2014 -2013
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46,000 $

خطخ االداسح اٌؼبِخ ٌٍزطغٌٍ ً١ؼبَ 2013
االهداف االستراتيجية لمبرنامج/

االهداف المحددة/االستهدافات

البرنامج /المشروع
تطوير نوعية الخدمات المقدمة لدى

المساىمة في تحفيف معدالت البطالة في

 القيام بعدد من المناقالت الداخمية ،بما يخدم

مكاتب التشغيل متعددة الخدمات

سوق العمل الفمسطيني

رفــع وعــي الجمهور بالخــدمات

المساىمة في تحفيف معدالت البطالة في



سوق العمل الفمسطيني

متدحرجو لمتعريف بمكاتب التشغيل

المشروع

النشاطات

المؤشرات/النتائج
خدمات نوعية يتم تقديميا في مكاتب
التشغيل متعددة الخدمات

المفيوم الجديد لمكاتب التشغيل
 رفع كفاءة الكادر العامل في مجال التوجيو
واالرشاد الميني
 تنفيذ حصص ارشاد وتوجيو جماعية

المقدمـــة من قبل مكاتب التشغيل
تشكيل مجالس محمية لمتشغيل

عدد المستفيدين من خدمات التشغيل

تصميم وتنفيذ حممة اعالمية

العامة المقدمة في مكاتب التشغيل ارتفع
سواء عمى مستوى االفراد او المؤسسات

إن اليدف االستراتيجي من تشكيل ىذه

.1

والتعميم والتدريب المهني والتقني.

المجالس ىي المضي قدما في استدامة

الجديدة من أجل تحسين خدمات التوظيف

تأسيس مجمس تشغيل جديد كل في محافظتو

في كل من (جنين ،طولكرم  ،طوباس

سوق العمل المحمي والتعميم التقني

المحمية وغيرىا من المؤسسات والمنظمات

 .2قيام المجمس بعد تشكيمو بعمل دراسة حول واقع

والميني المحمي ،لتقديم اقتراحات مشتركة

ذات الصمة لتفادي ومكافحة وخفض البطالة

سوق العمل في كل محافظة  ،وامكانية االستفادة من

لمتدخالت المناسبة والالزمة والتوصل إلى

والفقر.

تفاىم متبادل بين الشركاء االقتصاديين

.2

خبرات المجالس المشكمة سابقاً ( نابمس  ،بيت لحم ،

واالجتماعيين حول المسائل األساسية

تحديث نظام فريد لمتدريب الميني والتقني

تمك المجالس" وعمل زيارات ليا حسب القرب من

المتعمقة بالبطالة ،وخمق فرص التوظيف

وتحسين مؤسسات التدريب التقني والميني

المحافظات التي سوف تشكل بيا ىذه المجالس".

والتوظيف الذاتي .

لضمان مستوى عالي من التحفيز والمينية

. 3تدريب منسقي المجالس المشكمة عمى ميارات

لمتعميم الميني والتقني نحو التعمم مدى الحياة

االتصال والتواصل و كيفية إعداد المشاريع وكتابة

واحتياجات سوق العمل.

مقترحات المشاريع وكيفية إعداد التقارير وكتابتيا و

 ،قمقيمية  ،القدس) .أسوة بمجمس

تشغيل ( بيت لحم  ،رام اهلل  ،الخميل

 ،نابمس  ،أريحا  ،سمفيت (

.3

بدء ،دعم ومراقبة أدوات سوق العمل

بدء ،دعم ومراقبة تنفيذ مشروع

تعزيز التفاىم المشترك بين الشركاء

االجتماعيين بشأن البطالة و وقضايا التوظيف
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 .1دعوة جميع األطراف في كل محافظة لمعمل عمى

االنتياء من تشكيل مجالس التشغيل في
المحافظات المذكورة أسوة بباقي

الخميل ،رام اهلل )  .ومعرفة النجاحات واإلخفاقات في

دورة في المغة االنجميزية

المحافظات المشكمة بيا مجالس التشغيل

الذاتي والتوظيف.
.4

تفعيل الشركاء االجتماعيين

واالقتصاديين في تولي المسؤوليات من أجل
التنمية االجتماعية ،وتحسين سوق العمل
والعدالة االجتماعية.
.5

إعطاء المجال لجميع المؤسسات

والمشاريع المعنية والميتمة لمناقشة وتطوير
أفكار لمزيد من التحسن في سياسة سوق
العمل من وجية النظر المحمية ولتكون جيا از
عاكساً لصانعي الق اررات عمى الصعيد

الوطني.
تطوير نظام معمومات سوق العمل

الفمسطيني

تطوير خدمات التشغيل وتوفير قاعدة

تدريب كل موظفي التشغيل عمى استخدام النظام

قاعدة بيانات نظام معمومات سوق العمل

بيانات حول مركبات العمل في فمسطين

الجديد من خالل سمسمة ورشات عمل متتالية بالتعاون

مرتبطة ببيانات جميع الوزرات ذات

لصالح المخططين والدارسين

مع وحدة الحاسوب

العالقة ) و ازرة الداخمية واإلحصاء والغرفة

التشبيك مع قواعد البيانات لممؤسسات والو ازرات

التجارية والتربية والتعميم وديوان الموظفين

االخرى

العام

اطالق حممة اعالمية عبر االذاعات والصحف
وبروشوات توزع في المحافظات عمى اىمية ىذا
النظام
تنفيذ مشروع مهندسين في الميدان

تشغيل  22ميندس في القطاع الخاص

إطالق مشروع ميندسين في الميدان وبالتعاون مع

معرفة احتياجات القطاع الخاص

واكسابيم الخبرة العممية



الصندوق الفمسطيني لمتشغيل " الممول " إلى تشغيل
 22ميندس من حديثي التخرج في القطاع الخاص

التوجو الخريجين لمتسجيل في
عمى النظام الجديد



من خالل نظام معمومات سوق العمل الفمسطيني

تدريب الخريجي ن واكسابيم
الخبرة التي تساعدىم في
االنخراط في سوق العمل.
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معرفة احتياجات السوق.

إنشاء موقع الكتروني خاص
بالتشغيل
التعاون مع قطاع المؤسسات االهمية

الموائمة ما بين العرض والطمب في سوق

توجيو وارشاد الطمبة المقبمين عمى اختيار مينيم

العمل الفمسطيني

المستقبمية نحو المين المطموبة والمناسبة ليم

خمق توافق في أىداف العمل من اجل

خمق فرص عمل

ابحاث وتصنيفات وتصميم الموقع االلكتروني

تشكيل جسم تنسيقي يحدد أولويات العمل واتجاىاتو

تطبيق إستراتيجية التشغيل

بيئة توافقية ما بين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص

متابعة القضايا العالقة مع الجانب

استم اررية العمل في المتطمبات اليومية

تحقيق مصالح العمال الفمسطينيين داخل الخط

اإلسرائيمي

لمكاتب التشغيل في ما يتعمق بالتشغيل

االخضر

بالخارج
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اعمال يومية روتينية

انجاز العمل بالشكل المطموب

خطخ االداسح اٌؼبِخ ٌٍزذس٠ت اٌٌٍّ ٟٕٙؼبَ 2013
البرنامج /المشروع

األهداف اإلستراتيجية لمبرنامج /المشروع

األهداف المحددة/االستهدافات

ص٣خدس حُشرو رٖ٤
ٓخشؿخص
حُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
ٝكخؿخص عٞم
حُؼَٔ

.1طط٣ٞش خذٓخص حُظؾـٝ َ٤حُظذس٣ذ
.2خلل ٓؼذٍ حُزطخُش ٝص٣خدس ٓؼذٍ
حُٔؾخسًش ك ٢حُو ٟٞحُؼخِٓش ٝخخفش
ٓؾخسًش حُؾزخد ٝحُٔشأس ٝر١ٝ
حالكظ٤خؿخص حُخخفش
.3ص٣خدس حُٞػ ٢حُٔـظٔؼ ٢رزشحٓؾ
حُظذس٣ذ

.1ص٣خدس ٗغزش حُِٔظلوٖ٤
رزشحٓؾ حُظذس٣ذ .%15
.2ص٣خدس ػذد حُِٔظلوٖٓ ٖ٤
حُخش٣ـ ٖ٤رغٞم حُؼَٔ.

المؤشرات/النتائج

النشاطات

..1ػذد حُِٔظلوٖ٤
ر٘خء حُٔئٛالص حُٞه٘٤ش NQF
رزشحٓؾ حُظذس٣ذ.
رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓئعغش GTZ
ٖٓ
.2ػذد حُِٔظلوٖ٤
اٗؾخء ٗظخّ ٝهُ٘ ٢إلسؽخد ٝحُظٞػ٤ش
حُخش٣ـ ٖ٤رغٞم حُؼَٔ حُٔ٤ٜ٘ش
حػظٔخد ٝططز٤ن هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُؼَٔ
حُٔ٢ٜ٘
طلذ٣ذ حالكظ٤خؿخص حُظذس٣ز٤ش ًٔخ ً
ٞٗٝػخ ً ٝطقٔ ْ٤حُزشحٓؾ كغزٜخ
طلؼ َ٤حُؼالهش ٓغ حُوطخع حُخخؿ
طؾٌ َ٤حُِـخٕ
ٓؾشٝع ٓ KAB /ؾشٝع حإلهشحك
حُذٝحس
اٗؾخء ٤ٛجش ػخٓش ُِظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘

اػذحد أدُش حُظٞف٤ق حُٔPOC ٢ٜ٘
GIZرخُظؼخٓ ٕٝغ
حكظظخف طخققخص ؿذ٣ذس  /حُٔؾشٝع
حألٝسٝر + ٢حُٔؾشٝع حُغ٣ٞغش١
BTC
ر٘خء ٓشحًض طذس٣ذ ٓٞٔٗ ٢ٜ٘رؿ٤ش
ٓـٜضس رخُظؼخٓ ٕٝغ حُز٘ي حإلعالٓ٢
طط٣ٞش حُٔٞحسد حُزؾش٣ش HRD
طط٣ٞش حُٔ٘خٛؾ ٝرشحٓؾ حُظٞػ٤ش
حُٔ٤ٜ٘ش
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التكمفة الماليةNIS

1,600,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
4,000,000
4,000,000
1,200,000
4,000,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000

البرنامج /المشروع

زيادة الربط بين

األهداف اإلستراتيجية لمبرنامج /المشروع

األهداف المحددة/االستهدافات

.1تطوير خدمات التشغيل والتدريب

النشاطات

المؤشرات/النتائج

مخرجات التدريب

.2خفض معدل البطالة وزيادة معدل

.1زيادة نسبة الممتحقين
ببرامج التدريب .%15

..1عدد الممتحقين

تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم

الميني وحاجات

المشاركة في القوى العاممة وخاصة

.2زيادة عدد الممتحقين من

.2عدد الممتحقين من

مشاركة الشباب والمرأة وذوي

الخريجين بسوق العمل.

الخريجين بسوق العمل

تأسيس مجمس أو وحدة تنسيقية

سوق العمل

ببرامج التدريب.

االحتياجات الخاصة

1,000,000

والتدريب الميني والتقني

1,200,000

لمتعميم والتدريب الميني
إنشاء وحدة لالعتماد والجودة

.3زيادة الوعي المجتمعي ببرامج

التكمفة الماليةNIS

2,200,000

زيادة البرامج التدريبية المتعمقة بالنساء 1,000,000
تصميم برامج تناسب ذوي االحتياجات 1,200,000

التدريب

الخاصة
تشكيل وتفعيل المجان عمى كافة

1,200,000

المستويات اإلدارية المشتركة مع
أطراف اإلنتاج
تشجيع التدريب داخل المنشآت

2,000,000

تنفيذ البرامج المشتركة/التممذة المينية
إنشاء صندوق تمويل التدريب
الميني
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3,000,000

خطخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼب2013 ْٚ
االهداف االستراتيجية لمبرنامج/

االهداف

البرنامج /المشروع

المشروع
ا٠جبد ث١ئخ ِإسسبر١خ رّىٓ رّٕ١خ
 ّٛٔٚاٌذشوخ اٌزؼب١ٔٚخ وأدذ
اٌمطبػبد االلزػبد٠خ

المحددة/االستهدافات
اٌزطش٠ؼبد ِٕظّخ ِٚذفضح
ٌزط٠ٛش اٌجّؼ١بد .

ِزبثؼخ أطبء اٌ١ٙئخ
اٌؼبِخ ٌزٕظ ُ١اٌؼًّ
اٌزؼب ٟٔٚف ٟفٍسطٚ ٓ١
اػذاد ِسٛدح ٔظبَ
ِبٌٚ ٟأداسٞ

ا٠جبد ث١ئخ ِإسسبر١خ رّىٓ رّٕ١خ
 ّٛٔٚاٌذشوخ اٌزؼب١ٔٚخ وأدذ
اٌمطبػبد االلزػبد٠خ

رٕظٚ ُ١رط٠ٛش اٌؼًّ
اٌزؼبٍ٠ ٟٔٚم ٟػٍٝ
ِسإ١ٌٚخ ٘١ئخ ِسزمٍخ
رسبُ٘ اٌذٌٚخ ف ٟرٍّٙ٠ٛب.

أطبء غٕذٚق ٌٍزّٕ١خ
اٌزؼب١ٔٚخ ف ٟفٍسطٓ١

ص٠بدح اجّبٌ ٟلّ١خ االسزثّبساد
اٌمبئّخ ٌٍجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ

رؼض٠ض ِإسسخ ثشٔبِج
رّ ً٠ٛاٌزؼب ْٚف ٟفٍسطٓ١
ٚرٛف١ش رٌٍّ ً٠ٛجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

لبٔ ْٛاٌزؼب ْٚاٌّمزشح
ٚ /اٌٍٛائخ اٌزٕف١ز٠خ

ِؼبٌجخ لشٚؼ
إٌّظّخ اٌزؼب١ٔٚخ

النشاطات

المؤشرات/النتائج

ِزبثؼخ الشاس ِطشٚع لبْٔٛ
اٌزؼبٚ / ْٚئػذاد ِسٛدح
اٌٍٛائخ اٌزٕف١ز٠خ اٌّفسشح
ٌّطشٚع اٌمبْٔٛ

 -1لبٔ ْٛرؼبِ ْٚمش .
ِ -2سٛدح اٌٍٛائخ ِمشح
ِٚؼزّذح.
 -3رف ُٙاٌذشوخ اٌزؼب١ٔٚخ
ٌٍٛائخ.
ٚ -4سضخ ػًّ اـالق اٌمبٔ.ْٛ

 -1اػذاد ٔظبَ داخٍٟ
ٌٍ١ٙئخ(ٔظبَ ِبٌٔٚ ٟظبَ
ئداس)ٞ
 -2اػذاد خطخ رٕف١ز٠خ إلٔطبء
اٌ١ٙئخ رذذد ف ٗ١االدز١بجبد
اٌّبد٠خ ٚاٌجطش٠خ ٚاٌٍٛاصَ
اٌّخزٍفخ

 -1اػزّبد ِسٛدح ٘١ىٍ١خ اٌ١ٙئخ.
 -2الشاس االٔظّخ ٚاٌٍٛائخ
اٌزفػ١ٍ١خ.
 -3رٛف١ش ِمش ٌٍ١ٙئخ.
 -4رٛظ١ف وبدس.
 -5اػذاد ٔظبَ ِبٌٚ ٟأداسٞ
ٌٍ١ٙئخ.

ِسٛدح ٔظبَ غٕذٚق اٌزّٕ١خ /
ِسٛدح إٌظبَ اٌّبٌِ / ٟسٛدح
إٌظبَ االداس.ٞ

رطىٌ ً١جٕخ ٌّزبثؼخ اٌمشٚؼ
اٌٛغٛي ٌمشاس ثخػٛظ
اٌذمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌجّؼ١بد اٌسبثمخ اٌّزشاوّخ ػٍٝ
اٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ فٟ
اٌزؼب١ٔٚخ
فٍسطٚٚ ٓ١ؾغ اٌ١بد اٌزذػً١
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الشاس ِسٛدح ٔظبَ غٕذٚق
اٌزّٕ١خ ٚ ،اػزّبد ٔظبَ اداسٞ
ِٚبٌٌٍ ٟػٕذٚق

رذػ ً١اِٛاي اٌجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ اٌّٛجٛدح ف ٟاٌجٕه
اٌزؼب ٟٔٚاالسدٟٔ

التكمفة المالية

االسدٔ١خ

دػش اٌمشٚؼ ٌىً ِٕٙب
ٚارخبر اٌمشاس ثزذػ٘ ً١زٖ
اٌمشٚؼ ٚاٌ١بد اٌزذػً١

رطىٌ ً١جٕخ رم َٛػٍٝ
اٌزذػً١

رذػ ً١اِٛاي اٌمشٚؼ ٌىً ِٓ
اٌٍجٕخ اٌّطزشوخ ٚاٌسٛق
االٚسٚث١خ

ِؼبٌجخ ٍِف لشٚؼ
اٌٍجٕخ اٌفٍسط١ٕ١خ
االسدٔ١خ اٌّطزشوخ
ٚلشٚؼ اٌسٛق
االٚسث١خ اٌّطزشوخ

اسزىّبي ِطشٚع ٔظبَ
اداسح اٌجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

دٛسجخ اػّبي االداسح اٌؼبِخ
ٌٍزؼبْٚ

رذس ٓ١االداء اٌؼبَ ٌإلداسح
اٌؼبِخ ٌٍزؼبْٚ

اسزىّبي رذس٠ت ِٛظف ٟاالداسح
اٌؼبِخ ٚاٌّٛظف ٓ١ف ٟدٚائش
اٌزؼب ْٚف ٟجّ١غ اٌّذبفظبد

لذسح ِٛظف ٟاٌزؼب ْٚػٍٝ
اسزؼّبي اٌذبسٛة ف ٟجّ١غ
االػّبي اٌّزؼٍكح ثبٌجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

رط٠ٛش ِطشٚع
اٌػفذخ اإلٌىزش١ٔٚخ
ٌٍزؼبْٚ

رأِ ٓ١اٌزٛاغً ث ٓ١اإلداسح اٌؼبِخ
ِٓ ٔبد١خ ٚاالرذبداد اٌزؼب١ٔٚخ
ٚاٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ ِٓ ٔبد١خ
أخشٜ

رط٠ٛش االداء ٌذ ٜاالداسح
اٌؼبِخ ٌٍزؼبٚ ْٚاالرذبداد
اٌزؼب١ٔٚخ ٚاٌجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

رفؼٚ ً١رط٠ٛش اٌػفذخ
االٌىزش١ٔٚخ ٚرىبٍِٙب ِغ ٔظبَ
اداسح اٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ
اٌّطٛس

غفذخ ػٍ ٝاٌ٠ٛت رخذَ
ثبإلؾبفخ ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼبْٚ
وً ِٓ االرذبداد اٌزؼب١ٔٚخ
ٚاٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ
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دٚساد ف ٟلبٔ ْٛاٌؼًّ
اٌسبسِٚ \ ٞطشٚع
اٌمبٔ ْٛاٌّمزشح

 -1رذذ٠ذ االخزالف ف ٟف ُٙثؼؽ
ثٕٛد اٌمبٔٚ ْٛاٌ١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ
ػٍ ٝاسؼ اٌٛالغ ٚئ٠جبد اٌ١بد
ػٍّ١خ ٌٍزٛف١ك ف٘ ٟزٖ اٌخالفبد
ث ٓ١اٌّٛظفٓ١

 -1رؼض٠ض فِٛ ُٙظفٟ
اٌزؼبٌّ ْٚجبدب اٌزؼب.ْٚ
 -2ا٠جبد فِ ُٙطزشن ٌذٜ
اٌّٛظفٌ ٓ١مبٔ ْٛاٌزؼبْٚ
اٌسبسِٚ ٞطشٚع اٌمبْٔٛ
اٌّمزشح.

 -1رؼض٠ض فِٛ ُٙظف ٟاٌزؼبْٚ
ٌّجبدب اٌزؼب ْٚاٌسجؼخ
 -2ا٠جبد فِ ُٙطزشن ٌذٜ
اٌّٛظفٌ ٓ١مبٔ ْٛاٌؼًّ
اٌسبسِٚ ٞطشٚع اٌمبْٔٛ
اٌّمزشح.

اػذاد  ٚرذٍ ً١دساسبد
اٌجذ ٜٚااللزػبد٠خ
ٌٍجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ
ثٕبء لذساد وبدس
اٌزؼبْٚ

ثٕبء لذسح وبدس اٌزؼب ْٚف ٟاسضبد
ٚرٛج ٗ١اٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ ٔذٛ
ِطبس٠غ راد جذ ٜٚالزػبد٠خ
رؿّٓ اػزّبد اٌجّؼ١بد ػٍ ٝرارٙب

ِ -1ىٔٛبد دساسخ اٌجذٜٚ
 -2اٌ١بد ِٕٙ ٚج١بد جّغ
اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌفٕ١خ
االصِخ – دساسخ اٌسٛق
رذٍ ً١اٌّخبـش
ٚ -3ؾغ اٌخطف اٌؼٍّ١بر١خ
رخط١ف اٌّػبدس اٌجطش٠خ
اٌزخط١ف اٌّبٌٟ
 -4وزبثخ رمش٠ش دساسخ
اٌجذٜٚ

ٚسضبد رذس٠ت ٠م َٛفٙ١ب
اٌّطبسو ْٛثاػذاد دساسبد
جذ ٜٚفؼٍ١خ

ِٕٙج١بد اٌزذس٠ت
ٚاإلسضبد  /رذس٠ت
ِذسثٓ١
ثٕبء لذساد لبدح
رؼبٓ١١ٔٚ

رط٠ٛش لذساد ِٛظف ٟاٌزؼب ْٚفٟ
رمذ ُ٠االسضبد ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌّٙبساد
اٌالصِخ ٌزط٠ٛش دٚساد رذس٠ج١خ
ألػؿبء اٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ

رم ُ١١االدز١بجبد اٌزذس٠ج١خ
اٌّّبسسبد اٌفؿٍ ٝفٟ
اٌزذس٠ت
رذذ٠ذ اٌّٛاؾ١غ ٚٚؾغ
اال٘ذاف
اسبٌ١ت ٚـشق اٌزذس٠ت
اػذاد خطف اٌجٍسبد
اٌزذس٠ج١خ
اػذاد اٌّٛاد اٌزذس٠ج١خ
رم ُ١اٌزذس٠ت

ٚسضبد ػًّ رذس٠ج١خ رشوض
ػٍ ٝاالٔططخ اٌزطج١م١خ
ٚاٌزفبػٍ١خ ٚاٌزؼٍُ اٌّطزشن
-
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وبدس ِٛظف ٓ١لبدس ػٍ ٝاػذاد
جذ ٜٚالزػبد٠خ ٚرذٍ ً١اٌجٜٛ

رأ٘ ً١اٌىبدس اٌٛظ١ف ٟ١دست
دست االدز١بجبد ٚاٌزخػػبد

سفغ لذسح ِٛظف ٟاٌزؼبْٚ
ِٓ غ١ش اٌّزخػػٓ١
ٌّزبثؼخ ٚرمذ ُ٠االسضبد
اٌّذبسجٌٍ ٟجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

دٚساد فِ ٟجبدب
اٌّذبسجخ اٌذذ٠ثخ ٌغ١ش
اٌّذبسجٌٍّٛ( ٓ١ظفٓ١
غ١ش اٌّذلم )ٓ١رط٠ٛش
لذساد ِٛظف ٟاٌزؼبْٚ
غ١ش اٌّزخػػٓ١
ٌزمذ ُ٠االسضبد
اٌّذبسجٟ
اػذاد دساسبد ػٓ
اٌذشوخ اٌزؼب١ٔٚخ فٟ
فٍسطٓ١

رطج١غ ِجبدساد ِجزّؼ١خ جذ٠ذح
إللبِخ جّؼ١بد جذ٠ذح

أططخ ٚفؼبٌ١بد
جّب٘١ش٠خ

ا٠جبد ث١ئخ ِإسسبر١خ رّىٓ رّٕ١خ ٚػِ ٟجزّؼ ٟػبَ ثأّ٘١خ
 ّٛٔٚاٌذشوخ اٌزؼب١ٔٚخ ف ٟفٍسط ٓ١اٌؼًّ اٌزؼبٟٔٚ

ِ -1زبثؼخ اٌجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ اٌمبئّخ
ِ -2زبثؼخ رسجً١
اٌجّؼ١بد اٌجذ٠ذح
 -3ثٕبء لذساد االداسح
اٌؼبِخ ٌٍزؼبْٚ

اٌذساسبد اٌزؼب١ٔٚخ ِذخً
سئ١سٌ ٟزط٠ٛش اٌؼًّ
اٌزؼبٟٔٚ

رذس ٓ١االداء اٌؼبَ
ٌٍجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ

 -1اغٛي اٌّذبسجخ ِٚسه
اٌذفبرش
 -2رسج ً١اٌمٛ١د اٌّذبسج١خ
 -3رذؿ١ش ٚلشاءح اٌزمبس٠ش
اٌّبٌ١خ االسبس١خ
 -4اٌّإضشاد اٌّبٌ١خ االسبس١خ
ٌزمٚ ُ١ؾغ اٌجّؼ١بد
 -5اغٛي اٌزذل١ك  ٚلشاءح
ٚرذٍ ً١رمبس٠ش ِذلمٟ
اٌذسبثبد
 -1دساسخ ػٓ اٚؾبع جّؼ١بد
االسىبْ ف ٟفٍسطٓ١
 -2اػذاد دساسخ دٛي اثش
اٌزطش٠ؼبد
 -3دساسخ دٛي افبق اٌؼًّ
اٌزؼبٟٔٚ
رفؼ ً١دٚس االػالَ ٚاإلسضبد
اٌزؼبٟٔٚ

اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ اٌز ٟرمَٛ
ثٙب االداسح اٌؼبِخ ٌٍجّؼ١بد فٟ
ِمشارٙب ٌزذل١ك اٌّؼٍِٛبد اٚ
ِزبثؼخ ػٍّٙب ثطىً ػبٚ

حالدحسس حُؼخٓش ُِظؼخٕٝ
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ِٛظف ٓ١لبدس ٓ٠ػٍ ٝرمذُ٠
االسضبد اٌّذبسجس اثٕبء
اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٌٍجّؼ١بد
اٌزؼب١ٔٚخ

دساسبد ِطجٛػخ ػٓ اٌزؼب١ٔٚبد
ف ٟفٍسطٓ١

رٕظ ُ١فؼبٌ١بد ٚأٔططخ ِغ جّ١غ
اٌّإسسبد اٌزٌٙ ٟب ػاللخ
ثبٌؼًّ اٌزؼب ِٓ ٟٔٚاجً رط٠ٛش
اٌف ُٙثبٌؼًّ اٌزؼب ٟٔٚػٕذ
اٌّجزّغ اٌفٍسطٟٕ١

خطخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌؼاللبد اٌؼًّ 2013
البرنامج  /المشروع /الهدف

تطوٌر مستوى القدرات الداخلٌه لموظفً
االدارة العامة لعالقات العمل

تعزيز مفهوم الحوار االجتماعي والشراكة
االجتماعية عبر ترسيخها كثقافة وقاعدة
لمتعامل ما بين األطراف المعنية

اهداف محدده

عقد ورشات عمل
داخلٌه حول الٌات
تنفٌذ التواصل
االلكترونً بشكل
كامل بٌن مدٌرٌات
العمل واالدارة
العامة

زيارات ميدانية

نشاطات

* ورشة عمل لمراجعة وتقٌٌم الٌات العمل الحالٌة
*دورة تدرٌب عملٌه على التواصل االلكترونً وكٌفٌة استخدام النماذج
المعدة للتواصل

دورة تدريبيو في مجال الحوار االجتماعي .

مشتركة مع
التفتيش لممنشات

موظف قادر على التواصل
الكترونٌا والتخلص من
التكرار والتكالٌف الزائده
موظف ملم بالٌات االتصال
والتواصل

االدارة العامة لعالقات
العمل بالتنسٌق والتعاون
مع جهات التفتٌش
وجهات خارجٌة

ادارة عالقات العمل
بالتعاون مع المديريات

ورشة عمل داخميو مشتركو مع التفتيش والجيات المختصو

والمنظمات النقابيو
عقد ورشات عمل
مشتركة ما بين

المؤشرات

جهة التنفٌذ

ورشة عمل ثالثيو .

اطراف االنتاج
حول تعزيز ثقافة
الحوار
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والتفتيش

تصويب اوضاع المنظمات النقابية عبر

متابعة عملٌة اقرار
قانون التنظٌم النقابً

حل نزاعات العمل القانونية وفقا ألحكام

متابعة النزاعات

اليات منسجمة مع القانون.

ورشات عمل مشتركه مع الشركاء االجتماعٌٌن

توصيات لمجمس الوزراء

ادارة عالقات العمل

من قبل الشركاء

بالتعاون نقابات
القطاعين الخاص

والعام

قانون العمل الفمسطيني والتركيز عمى

جانب التوعية واالرشاد في ذلك.

زٌارات مٌدانٌه وتدخالت قانونٌة

الجماعية وعمميات

انخفاض حجم النزاعات
غير القانونية وعمميات

اعادة الييكمة .

اعادة الييكمة

ادارة عالقات العمل
بالتعاون مع المديريات

والتفتيش

والتكيز عمى
الجانب القانوني
وتشجيع الحوار

متابعة تنفيذ تطبيقات القرار المتعمق بالحد

االدنى لالجور.

استكمال حصر

سرٌان فعلً للقرار الخاص
بالحد االدنى لالجور

زٌارات مٌدانٌه فردٌة ومشتركه

التطبيق الفعمي لمحد

ادارة عالقات العمل بالتعاون
مع المديريات والتفتيش
وجيات معنيو

االدنى لالجور عمى
العاممين الذين كانوا
يتقاضون رواتب اقل
من الحد االدنى
لالجور قبل تطبيقو
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خطخ االداسح اٌؼبِخ ٌٍطإ ْٚاالداس٠خ ٚاٌّبٌ١خ ٌٍؼبَ 2013
اٌجشٔبِج/
اٌّطشٚع

اٌّإضشاد

إٌطبـبد

جٙخ اٌزٕف١ز

ٓظخرؼش هنخ٣خ حُٔٞظل ٖ٤ك ٢دٞ٣حٕ حُٔٞظل ٖ٤حُؼخّ ٝٝصحسس حُٔخُ٤ش ٤ٛٝجش حُظؤٖٓ٤
ٝحُٔؼخؽخص ،طـ٤٤ش ٝطلذ٣غ ِٓلخص حُٔٞظلٖ٤
حُٔغخٔٛش ك ٢ػِٔ٤ش حُظغٌُٞٔ ٖ٤ظل ٢حُٞصحسس
حالٗظٜخء ٖٓ ًخكش حُونخ٣خ حُؼخُوش ُِٔٞظل ٖ٤ك ٢حُذٞ٣حٕ ٝحُٔخُ٤ش ٝحُظخٖٓ٤
ٝحُٔؼخؽخص
ٓظخرؼش ًخكش حُونخ٣خ حُٔظؼِوش رٔٞظل ٢حُٞصحسس ك ٢هطخع ؿضس
رط٠ٛش اٌمذساد
اٌذاخٍ١خ ٌٍٛصاسح
ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ
ِٕبسجخ

حالكظلخظ رِٔلخص حُٔٞظل ٖ٤حُٔظوخػذٝ ٖ٣حسؽلظٜخ
طٞك٤ش رشٗخٓؾ ُؾئ ٕٝحُٔٞظل٣ ٖ٤ؼظٔذ ػِ ٠حالسؽلش حالٌُظش٤ٗٝش ٝحُزذء
رخعظخذحٓٚ
طٞك٤ش ًخدس ٖٓ حُٔٞظل ٖ٤حُٔئٖ٤ِٛ
حُؼَٔ ػِ ٠طٞك٤ش  10عخػخص دٝحّ ؿذ٣ذس طؼَٔ ػِٗ ٠ظخّ حُزقٔش ُٔشحًض
حُظذس٣ذ حُٔ.٢ٜ٘
طط٣ٞش حٌُخدس حُزؾش:١دٝسحص ٓ،ظخرؼش ٝحسؽخد ّٞ٣،طذس٣ز٢
حعظٌٔخٍ كٞعزش دحسس حُٔٞحسد حُزؾش٣ش
حُظؼخٓ ٕٝغ دٞ٣حٕ حُٔٞظل ٖ٤حُؼخّ العظخذحّ رشٗخٓؾ ٓٞكذ ُذٝحءس حُٔٞحسد
حُزؾش٣ش ك ٢حُٞصحسحص
طذس٣ذ ٓٞظل ٢حالدحسس ك ٢حُٔشًض ٝحالكشع كٓ ٢خظِق حػٔخٍ حُذٝحثش
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دائشح اٌّٛاسد
اٌجطش٠خ

رط٠ٛش اٌمذساد
اٌذاخٍ١خ ٌٍٛصاسح
ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ
ِٕبسجخ

اػذحد ٓؾشٝع ٓٞحصٗش حُٞصحسس رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٝصحسس حُٔخُ٤ش ٝكش٣ن اػذحد حُٔٞحصٗش
ك ٢حُٞصحسس .
حُؼَٔ ػِٓ ٠ؼخُـش ٝكَ حُونخ٣خ حُؼخُوش كٝ ٢صحسس حُٔخُ٤ش ٝحُٔٞسد. ٖ٣
حُٔؾخسًش ك ٢حؿظٔخػخص حُٞصحسس ٝخخفش حُظ ٢طظؼِن رخُٔخٍ حُؼخّ .
حعظخشحؽ حُز٤خٗخص حُٔخُ٤ش ٓٝطخروظٜخ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔلذدس ُِظذه٤ن ٖٓ
هزَ حُـٜخص حُٔخٗلش ٝكن حالطلخه٤خص حُٔؼوٞدس .
اؿشحء حُٔ٘خهالص حُالصٓش ك ٢حُٔٞحصٗش ٝكن حألٗظٔش ٝحُوٞحٗ ٖ٤حُٔؼٔ ٍٞرٜخ .
طؤ َ٤ٛحٌُخدس ك ٢حُذحثشس حُٔخُ٤ش ٖٓ خالٍ ادٓخؿ ْٜك ٢دٝسحص ٓظخققش .
ٓظخرؼش حألٝحٓش حُٔخُ٤ش ٝحُلٞحالص حُٔخُ٤ش ٓغ ٝصحسس حُٔخُ٤ش  ،رخإلمخكش حُ٠
حُغُٞ٤ش حُ٘وذ٣ش إلؿشحء ػِٔ٤خص حُقشف .
طٞص٣غ ٓزخُؾ أعوق حُٔٞحصٗش ػِ ٠حُزشحٓؾ حُٔؼظٔذس ٝحُزشحٓؾ حُلشػ٤ش كغذ
حػظٔخد ُـ٘ش حُٔٞحصٗش .
حُٔؾخسًش ك ٢سعْ حُغ٤خعش حُٔخُ٤ش ُِٞصحسس.
ادحسس كغخرخص حُٔ٘ق ٝحإلؽشحف ػِٜ٤خ كغذ حُوٞحٗٝ ٖ٤حألٗظٔش حُٔؼٔ ٍٞرٜخ .
اؿالم ؿٔ٤غ حُغِق ٝحُظ ٢طؾَٔ حُٔقخس٣ق حُ٘ؼش٣ش ٝحُٔئهظش ٜٔٓٝخص حُغلش
ُٔوش حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُٔ.٢ٜ٘
اػذحد حُظغ٣ٞخص حُزٌ٘٤ش ٝاؿشحء ٓطخروخص ؽٜش٣ش ُإل٣شحدحص ٝحُ٘لوخص ٓغ ٝصحسس
حُٔخُ٤ش .
طذه٤ن ٓٝشحؿؼش ؿٔ٤غ حُٔطخُزخص حُٔخُ٤ش ٝحُظلون ٖٓ فلش حُٔغظ٘ذحص هزَ
حػظٔخدٛخ ٖٓ حُٔشحهذ حُٔخُ. ٢
ص٣خسس ٓذ٣ش٣خص حُؼَٔ ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُٔٝ ٢ٜ٘ػوذ ٝسؽخص ػَٔ ٓغ حُؾئٕٝ
حإلدحس٣ش ٝحُٔخُ٤ش.
ص٣خسس حُٞصحسحص ُإلهالع ػِ ٠حُظـخسد ٝطزخدٍ حُخزشحص .
حُغشػش ك ٢حٗـخص حُٔطخُزخص حُٔخُ٤ش ٝفشكٜخ ٝكوخ ُِوٞحٗٝ ٖ٤حألٗظٔش حُٔؼٍٔٞ
رٜخ .
طط٣ٞش ػِٔ٤ش حألسؽلش حالٌُظش٤ٗٝش دحخَ حُذحثشس حُٔخُ٤ش.
حُظٞحفَ حُٔغظٔش ٓغ حُٔشحهذ حُٔخُٝ ٢طؼض٣ض حُؼوش ُِٞف ٍٞحُٓ ٠خشؿخص
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اٌذائشح اٌّبٌ١خ

رط٠ٛش اٌمذساد
اٌذاخٍ١خ ٌٍٛصاسح
ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ
ِٕبسجخ

فل٤لش .
اػذحد حُظوخس٣شحُٔخُ٤ش حُٔظؼِوش ر٘لوخص ٝح٣شحدحص حُٞصحسس .
حُظ٘غ٤ن ٝحُٔظخرؼش ٓغ حُذٝحثش ُغشػش حٗـخص ٝط٘ظ ْ٤حُؼَٔ .
حُظؼخٓ ٕٝغ دٞ٣حٕ حُشهخرش حإلدحس٣ش ٝحُٔخُ٤ش ٝحُشهخرش حُذحخِ٤ش ُظطز٤ن ٓزذأ حُؾلخك٤ش
ٝحُ٘ضحٛش .
طط٣ٞش ٝػَٔ رشحٓؾ حٌُظش٤ٗٝش دحخَ حُذحثشس ُظغٓٝ َ٤ٜظخرؼش حُؼَٔ ك ٢حُذحثشس .
ؿشد حُِٞحصّ حُٔؼٔشس كٓ ٢وش حُٞصحسس ٓٝذ٣ش٣خص حُؼَٔ ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُٔ.٢ٜ٘
اػخدس طلذ٣ذ حُؼٜذس ُِٔٞظل.ٖ٤
حُو٤خّ رض٣خسحص دٝس٣ش ُٔذ٣ش٣خص حُؼَٔ ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُُِٔٞ ٢ٜ٘هٞف ػِ٠
حكظ٤خؿخطٜخٝ ،طٞؿٓ ٚ٤غئ ٢ُٝحُِٞحصّ ُِؼَٔ كغذ هخٗ ٕٞحُِٞحصّ.
حعظخذحّ ف٘ذٝم حُغِلش حُ٘ؼش٣ش حُٔٞؿٞد ك ٢حُذحثشس ك ٢ػِٔ٤خص حُؾشحء حُٔزخؽشس
حُ٘وذ٣ش.
حُو٤خّ رؼِٔ٤خص ؿشد ٓلخؿت ُٞكذحص حُٞصحسس ٓٝذ٣ش٣خص حُؼَٔ ٓٝشحًض حُظذس٣ذ
حُٔ.٢ٜ٘
ؽشحء حألػخع حُالصّ ُٞكذحص حُٞصحسس ٓٝذ٣ش٣خص حُؼَٔ ٓٝشحًض حُظذس٣ذ حُٔ.٢ٜ٘
ؽشحء حُٔؼذحص حٌُٔظز٤ش حُنشٝس٣ش(أؿٜضس كخًظ ،أؿٜضس ٛخطقٓ ،وخعْ،عخػخص
حُذٝحّ.)...،
ؽشحء أؿٜضس حُلخعٞد ٝطٞحرؼٜخ(هخرؼخص،عٌخٗش ،رشٝؿٌظشحصُٞ،حصّ ؽزٌخص
حُلخعٞد )....،طٞحًذ ُِظطٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ. ٢
طٞك٤ش ٓٞحد حُن٤خكش ٞٓٝحد حُظ٘ظ٤ق ًٝخكش حُٔٞحد حُٔغظٌِٜش حألخش. ٟ
طٞك٤ش ٓٞحد ُٞٝحصّ حُن٤خكش ُِٞكٞد ٝحُؾخق٤خص حُظ ٢طغظن٤لٜخ حُٞصحسس.
طٞك٤ش ٓٞحد ُٞٝحصّ حُن٤خكش ُالؿظٔخػخص ٝٝسػ حُؼَٔ ٝحُ٘ذٝحص حُظ ٢طؼوذ ك٢
ٓوش حُٞصحسس.
ؽشحء حُٜذح٣خ حُخخفش رٞكٞد ٝص٣خسحص ٓؼخُ ٢حُٞص٣ش.
ؽشحء حُوشهخع٤ش ٝحُٔطزٞػخص ٝحألخظخّ حُالصٓش.
ؽشحء حألكزخس حُالصٓش ُِطخرؼخص ٝأؿٜضس حُلخًظ.
ٓظخرؼش ف٤خٗش حُطخرؼخص ٓٝخً٘خص حُظق٣ٞش حُٔغظخذٓش ك ٢حُٞصحسس ٝطٞه٤غ
حالطلخه٤خص ٝحُؼوٞد حُالصٓش ٓغ حُؾشًخص حُٔؼ٘٤ش.
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طلو٤ن حُؾشحء حألٓؼَ ٖٓ خالٍ هشف حُؼطخءحص حُذحخِ٤ش ٝحعظذسحؿخص ػشٝك
حألعؼخس كغذ هخٗ ٕٞحُِٞحصّ.
حُظؼخٓ ٕٝغ ٓذ٣ش٣ش حُِٞحصّ حُؼخٓش ك ٢هشف حُؼطخءحص حُخخفش رخُٞصحسس كغذ
هخٗ ٕٞحُِٞحصّ (هٔ٤ش حُٔؾظش٣خص أًزش ٖٓ  15000دٝالس).
طؼز٤ض حُٔؾظش٣خص ٝحُٜذح٣خ ٝحُٔ٘ق (حُٔٞحد حُشأعٔخُ٤ش) حُٔوذٓش ُِٞصحسس ػٜذس ك٢
ٓذ٣ش٣ش حُِٞحصّ حُؼخٓش.
حالعظج٘خط روخٗ ٕٞػطخءحص حألؽـخٍ حُلٌ٤ٓٞش ك ٢طؾٌُ َ٤ـ٘ش ػطخءحص ٝصحسس
حُؼَٔ (حُخخفش رخألؽـخٍ).
هشف حُؼطخءحص حُخخفش رؤؽـخٍ ٝصحسس حُؼَٔ كغذ هخٗ ٕٞحألؽـخٍ حُلٌ٤ٓٞش.
طٞػ٤ن ًخكش ػِٔ٤خص حُؾشحء ٝحدخخٍ ٝحخشحؽ حُِٞحصّ حٌُظش٤ٗٝخ ً ٝدكظش٣خ ً.
حُظؼخٓ ٕٝغ ٝصحسس حُٔخُ٤ش العظخذحّ رشٗخٓؾ حُِٞحصّ حُخخؿ رٞصحسس حُٔخُ٤ش .
ط٘ظٝ ْ٤طشط٤ذ ٓغظٞدػخص حُٞصحسس ٝر٤غ ٝاطالف حُٔٞحد حُـ٤ش فخُلش ُالعظؼٔخٍ.
ػوذ دٝسحص ٝٝسػ ػَٔ ُٔٞظل ٢حُِٞحصّ ك ٢حُٔذ٣ش٣خص ٓٝشحًض حُظذس٣ذ
حُٔ.٢ٜ٘
اػذحد حُِـخٕ حُخخفش رخُِٞحصّ (حُؼطخءحص ،حُٔؾظش٣خص ،حُـشد،حُل٘٤ش ،حُز٤غ،
حإلطالف،حُنزو ٝحالعظالّٝ)...،حُٔغخٔٛش ك ٢ػن٣ٞظٜخ.
ارسال واستقبال جميع الكتب الصادرة والواردة من االدارات العامة والوحدات
ومديريات العمل ومراكز التدريب المهني .

رط٠ٛش اٌمذساد
اٌذاخٍ١خ ٌٍٛصاسح
ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ
ِٕبسجخ

ارسال جميع الفاكسات لالدارات العامة والوحدات وتسجيلها سواء كانت داخلية
او خارجية .
ارسال جميع التعاميم الخاصة في االدارات والوحدات داخل الوزارة وخارجها
عبر البوابة االلكترونية.
حفظ نسخة عن جميع الكتب الصادرة من خالل الدائرة سواء كانت داخلية او
خارجية .
فرز وختم البريد وتوزيعه على الجهات المعنية .
متابعة استالم وتسليم البريد مع االدارات والوحدات ومديريات العمل ومراكز
التدريب المهني وتسجيلها ومراجعتها وحفظ نسخة من كشف االستالم وتسليم
البريد .
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رط٠ٛش اٌمذساد
اٌذاخٍ١خ ٌٍٛصاسح
ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ
ِٕبسجخ

تسهيل وسرعة نقل الرسائل والوثائق االلكترونية بين فروع الوزارة او خارج
نطاق الوزارة
تسهيل الوصول للوثائق االلكترونية ايا كان موقع المستفيد او المستخدم لهذه
الوثائق .
المركزية في التعامل مع الوثائق وبالتالي عدم التضارب والتكرار في اصدار
االوامر او القرارات .
تطوير اداء الوزارة – يعد البوابة ونقطة التحول من البيئة التقليدية الى البيئة
األليكترونية
حُظ٘غ٤ن ٝحُظؼخٓ ٕٝغ ًخكش حإلدحسحص ُالسطوخء ٗل ٞخذٓش أكنَ ٝحهَ طٌِلش مٖٔ
حُٞمغ حُقؼذ حُزٗ ١ؼخٗ.ٚ٘ٓ ٢
طٞك٤ش ٝدػْ حُذحثشس رخألؿٜضس ٝحُٔؼذحص حُالصٓش ٖٓ حؿَ طط٣ٞش ٝطلغ ٖ٤حألدحء
ُٔٞظل ٢حُٞصحسس.
حُؼَٔ ػِ ٠ص٣خدس ػذد حُٔٞظل ٖ٤حُؼخِٓ ٖ٤رذحثشس حُخذٓخص حإلدحس٣ش ٖٓ عخثوٖ٤
ٓٝشحعِٝ ٖ٤ك٘ ٢٤ف٤خٗش ٝرُي إلٌٓخٗ٤ش طـط٤ش حُؼـض ُٔٞظل ٢حُٞصحسس ك٢
ٓذ٣ش٣خص حُؼَٔ .
ؽشحء ٓشًزخص ؿذ٣ذس ُٔذ٣ش٣خص حُؼَٔ رذٍ حُوذٔ٣ش رغزذ طٌِلش حُق٤خٗش حُؼخُ٤ش.
ػَٔ ف٤خٗش دٝس٣ش ُِٔزخٗ ٢حُظخرؼش ُِٞصحسس كغذ حإلٌٓخٗ٤خص حُٔظخكش.
حػذحد  ٝطط٣ٞش هخػذس ر٤خٗخص طؾَٔ حُٔزخٗ ٝ ٢حُغ٤خسحص  ٝحُٜٞحطق  ٝخذٓخص
حٌُٜشرخء  ٝحُٔ٤خ ٝ ٙؿ٤شٛخ .
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دائشح اٌطإْٚ
االداس٠خ

خطخ اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍؼبَ 2013
لبئّخ ثّطبس٠غ اٌزطش٠ؼبد اٌّمذِخ ِٓ ٚصاسح اٌؼًّ
اٌجشٔبِج /اٌّطشٚع

اٌفزشح اٌضِٕ١خ
2015-2013

إٌطبـبد

ِطشٚع لبٔ ْٛاٌزٕظ ُ١إٌمبثٟ



ِطشٚع لبٔ ْٛرٕظِّ ُ١بسسخ دك
االؾشاة ف ٟاٌخذِخ اٌّذٔ١خ



اٌّإضشاد

جٙخ اٌزٕف١ز

ئلشاس اٌمبْٔٛ

اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

رُ الشاسٖ

اٌٛدذح اٌمبٕٔ٠ٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ



اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

ِطشٚع ٔظبَ أطبء اٌ١ٙئٗ اٌؼبِخ
ٌٍزذس٠ت


ِمش

اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

ِطشٚع ِؼذي ٌمبٔ ْٛاٌؼًّ
اٌفٍسطٟٕ١



ِمش

اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

ِطشٚع لبٔ ْٛاٌّجٍس
االلزػبد ٞاالجزّبػٟ



ِمش

اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

ِطشٚع لبٔ ْٛاٌؿّبْ االجزّبػٟ



ِمش

اٌٛدذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌجٙبد راد
اٌؼاللخ

ِطشٚع لبٔ ْٛاٌ١ٙئخ اٌؼبِخ
ٌٍزطغٚ ً١االٔظّخ اٌالصِخ ٌٗ
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خطخ ٚدذح اٌذبسٛة ٌٍؼبَ 2013
البرنامج /المشروع

النشاطات

استمرار تقدٌم الدعم الفنً ألجهزة
الدعم الفنً
الحواسٌب وملحقاتها فً مقر الوزارة
والمدٌرٌات ومراكز التدرٌب المهنً
خدمة االنترنت والبرٌد االلكترونً استمرار تقدٌم خدمة االنترنت والبرٌد
االلكترونً بجودة وسرعة عالٌة فً
مقر الوزارة والمدٌرٌات ومراكز
التدرٌب المهنً
تحدٌت وتركٌب مقاسم الهواتف فً
مقاسم الهواتف
المدٌرٌات ومراكز التدرٌب المهنً
الحواسٌب والخوادم وشبكات
الحاسوب ومعداتها
مركز معلومات مركزي (Data
)Center
امن المعلومات

المؤشرات

جهة التنفيذ

استمرار عمل الحواسٌب
وملحقاتها بأداء عالً

وزارة العمل
وحدة الحاسوب

استمرار تقدٌم خدمة االنترنت
والبرٌد االلكترونً بما ٌسهل
سٌر العمل فً الوزارة و
أفرعها
تركٌب مقاسم الهواتف فً
المدٌرٌات ومراكز التدرٌب
المهنً

وزارة العمل
وحدة الحاسوب

تحدٌث وتطوٌر الحواسٌب وملحقاتها ,حواسٌب وخوادم وشبكات
حدٌثة ومتطورة
والخوادم ,وشبكات الحاسوب
ومعداتها بما ٌتالءم والتطورات
التكنولوجٌة الحدٌثة
بناء مركز معلومات مركزي  (Dataإنشاء مركز معلومات مركزي
)(Data Center
)ٌ Centerخدم جمٌع أنظمة
معلومات الوزارة
تدفق وانسٌاب المعلومات بشكل
 - 1إٌجاد نظام حماٌة لتأمٌن
امن
تدفق وانسٌاب المعلومات
 - 2عمل نسخ احتٌاطٌة لجمٌع
بٌانات الوزارة
 - 3تفعٌل وتطبٌق إجراءات
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وزارة العمل
وحدة الحاسوب
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة  /تموٌل خارجً
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة  /تموٌل خارجً
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة  /تموٌل خارجً

امن المعلومات

الشبكة الحكومٌة

 - 1تفعٌل تواصل الوزارة مع
باقً وزارات السلطة من
خالل الشبكة الحكومٌة

تواصل الكترونً بٌن الوزارة
وفروعها والوزارات األخرى

وزارة العمل
وحدة الحاسوب
الجهات األخرى ذات العالقة

 - 2تفعٌل التواصل االلكترونً
ما بٌن الوزارة وفروعها
فً المحافظات

نظام معلومات سوق العمل
الفلسطٌنً

متابعة وتطوٌر نظام معلومات سوق
العمل الفلسطٌنً

نظام معلومات سوق العمل
الفلسطٌنً

نظام إدارة الجمعٌات التعاونٌة

متابعة تطبٌق وتطوٌر نظام إدارة
الجمعٌات التعاونٌة وأرشفة أعمال
اإلدارة الكترونٌا ً
متابعة تطوٌر حوسبة أعمال اإلدارة
العامة للتفتٌش وحماٌة العمل وربطها
مع نظام معلومات سوق العمل
الفلسطٌنً
إٌجاد نظام معلومات لحوسبة أعمال
اإلدارة العامة لعالقات العمل

نظام إدارة الجمعٌات التعاونٌة

نظام محوسب لإلدارة العامة
للتفتٌش وحماٌة العمل
نظام محوسب لإلدارة العامة
لعالقات العمل

نظام معلومات اإلدارة العامة
للتفتٌش وحماٌة العمل
نظام معلومات اإلدارة العامة
لعالقات العمل
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وزارة العمل
وحدة الحاسوب
تموٌل خارجً
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
تموٌل خارجً
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
تموٌل خارجً
وزارة العمل
وحدة الحاسوب
تموٌل خارجً

نظام شؤون الموظفٌن واألرشٌف
واللوازم والحركة
الخدمات االلكترونٌة للجمهور

تفعٌل نظام شؤون الموظفٌن وتطوٌر
نظام األرشٌف واللوازم والحركة
لحوسبة أعمال اإلدارة العامة للشؤون
اإلدارٌة والمالٌة
 - 1متابعة وتطوٌر الصفحة
االلكترونٌة للوزارة
واستمرار تغذٌتها
بالمعلومات واألخبار

نظام شؤون الموظفٌن
واألرشٌف واللوازم والحركة

وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة

الصفحة االلكترونٌة للوزارة

وزارة العمل
وحدة الحاسوب

 - 2تفعٌل الخدمات االلكترونٌة
للجمهور بما ٌتناسب مع
توجهات وسٌاسات الحكومة
االلكترونٌة
نظام معلومات إدارة مراكز
التدرٌب المهنً
رفع كفاءة كادر موظفً الوحدة

إٌجاد نظام معلومات إلدارة مراكز
التدرٌب المهنً ومتابعة عملها بشكل
مستمر
 - 1عقد دورات فً إدارة
الشبكات وامن المعلومات

نظام معلومات إدارة مراكز
التدرٌب المهنً

وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة

طاقم مؤهل

وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة

 - 2عقد دورات متخصصة فً
البرمجة وتطوٌر األنظمة
وقواعد البٌانات
تدرٌب وتأهٌل موظفً الوزارة

تدرٌب موظفً الوزارة والمدٌرٌات
ومراكز التدرٌب المهنً على
استخدام أنظمة المعلومات المختلفة

موظفون قادرون على استخدام
أنظمة المعلومات
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وزارة العمل
وحدة الحاسوب
جهات خارجٌة

خطخ ٚدذح ِجٍس اٌٛصساء ٌٍؼبَ 2013
البرنامج /المشروع

األىداف اإلستراتيجية

االىداف المحددة/االستيدافات

المؤشرات/النتائج

النشاطات

لمبرنامج /المشروع
العمل كحمقة

التكمفة
المالية

متابعة كل ما يتعمق

باعي
إعداد التقارير الدورية ( الر ة

 -مراجعة ممف مجمس الوزراء األسبوعي واعداد

-تم مراجعة ممفات الجمسات التي عقدت من

وصل ما بين

باجتماعات مجمس الوزراء

انسجاما مع نص المادة 27من القانون

الممخصات الالزمة لموزير بيذا الشأن .

بداية العام حتى المحظة(مرة واحدة كل

ال يوجد أي

الوزير ومجمس

ولجانو الو ازرية وتنفيذ الق اررات

الوزراء واألمانة

والرسائل الصادرة عن مجمس

األساسي عن أداء الو ازرة لموزير تمييداً

أسبوع).

تكمفة مالية

لعرضو عمى مجمس الوزراء  ،إعداد

العامة لمجمس

الوزراء والتنسيق مع األمانة

تقارير تقيم عمل المجان التي تشارك

 -التنسيق مع األمانة العامة في مجمس الوزراء حول

-تم تأكيد مشاركة معالي الوزير لمجمسات

الوزراء .

العامة لمجمس الوزراء.

فييا الو ازرة ورفعيا إلى الوزير .

ترتيب مشاركة الوزير في جمسات المجمس أو تغيبو أو سفرة

مجمس الوزراء كل جمسة في موعدىا من

 ،واعداد تقارير عن ميمات السفر لموزير وارساليا لألمانة

خالل التأكيد الحضور أو االعتذار.

العامة .
-التنسيق األفقي مع وحدات شؤون مجمس الوزراء في

-التواصل والتنسيق معيم بشكل أسبوعي أي

الو ازرات األخرى واطالع الوزير عمى برامج عمل الو ازرات

قبل انعقاد جمسة مجمس الوزراء .

األخرى .
 -التنسيق مع الدوائر المختصة داخل الو ازرة والجيات

-حسب الحاجة ونشاط كل إدارة.

المعنية خارج الو ازرة إلعداد المذكرات التوضيحية ومشاريع
الق اررات لمبنود المطروحة من قبل الوزير عمى جدول
اجتماعات مجمس الوزراء واجتماعات المجان الو ازرية .

متابعة تنفيذ الق اررات والرسائل الصادرة عن مجمس الوزراءوالتي تخص الو ازرة
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-بشكل أسبوعي ودوري.

خطخ ٚدذح اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ ٌٍؼبَ 2013
البرنامج /المشروع

االهداف االستراتيجية

إٌطبـبد

االهداف المحددة/االستهدافات

المؤشرات/النتائج

لمبرنامج /المشروع
ٔظبَ اٌزذل١ك اٌّبٌٟ
اٌذاخٍٟ

اْ رىٚ ْٛدذح اٌشلبثخ
ٚاٌزفز١ص اٌذاخٍ" ٟ
ِشجؼ١خ سئ١س١خ ٌٛصاسح
اٌؼًّ فِ ٟزبثؼخ ٚرمُ١١
ٚرػ٠ٛت ٚسفغ االداء "

 )1رض٠ٚذ ٚص٠ش اٌؼًّ ثزبو١ذاد
دٛي فؼبٌ١خ اٌزشر١جبد اٌّٛؾٛػخ
الداسح اٌّخبـش ٚاٌشلبثخ ٚاٌذٛوّخ
ٚاالٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌّزؼبسف ػٍٙ١ب
ٚاالدىبَ ٚاٌمٛأ ٓ١إٌبفزح
 )2اػطبء لّ١خ ِؿبفخ ٚرذسٓ١
االداء فٚ ٟصاسح اٌؼًّ ِٓ خالي
ٚؾغ اسبٌ١ت ِٕظّخ ِٚظجٛـٗ
ٌزمٚ ُ١١رذس ٓ١وفبءح اداسح
اٌّخبـش ٚاٌشلبثخ ٚاٌذٛوّخ
ٚاالٌزضاَ ثبٌمٛأٚ ٓ١االدىبَ إٌبفزح.

 -1ص٠بساد ِ١ذأ١خ ٌالداساد ،اٌٛدذاد ،اٌذٚائش ،اٌّذ٠ش٠بد
ِٚ،شاوض اٌزذس٠ت اٌّ ٟٕٙثمػذ ف ُٙاٌؼٍّ١بد االسبس١خ
ٚاٌشئ١س١خ فٙ١ب ٚرمذ٠ش ِسز ٜٛاٌّخبـش ٚاالجشاءاد اٌشلبث١خ
اٌّزجؼخ .

 - 2رٛث١ك اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرّبسسٙب اٌٛدذاد االداس٠خ اٌىزش١ٔٚبً
ٚثٕبء ثشٔبِج ٌٍّخبـش ثّسز٠ٛبرٙب اٌّخزٍفخ.

-2

ػذد اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ .

-3

ػذد اٌؼٍّ١بد اٌّٛثمخ .

-4

ػذد ثشاِج اٌزذل١ك اٌّؼذح .

ػذد ثشاِج اٌفذع إٌّفزح .
-5
ػذد ِسٛداد اٌزمبس٠ش اٌّؼذح
-6
ٌٍّٕبلطخ .
 -7ػذد اٌزمبس٠ش اٌّؼذح ثػ١غزٙب إٌٙبئ١خ .

ٚ -3ؾغ ثشاِج ٌٍزذل١ك .
 -4رٕف١ز ثشاِج اٌفذع .
 -5رمٔ ُ١١زبئج اٌفذع.
 -6غ١بغخ ِسٛدح اٌزمش٠ش ٌٍٕمبش ِغ اٌجٙخ اٌخبؾؼخ ٌؼٍّ١خ
اٌزذل١ك.
 -7غ١بغخ اٌزمبس٠ش ثطىٍٙب إٌٙبئ. ٟ
 -8ػمذ اجزّبع خزبِ. ٟ
 -9سفغ اٌزمبس٠ش ٌّؼبٌ ٟاٌٛص٠ش رزؿّٓ رٛغ١بد فش٠ك اٌزذل١ك
ٚاالجشاءاد اٌزػ٠ٛج١خ اٌزٕ٠ ٟجغ ٟػٍ ٝاٌجٙخ اٌخبؾؼخ ٌٍزذل١ك
اجشاؤ٘ب .
 -10اٌزبوذ ِٓ االجشاءاد اٌزػ٠ٛج١خ اٌزٔ ٟفزرٙب اٌجٙبد
اٌخبؾؼخ ٌٍزذل١ك ف ٟاٌٛلذ إٌّبست (رذل١ك اٌّزبثؼخ).
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 -8ػذد اٌزمبس٠ش اٌّشفٛػخ ٌّؼبٌ ٟاٌٛص٠ش .
ػذد االجشاءاد اٌزػ٠ٛج١خ اٌزٟ
-9
ٔفزرٙب اٌجبد اٌخبؾؼخ ٌٍزذل١ك.

التكمفة المالية
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