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منظومة 
السالمة 
والصحة 
 المهنية

تحسين ظروف العمل 
)أمور السالمة والصحة 

المهنية للعاملين في 
فلسطين(، وذلك بتعزيز 
الوعي الثقافي بظروف 
العمل وتحسينها وخاصة 
في القطاعات الخطرة مثل 
قطاع التشييد والبناء والتي 
تسجل فيها نسبة عالية من 

اتلة إصابات العمل الق
)تركيز حمالت على مدار 

العام(، باإلضافة إلى 
القطاعات المشغلة للنساء 

واألحداث واألطفال، 
وتحسين وتمكين العمل مع 

الجهات الشريكة مثل 
القضاء لمعالجة القضايا 
العمالية العالقة واإلسراع 
في البت في قضايا العمل 
واالستعانة بالنيابة العامة 
إلغالق المنشآت والتي 

وي على خطر جسيم تحت
 على العمال.

تعزيز 
تطبيق 
مباديء 

العمل الالئق 
 في فلسطين 

 مشروع ممتد
اإلدارة العامة 

للتفتيش 
 وحماية العمل 

 ال يوجد علي الصاوي 

مضاعفة المنشآت • 
التي وصل اليها 

المفتشون خالل ال 
حيث بلغت  2018

(10687.) 
استفادة عدد كبير من • 

العاملين من خدمات 
 (.79307التفتيش )

استفادة العاملين / ت • 
منشأة من  50في 

األنظمة الداخلية 
المصادقة من وزارة 

 العمل.
 10345إجابة • 

استشارة قانونية من 
العمال وأصحاب 

 عمل.
شكوى  523متابعة • 

عمالية بحلها أو باتخاذ 
 إجراء قانوني. 

تخفيض عدد • 
اإلصابات القاتلة الى 

بعد ان كانت في  7
 11لعام السابق ا

 إصابة.

 ممتد 16-األول تشرين
6025200 

 3شيكل لل
 سنوات 

 موازنة

ممتازة حيث 
أنه تم 

مضاعفة عدد 
المنشآت 
المزارة 

والوصول 
الى منشآت لم 
يتم الوصول 
اليها من قبل 
وانخفاض 
اإلصابات 

القاتلة بنسبة 
40 %

واستفادة عدد 
أكبرمن 

العمال من 
خدمات 
التفتيش 

)استشارات 
،شكاوى  ، 

 حقوق (

عدد المنشآت 
المزارة           

عدد العمالة 
المستفيدة ) 
استشارات ، 
شكاوى ، 

حقوق (       
عدد 

اإلصابات 
 القاتلة         

اإلدارة العامة 
للتفتيش 

 وحماية العمل 
2 
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العيادة 
 المتنقلة

)يبحث عن 
 تمويل(

 3وحدات مختبر متنقلة ) 4
في الضفة وواحدة لغزة ( 
لفحص عينات من بيئة 
العمل للسيطرة على 

 المخاطر  

تعزيز 
تطبيق 
مباديء 

العمل الالئق 
 في فلسطين

 ممتد
اإلدارة العامة 

للتفتيش 
 وحماية العمل 

 تيكا )األتراك(  علي الصاوي 

عمل الفحوصات 
المخبرية لعينات تؤخذ 

من بيئة العمل 
حوصات للعمال وف

واستفادة 
عامل /ة من 79307

 الوحدات المتنقلة .

 ممتد 2019
1013040   
لعدد اربع 

 وحدات متنقلة

تيكا )جهة 
 مانحة (

ال يعمل 
بسبب عدم 
 توفر التمويل

عدد المنشآت 
التي تم فيها 
اصحاحات 
مهنية بناءا 

على العينات 
المفحوصة ، 
وعدد العمال 

ت /
المستفيدين 

من 
 الفحوصات 

إلدارة العامة ا
للتفتيش 

 وحماية العمل 
2 
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قاعدة بيانات 
وطنية 

إلصابات 
العمل 

وأمراض 
 المهنة

جمع وتوثيق المعلومات 
حول إصابات العمل من 
جميع الجهات المعنية 

للحصول على رقم وطني 
 موحد.

تعزيز 
تطبيق 
مباديء 

العمل الالئق 
 في فلسطين

 ممتد
اإلدارة العامة 

للتفتيش 
 وحماية العمل 

 منظمة العمل الدولية علي الصاوي 

الدقة والسرعة في 
جمع البيانات 

اإلحصائية وتداولها 
مع الجهات األخرى 

وإيجاد رقم وطني 
موحد إلصابات العمل 

. 

 ممتد 2018
       228000 

 شيكل
منظمة العمل 

 الدولية 

جاهز 
لإلنطالق ولم 

تصل 
األجهزة 

 الزمة ال

إحصائيات 
موحدة عند 
الجهات ذات 

 العالقة 

اإلدارة العامة 
للتفتيش 

 وحماية العمل 
2 
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بناء قدرات 
هيئة تفتيش 

 العمل 

تأهيل المفتشين وتطوير 
قدراتهم في النواحي الفنية 
والقانونية للقيام بأعمال 

 التفتيش

تعزيز 
تطبيق 
مباديء 

العمل الالئق 
 في فلسطين

 ممتد
اإلدارة العامة 

للتفتيش 
 وحماية العمل 

 علي الصاوي 
جهات شريكة مثل 

(ILO  و مركز
 الديمقراطية (

مفتش /ة  15تأهيل 

للتدريب في تفتيش 
العمل والسالمة 
 والصحة المهنية 

 ممتد 2019
شيكل  981250

 سنوي 
الجهات 
 الشريكة

 لم يعمل بعد

عدد المفتشين 
الحاصلين 
على دورة 
تدريب 
مدربين 

(TOT) 

اإلدارة العامة 
للتفتيش 

 وحماية العمل 
2 
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مشروع بناء 
مراكز تدريب 
مهني في 
الضفة 

الغربية عدد 
3 

بناء مراكز تدريب مهني  
 3في الضفة الغربية عدد 

في طوباس وطولكرم ورام 
هللا لتقديم خدمات التدريب 
المهني االساسي والدورات 

 القصيرة ورفع الكفاءة

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 بنية تحتية

دائرة 
 -التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

- 
 -وزارة االشغال 
 البلديات 

مباني مراكز تدريب  3 
مهني منفذة ومجهزة 

لتخريج  -بالعدد 
متدرب /تدريب 750

صباحي          
خريج مسائي 600

 سنويا        

 مليون شيقل 45 2021 2018
موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

متوقف )عقود 
شركات 

التصميم قيد 
التوقيع ( حال 
تأكيد وزارة 

ة المالي
للمخصص 
على موازنة 

2019 

عطاءات 
التصميم    
+عطاءات 

التنفيذ للمباني 
عطاءات 

 التجهيزات   

دائرة 
 -التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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توسعة مركز 
تدريب مهني 

 يطا

توسعة مركز تدريب مهني  
يطالتقديم خدمات التدريب 
المهني االساسي والدورات 

 القصيرة ورفع الكفاءة

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 بنية تحتية

دائرة 
 -التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

- 
بلدية  -وزارة االشغال 
 يطا

 -مبني موسع منفذ 
ب متدر   100لتخريج 

تدريب صباحي         /
خريج   100+  

مسائي اضافي في 
 المركز سنويا   

 الف دوالر 580 2021 2018
موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

متوقف )عقد 
شركة 

التصميم قيد 
التوقيع ( حال 
تأكيد وزارة 
المالية 

للمخصص 
على موازنة 

2019 

عطاءات 
التصميم    
عطاءات 

 التنفيذ  للمبنى

دائرة 
 -التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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مشروع 
تحديث 

مؤسسات 
التعليم 

والتدريب 
المهني 

والتقني في 
 –فلسطين 

تنفيذ وزارة 
 التربية

تحديث مؤسسات التعليم  
والتدريب المهني والتقني في 

تنفيذ وزارة  –فلسطين 
 التربية

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 بنية تحتية

دائرة 
 -التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
المهني + 
وحدة ادارة 
المشروع 

 )وزارة التربية(

م. عماد 
 -بريغيث 

مدير مشاريع 
Kfw   في
 لسطينف

 -وزارة التربية والتعليم
KFW 

مباني اعيد تاهيلها 
وتوسعتها في مراكز 

 -نابلس -جنين
بيت جاال وتم  -قلقيلية

تطوير تجهيزات 
الحرف فيها واضافة 

 حرف جديدة

 مليون يورو 3.2 2020 2016
دعم الماني 

kfw 
 مستمر 

عطاءات     
التنفيذ 
لالعمال 
االنشائية 
عطاءات 

 التجهيزات   

ة ادارة وحد 
المشروع 

 )وزارة التربية(
 ربع سنوي 
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تطوير 
تصنيف 
مهني 
 فلسطيني

تطوير تصنيف مهني 
 فلسطيني

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 استراتيجي

دائرة البرامج 
االدارة  -

العامة 
للتدريب 
 المهني

- 
 -وزارة التربية والتعليم
جهاز االحصاء 

 المركزي 

دليل تصنيف 
وتوصيف مهني مطور 
اعتمادا على التصنيف 
العربي المعياري للمهن 

2008  

 مليون شيقل 2021 2018
موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

متوقف )سيتم 
تعيين الخبير 

الفني 
والموظفين 
االداريين 
والفنيين 

والحرفيين( 
حال تأكيد 
وزارة المالية 
للمخصص 
على موازنة 

2019 

خبير فني  
موظفين و 

اداريين وفنيين 
وحرفيين 
معينين  

ورشات عمل 
منفذة  
تصنيف 

وطني  للمهن 
 مطور

دائرة البرامج 
االدارة  -

العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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تقديم تدريب 
ريادي ومهني 

للخريجين 
الجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

تقديم تدريب ريادي ومهني 
للخريجين الجامعيين 
 العاطلين عن العمل

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 مؤقت

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

- - 
دورات تدريب مهني 

 منفذة عدد 
2018 2021 

3920000 
 شيقل

موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

بانتظار تاكيد 
المخصص 
من وزارة 

المالية على 
 2019موازنة 

مدربين 
معينين تدريب 
مهني منفذ 
للجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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تقديم تدريب 
تخصصي 
قطاعي 

للخريجين 
الجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

تقديم تدريب للخريجين 
الجامعيين العاطلين عن 

 العمل

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 مؤقت

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

- - 
دورات تدريب مهني 

 منفذة عدد 
2018 2021 

مليون  292000
 شيقل

موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

بانتظار تاكيد 
المخصص 
من وزارة 

المالية على 
 2019موازنة 

بين مدر 
معينين تدريب 
مهني منفذ 
للجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 

 

11 

توفير مقر 
لمركز 

التطوير التابع 
للمجلس 
 األعلى 

توفير مقر لمركز التطوير 
 التابع للمجلس األعلى

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 - - مؤقت
 -وزارة التربية والتعليم

مركز التطوير التابع 
 للمجلس االعلى

المساهمة في توحيد 
منظومة التعليم 
والتدريب المهني 

 والتقني

 شيقل 500000 - 2019
موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

بانتظار تاكيد 
المخصص 
من وزارة 

المالية على 
 2019موازنة 

 مقر مستأجر
لمركز 
 التطوير

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني 

 ربع سنوي 
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الدورات 
االستكمالية 
تنفيذ دورات مسائية عدد  والمسائية

في كل مركز تدريب  10
مهني في العام الواحد 
تهدف الى التدريب 

االساسي في الحرف ذات 
الطلب لسوق العمل ورفع 
كفاءة العاملين في بعض 

 التخصصات 

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 مؤقت

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
ب للتدري

المهني + 
PMU 
 المشروع

- - 

دورات تدريب مهني 
في  100منفذة عدد 

جميع مراكز 
مراكز 10التدريب)

 تدريب مهني 

 مليون شيقل 1 2021 2018
موازنة 
 -تطويرية

 وزارة المالية

بانتظار تاكيد 
المخصص 
من وزارة 

المالية على 
 2019موازنة 

مدربين 
معينين دورات 
تدريب مهني 

للفئات منفذة  
 المستهدفة

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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مشروع 
تدريب 

المدربين 
TTT 

 تدريب المدربين تدريبا تربويا

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 تشغيلي
االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني 

- 
وزارة التربية والتعليم + 

 الغرف التجارية 

تنفيذ تدريب تربوي 
لجميع المدربين 
والمدراء في مراكز 

 التدريب  

 مستمر  دعم الماني مليون يورو 6 2020 2018

مدربين عدد 
100  +

اداريين تم 
تدريبهم تدريبا 

 تربويا

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني 

 ربع سنوي 
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مشروع 
الرؤية 
 (4العالمية )

تنفيذ دورات مسائية في 
 مراكز التدريب المهني

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 مؤقت

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 مؤسسة الروية العالمية  -
دورات تدريب مهني 

 مسائية منفذة 
 دوالر 202200 24/10/2019 24/10/2018

دعم من 
مؤسسة الرؤية 

 العالمية
 مستمر 

دورات مسائية 
منفذة في 

مراكز التدريب 
 المهني

دائرة الدورات 
 -االستكمالية

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني

 ربع سنوي 
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مشروع غرفة 
كولون 
 (2الحرفية )

استحداث وتطوير برامج 
تدريبية مختارة وتدريب فني 

 للمدربين

توفير ايدي 
عاملة مدربة 

تلبي 
احتياجات 
 سوق العمل

 مؤقت

االدارة العامة 
للتدريب 

المهني + 
PMU  

 المشروع 

تيسير الدين 
  -اسعيد 

 -غرفة كولون الحرفقة 
المانيا+ اتحاد الغرف 

التجارية الزراعية 
 الصناعية

تدريب المدربين فنيا 
وتطوير واستحداث 

عدد من الحرف حسب 
 احتياجات سوق العمل

 مليون يورو 12/01/2021 12/01/2018
دعم الماني 
غرفة كولون 

 الحرفية
 مستمر 

دورات تدريبية 
فنية منفذة 
للمدربين  

وحرف مطورة 
 ومستحدثة  

االدارة العامة 
للتدريب 
 المهني 

 ريع سنوي 
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خلق فرص 
عمل )دعم 

برامج 
 ريادية(

تسعى وزارة العمل ومن 
خالل اإلدارة العامة 

للتشغيل على تقليل معدالت 
البطالة من خلق فرص 

عمل من خالل دعم برامج 
ريادية من خالل قروض 

مالية يتم توفيرها للمتعطلين 
والباحثين عن العمل في 
مجال القطاع الزراعي 

والتعاوني من خالل انشاء 
الدفيئات الزراعية وتطوير 
خبرات الخريجين الزراعية 
كي تتواءم مع احتياجات 

لعمل، حيث نسعى سوق ا
 300لتنفيذ ما يقارب من 
 مشروع ريادي.

خفض 
معدالت 
 البطالة

   تشغيلي
رامي 

 المهداوي

صندوق التشغيل ، 
وزارة الزراعة، 

المعيات التعاونية ، 
 هيئة العمل التعاوني

مشروع ريادي 300
 يتم تنفيذه

 مليون شيقل 12 31/12/2019 01/04/2019
موازنة 
 تطويرية

 لم ينفذ

البطالة  نسبة
في األراضي 
الفلسطينية ، 
عدد المشاريع 
المنفذة ، عدد 
المستفيدين 
المشاريع  من

الريادية 
  المنفذة

اإلدارة العامة 
 للتشغيل

  

 



17 

تشغيل طارئ 
للمتعطلين 
عن العمل 

بالشراكة مع 
القطاع 
 الخاص

تسعى وزارة العمل ومن 
خالل اإلدارة العامة 

الموارد للتشغيل إلى، تنميه 
البشرية من خالل تطوير 

كفاءة الخريجين في 
فلسطين بشكل عام، وتوفير 

فرص التشغيل المباشر 
بشكل خاص، مما يعمل 
على توفير بيئة عمل 

مناسبة عبر تحقيق األهداف 
. حل جزء من 1التالية:

مشكلة متنامية للخريجين 
الجدد والعاطلين عن العمل. 

. توفير فرصة التدريب 2
ي للخريجين التشغيل

لتمكينهم وتأهيلهم للدخول 
في سوق العمل 

. المساهمة في 3الفلسطيني
التخفيف من نسبة البطالة 
بين الخريجين من فئة 

الشباب/ ذكور وإناث من 
. 4خريجي الجامعات.

تزويد الخريجين بالخبرة 
الالزمة والقدرة التنافسية 
والتمكين المالي المؤقت 
لمساعدتهم في الدخول 

. 5العمل الفلسطيني.لسوق 
تنمية القدرة االستيعابية 
للمنشأة وتطوير مستوى 

. تفعيل الشراكة 6إنتاجيتهم.
االجتماعية مع القطاع 

الخاص واألهلي ليتحمل 
. 7مسؤوليته التنموية.

خريج/ة  1170تشغيل
جامعي من التخصصات 

 المختلفة.

خفض 
معدالت 
 البطالة

   تشغيلي
رامي 

 المهداوي
القطاع الخاص ، 
 القطاع األهلي 

متعطل  1170تشغيل 
 وباحث عن العمل 

01/04/2019 31/12/2019 
  

 7036200شيقل
موازنة 
 تطويرية

 لم ينفذ

عدد العاملين 
من برنامج 
التشغيل 
 الطاريء

اإلدارة العامة 
 للتشغيل

  

 



18 
تطوير نظام 
معلومات 

 سوق العمل 

تسعى وزارة العمل ومن 
االدارة العامة خالل 

للتشغيل العمل على تحديث 
وتطوير نظام معلومات 
سوق العمل ليكون أكثر 
تجاوباً لواقع واحتياجات 

سوق العمل يكون له القدرة 
على المواءمة بين العرض 

والطلب وفق مؤشرات 
دقيقة صحيحة يمكن البناء 

عليها في رسم الخطط 
والسياسات والبرامج 
ت والمشاريع واتخاذ القرارا

 السليمة

خفض 
معدالت 
 البطالة

   استرتيجي
رامي 

 المهداوي

اإلحصاء ، الغرف 
التجارية ، وزارة 
االقتصاد ، الشئون 

 االجتماعية 

نظام معلومات متقدم 
ومتطور يلبي 
االحتياجات في 

المواءمة بين العرض 
 والطلب

 ألف شيقل   333 31/12/2019 01/04/2019
موازنة 
 تطويرية

 لم ينفذ
تطوير تطبيق 
على الهواتف 

 الذكية 

اإلدارة العامة 
 للتشغيل
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تجهيز 
وتشغيل 
المركز 

الفلسطيني 
للريادة 
 المهنية 

تسعى وزارة العمل ومن 
خالل االدارة العامة 
للتشغيل على تجهيز 

وتشغيل المركز الفلسطيني 
للريادة بهدف رفع كفاءة 

االفراد الراغبين من 
االستفادة من المشاريع 

الصغيرة بحيث يكون الفرد 
قادراً على ادارة مشروعه 
الخاص به بكفاءة عالية 

واكسابهم المهارات 
لتي والكفايات المختلفة ا

 يحتاجها سوق العمل. 

خفض 
معدالت 
 البطالة

   استراتيجي
رامي 

 المهداوي
الوكالة األلمانية 

 GIZللتعاون الدولي 

مركز ريادي مهني 
قادر على اكسباب 
الرياديين المهارات 

 المطلوبة 

 مليون شيقل 1.5 31/12/2019 01/04/2019
موازنة 
 تطويرية

 لم ينفذ

عدد 
المتدربين في 

المركز 
الريادي 
 المهني

اإلدارة العامة 
 للتشغيل

  

 
                 تابع



 الرقم
المبادرة/ 
 المشروع

 تفاصيل المقاييس التشغيلية

 المستهدفات للمقاييس / المؤشرات

 حسب الربع 2021 حسب الربع 2020 حسب الربع 2019 حسب الربع 2018

 الرابع الثالث الثاني األول الرابع الثالث الثاني األول الرابع الثالث الثاني األول الرابع الثالث الثاني األول

1 

منظومة 
السالمة 
والصحة 
 المهنية

 1026زيارة منها  2052
زيارة لمنشآت جديدة 

عامل/ة استفادوا  16995
من رفع الوعي وخدمات 

نظام داخلي  11التفتيش و
 2000تم مصادقته و

استشارة قانونية تم اإلجابة 
شكوى عمالية  100عليها و

إصابة  92تم متابعتها و
عمل تم التحقيق فيها 

إصابات  3باإلضافة الى 
 قاتلة 

2052 
ها زيارة من
1026 
زيارة 

لمنشآت 
جديدة 

16994 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
التفتيش 

نظام  11و
داخلي تم 
مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة 
عليها 

 100و
شكوى 

عمالية تم 
متابعتها 

إصابة  92و
عمل تم 

التحقيق فيها 
باإلضافة 

 3الى 
إصابات 

 قاتلة 

زيارة  2052
 1026منها 
 زيارة

لمنشآت 
جديدة 

16994 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
 11التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  92و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة الى 
إصابات  3

 قاتلة 

زيارة  2052
 1026منها 

زيارة 
لمنشآت 

 جديدة
16994 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
 11التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  92و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة الى 
 إصابة قاتلة 1

زيارة  2508
 1254منها 

زيارة 
لمنشآت 

جديدة.             
19826 
عامل /ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 
وخدمات 

التفتيش.           
نظام  13

داخلي تم 
مصادقته.      

2000 
استشارة 
قانونية تم 

اإلجابة عليها.  
شكوى  100

عمالية تم 
متابعتها                       

إصابة 175
عمل تم 

التحقيق فيها 
باإلضافة إلى 

إصابات 3
 قاتلة.

زيارة منها  2508
زيارة لمنشآت  1254

جديدة.             
عامل /ة  19826

استفادوا من رفع 
الوعي وخدمات 
 13التفتيش.           
نظام داخلي تم 

 2000مصادقته.      
استشارة قانونية تم 

 100اإلجابة عليها.  
شكوى عمالية تم 

متابعتها            تقييم 
منشأة ذات مخاطر  1

مرتفعة             
ابة عمل تم إص175

التحقيق فيها باإلضافة 
 إصابات قاتلة.3إلى 

زيارة منها  2508
زيارة لمنشآت  1254

جديدة.             
عامل /ة  19826

استفادوا من رفع 
الوعي وخدمات 
 13التفتيش.           
نظام داخلي تم 

 2000مصادقته.      
استشارة قانونية تم 

 100اإلجابة عليها.  
 شكوى عمالية تم

متابعتها            تقييم 
منشأة ذات مخاطر  1

مرتفعة             
إصابة عمل تم 175

التحقيق فيها باإلضافة 
 إصابات قاتلة.3إلى 

زيارة منها  2508
زيارة لمنشآت  1254

جديدة.             
عامل /ة  19826

استفادوا من رفع الوعي 
وخدمات التفتيش.                    

لي تم نظام داخ 11
مصادقته.                    

استشارة قانونية  2000
تم اإلجابة عليها.                               

شكوى عمالية تم  100
متابعتها            تقييم 

منشآت ذات مخاطر  1
مرتفعة                         

إصابة عمل تم 175
التحقيق فيها باإلضافة 

 إصابة قاتلة. 1إلى 

زيارة  2964
 1482منها 

زيارة لمنشآت 
 22659جديدة 

عامل/ة استفادوا 
من رفع الوعي 

وخدمات 
 13التفتيش و

نظام داخلي تم 
مصادقته 

 2000و
استشارة قانونية 
تم اإلجابة عليها 

شكوى  100و
عمالية تم 
 175متابعتها و

إصابة عمل تم 
التحقيق فيها 

 3باإلضافة الى 
 إصابات قاتلة 

زيارة  2964
 1482ا منه

زيارة لمنشآت 
 22659جديدة 

عامل/ة استفادوا 
من رفع الوعي 

وخدمات التفتيش 
نظام داخلي  13و

تم مصادقته 
 2000و

استشارة قانونية 
تم اإلجابة عليها 

شكوى  100و
عمالية تم 
 175متابعتها و

إصابة عمل تم 
التحقيق فيها 

 3باإلضافة الى 
 إصابات قاتلة 

زيارة  2964
 1482منها 
 زيارة

لمنشآت 
جديدة 

22659 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
 13التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  175و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة الى 
إصابات  3

 قاتلة 

زيارة  2964
 1482منها 

زيارة 
لمنشآت 

ة جديد
22659 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
 11التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  175و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة 
إصابة  1الى

 قاتلة 

زيارة  3420
 1710منها 

زيارة 
لمنشآت 

جديدة 
25491 

 عامل/ة
استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
 13التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  175و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة الى 
إصابات  3

 قاتلة 

زيارة  3420
 1710منها 

زيارة 
لمنشآت 

جديدة 
25491 
عامل/ة 

 استفادوا من
رفع الوعي 

وخدمات 
 13التفتيش و

نظام داخلي 
تم مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة عليها 

 100و
شكوى عمالية 

تم متابعتها 
إصابة  175و

عمل تم 
التحقيق فيها 

باإلضافة الى 
إصابات  3

 قاتلة 

زيارة  3420
 1710منها 

زيارة لمنشآت 
 25491جديدة 

عامل/ة استفادوا 
من رفع الوعي 

خدمات التفتيش و
نظام داخلي  14و

تم مصادقته 
استشارة  2000و

قانونية تم اإلجابة 
 100عليها و

شكوى عمالية تم 
 175متابعتها و

إصابة عمل تم 
التحقيق فيها 

 3باإلضافة الى 
 إصابات قاتلة 

3420 
زيارة منها 

1710 
زيارة 

لمنشآت 
جديدة 

25493 
عامل/ة 

استفادوا من 
رفع الوعي 

وخدمات 
ش التفتي

نظام  15و
داخلي تم 
مصادقته 

 2000و
استشارة 

قانونية تم 
اإلجابة 
عليها 

 100و
شكوى 

عمالية تم 
متابعتها 

 175و
إصابة عمل 
تم التحقيق 

فيها 
باإلضافةاالى 

إصابة  1
 قاتلة 

2 

ادة يالع
 المتنقلة

)يبحث عن 
 تمويل(

        

المقترح تم 
 إعداده

عمل الفحوصات 
المخبرية لعينات من 
المنشآت وفحوص 
للعمال واستفادة 

عامل  20000
وعاملة من الوحدات 

 المتنقلة              

عمل الفحوصات 
المخبرية لعينات من 
المنشآت وفحوص 
للعمال واستفادة 

عامل  20000
وعاملة من الوحدات 

 المتنقلة              

عمل الفحوصات 
من  المخبرية لعينات

المنشآت وفحوص 
للعمال واستفادة 

عامل وعاملة  39307
 من الوحدات المتنقلة              

استفادة 
عامل  22659

ة من /
الفحوصات 

للعالج والوقاية 
 2964واستفادة 

منشأة من 
اصحاحات 
 مهنية فيها .

 22659استفادة 
عامل /ة من 

الفحوص للعالج 
والوقاية واستفادة 

منشأة من  2964
اح االمهني االصح
 فيها .

استفادة 
22659 

عامل /ة من 
الفحوص 

للعالج 
والوقاية 
واستفادة 

منشأة  2964
من االصحاح 
 االمهني فيها .

استفادة 
22659 

عامل /ة من 
الفحوص 

للعالج 
والوقاية 
واستفادة 

منشأة  2964
من االصحاح 
 االمهني فيها .

استفادة 
25491 

عامل /ة من 
الفحوص 

للعالج 
والوقاية 
واستفادة 

منشأة  3420
من االصحاح 
 االمهني فيها .

استفادة 
25491 

عامل /ة من 
الفحوص 

للعالج 
والوقاية 
واستفادة 

منشأة  3420
من االصحاح 
 االمهني فيها .

 25491استفادة 
عامل /ة من 

الفحوص للعالج 
والوقاية واستفادة 

منشأة من  3420
االصحاح االمهني 

 فيها .

استفادة 
25493 

عامل /ة من 
الفحوص 

للعالج 
والوقاية 
واستفادة 

3420 
منشأة من 
االصحاح 

االمهني فيها 
. 

3 

قاعدة بيانات 
وطنية 

إلصابات 
العمل 

وأمراض 
 المهنة

        

النظام مجرب 
في مقر 
 الوزارة 

 3النظام مجرب في 
 مديريات

تم تجميع المالحظات 
والتعديالت المقترحة 

 على النظام

النظام بناء على تعديل 
 المالحظات إلطالقه

احصائيات دقيقة 
ألعمال التفتيش 

وموحدة بين 
الجهات 

الحكومية 
وخاصة 

 إصابات العمل 

احصائيات دقيقة 
ألعمال التفتيش 

وموحدة بين 
الجهات الحكومية 
وخاصة إصابات 

 العمل 

احصائيات 
دقيقة ألعمال 

التفتيش 
وموحدة بين 

الجهات 
الحكومية 
وخاصة 

ت إصابا
 العمل 

احصائيات 
دقيقة ألعمال 

التفتيش 
وموحدة بين 

الجهات 
الحكومية 
وخاصة 
إصابات 

 العمل 

احصائيات 
دقيقة ألعمال 

التفتيش 
وموحدة بين 

الجهات 
الحكومية 
وخاصة 
إصابات 

 العمل 

احصائيات 
دقيقة ألعمال 

التفتيش 
وموحدة بين 

الجهات 
الحكومية 
وخاصة 
إصابات 

 العمل 

احصائيات دقيقة 
عمال التفتيش أل

وموحدة بين 
الجهات الحكومية 
وخاصة إصابات 

 العمل 

احصائيات 
دقيقة 

ألعمال 
التفتيش 

وموحدة بين 
الجهات 

الحكومية 
وخاصة 



إصابات 
 العمل 

4 
بناء قدرات 
هيئة تفتيش 

 العمل 
        

مفتشين تم  4
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

مفتشين تم تأهيلهم  4
 بدورات خارجية  

مفتشين تم تأهيلهم  4
 بدورات خارجية  

مفتشين تم تأهيلهم  3
 بدورات خارجية  

مفتشين تم  4
تأهيلهم بدورات 

 خارجية  

مفتشين تم  4
تأهيلهم بدورات 

 خارجية  

مفتشين تم  4
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

مفتشين تم  3
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

تشين تم مف 4
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

مفتشين تم  4
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

مفتشين تم  4
تأهيلهم بدورات 

 خارجية  

مفتشين تم  3
تأهيلهم 
بدورات 
 خارجية  

5 

مشروع بناء 
مراكز تدريب 
مهني في 
الضفة 

الغربية عدد 
3 

- 
طرح عطاء 
 التصميم

تقييم عطاء 
 التصميم

احالة عطاء 
 التصميم 

متابعة • 
عطاءات 
التصميم 
لمراكز 
التدريب 

المهني في 
طوباس 

وطولكرم مع 
الشركة 

 المصممة  
متابعة • 

تخصيص 
قطعة االرض 

 10بمساحة 
دونمات 

+متابعة طرح 
وتقييم وتنفيذ 

عطاء 
التصميم 

لمركز تدريب 
 مهني نابلس

متابعة عطاءات • 
التصميم لمراكز 
 التدريب المهني في

طوباس وطولكرم مع 
 الشركة المصممة  

متابعة طرح وتقييم • 
وتنفيذ عطاء التصميم 
لمركز تدريب مهني 

 نابلس

طرح عطاءات التنفيذ • 
والمشاركة في تقييم 
 العطاء واالحالة  

متابعة طرح وتقييم • 
وتنفيذ عطاء التصميم 
لمركز تدريب مهني 

 نابلس

 
متابعة طرح عطاء • 

في التنفيذ والمشاركة 
 تقييم العطاء واالحالة 

متابعة االعمال 
االنشائية 

 بإشراف علوي 

متابعة االعمال 
االنشائية بإشراف 

 علوي 

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

 بإشراف علوي 

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ تجهيز 
القوائم 
المسعرة 
 للتجهيزات

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ طرح 
ت عطاءا

 التجهيزات

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ تقييم 
عروض 
االسعار 
لعطاءات 
 التجهيزات

متابعة االعمال 
االنشائية بإشراف 
علوي+ احالة 

عروض االسعار 
لعطاءات 
 التجهيزات

استالم 
المينى 
وتوريد 

التجهيزات 
 واالثاث 
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توسعة مركز 
تدريب مهني 

 يطا
- 

طرح عطاء 
 التصميم

تقييم عطاء 
 التصميم

احالة عطاء 
 التصميم 

متابعة اعداد 
وطرح وتقييم 
عطاء توسعة 
 مبنى المركز 

متابعة عطاء التصميم 
 لتوسعة المبنى

متابعة عطاء التصميم 
 لتوسعة المبنى

طرح عطاء التنفيذ 
لتوسعة المبنى وتقييمه 

 واالحالة

متابعة االعمال 
االنشائية 

 بإشراف علوي 

االعمال متابعة 
االنشائية بإشراف 

 علوي 

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

 بإشراف علوي 

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ تجهيز 
القوائم 
المسعرة 
 للتجهيزات

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ طرح 
عطاءات 
 التجهيزات

متابعة 
االعمال 
االنشائية 

بإشراف علوي 
+ تقييم 
عروض 
االسعار 
لعطاءات 
 التجهيزات

متابعة االعمال 
االنشائية بإشراف 
علوي+ احالة 

عروض االسعار 
لعطاءات 
 التجهيزات

استالم 
المينى 
وتوريد 

التجهيزات 
 واالثاث 
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مشروع 
تحديث 

مؤسسات 
التعليم 

والتدريب 
المهني 

والتقني في 
 –فلسطين 

تنفيذ وزارة 
 التربية

طرح عطاءات التجهيزات 
 والتوسعة

تقييم 
 العطاءات 

احالة 
 العطاءات 

متابعة استالم 
 التجهيزات

متابعة تقييم 
حالة بواقي  وا 
عطاءات 
األجهزة 
واألثاث 
ومتابعة 

استالمها + 
متابعة 
االعمال 

االنشائية في 
المراكز 

المستهدفة  
)جنين + 
قلقيلية + 
نابلس + 
 قلقيلية(

حالة  متابعة تقييم وا 
بواقي عطاءات األجهزة 

واألثاث ومتابعة 
استالمها+ متابعة 

االعمال االنشائية في 
المراكز المستهدفة  
)جنين + قلقيلية + 
 نابلس + قلقيلية(

االعمال االنشائية في  
المراكز المستهدفة  
)جنين + قلقيلية + 
نابلس + قلقيلية( تم 

 متابعتها

االعمال االنشائية في  
المراكز المستهدفة  
)جنين + قلقيلية + 

ابلس + قلقيلية( تم ن
 متابعتها

االعمال  
االنشائية في 
المراكز 

المستهدفة  
)جنين + قلقيلية 
+ نابلس + 
قلقيلية( تم 
 متابعتها

االعمال  
االنشائية في 

المراكز المستهدفة  
)جنين + قلقيلية 
+ نابلس + 
قلقيلية( تم 
 متابعتها

االعمال  
االنشائية في 
المراكز 

المستهدفة  
)جنين + 

يلية + قلق
نابلس + 
قلقيلية( تم 
 متابعتها

- - - -   
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تطوير 
تصنيف 
مهني 
 فلسطيني

- - 
نشر اعالنات 
لتعيين خبير 
 فني للمشروع

- - 
التعاقد مع الخبير 
الفني  ونشر اعالن 
 للموظفين االداريين

التعاقد مع الموظفين 
االداريين ونشر 
اعالنات للفنيين 
والحرفيين وتعيينهم 

قطاعات المهنية لالربع 
 االولى

دورات تدريبية وورشات  
 عمل

تقييم ومراجعة 
 العمل المنجز

نشر اعالنات 
للفنيين والحرفيين 
وتعينهم لالربع 
قطاعات المهنية 

 الثانية

دورات تدريبية 
 وورشات عمل  

تقييم ومراجعة 
 العمل المنجز

اعالنات 
للفنيين 
والحرفيين 
وتعيينهم 
للقطاعات 
 المهنية الثالثة

دورات تدريبية 
وورشات عمل  
وتقييم العمل 

 المنجز

نشر اعالنات 
للفنيين والحرفيين 
وتعيينهم لالربع 
قطاعات االخيرة 
+  دورات تدريبية 
 وورشات عمل

تقييم 
ومراجعة 
العمل 

المنجز  
وطباعة 
التصنيف 
المهني 
 المطور
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تقديم تدريب 
ريادي ومهني 

للخريجين 
الجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

- - 
نشر اعالنات 
لتعيين منسق  

 للمشروع
- 

تعيين منسق 
للمشروع 
+حصر 

وتحديد الكادر 
البشري 
)مدربين 

داخليين( في 
 مراكز

تنفيذ دورات مسائية 
 قصيرة

تنفيذ دورات مسائية 
 قصيرة

تنفيذ دورات مسائية 
 قصيرة
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تقديم تدريب 
تخصصي 
قطاعي 

للخريجين 
الجامعيين 

العاطلين عن 
 العمل

- - 
نشر اعالنات 
لتعيين منسق  

 للمشروع
- 

تعيين منسق 
للمشروع 
+حصر 

وتحديد الكادر 
البشري 
)مدربين 

داخليين( في 
 مراكز

دورات مسائية قصيرة 
منفذة حسب احتياجات 

 سوق العمل

دورات مسائية قصيرة 
منفذة حسب احتياجات 

 سوق العمل

قصيرة دورات مسائية 
منفذة حسب احتياجات 

 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب 
احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب 
احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب 
احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب 
احتياجات 
 سوق العمل

دورات مسائية 
قصيرة منفذة 

حسب احتياجات 
 سوق العمل

دورات 
مسائية 

قصيرة منفذة 
حسب 

احتياجات 
 سوق العمل

11 

توفير مقر 
لمركز 

التطوير التابع 
للمجلس 
 األعلى 

- - - - - 
مقر لمركز التطوير تم 

 استئجاره
لمركز التطوير تم مقر 

 استئجاره
مقر لمركز التطوير تم 

 استئجاره
- - - - - - - - 
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الدورات 
االستكمالية 
 والمسائية

- - - - - 
دورات منفذة في  10

 مراكز التدريب
دورات منفذة في  10

 مراكز التدريب
دورات منفذة في  10

 مراكز التدريب

دورات منفذة  10
في مراكز 
 التدريب

دورات منفذة  10
في مراكز 
 التدريب

دورات  10
منفذة في 

 مراكز التدريب

دورات  10
منفذة في 

 مراكز التدريب

دورات  10
منفذة في 

 مراكز التدريب

دورات  10
منفذة في 

 مراكز التدريب

دورات منفذة  10
في مراكز 
 التدريب

دورات  10
منفذة في 
مراكز 
 التدريب
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مشروع 
تدريب 

المدربين 
TTT 

- 

التحضير 
الجراء 
دراسة 

باحتياجات 
المدربين 
واالداريين 

من التدريب 
 التربوي 

 دراسة معدة 
تحضير 
المادة 
 التدريبية

 3تدريب 
 مدربي مدربين 

تدريب المدربين الجدد 
 preتدريب تربوي  

service   50عدد 

تدريب المدربين  
القدامي واالداريين 

-inتدريب تربوي  
service   75عدد 

تطبيق ايام دراسية عملية 
في مراكز التدريب لمن 

 تم تدريبهم
* * * * * * * * 
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مشروع 
الرؤية 
 (4العالمية )

    

    - 
دورة قصيرة منفذة  20

في مراكز التدريب 
 المهني 

دورة قصيرة منفذة  13
في مراكز التدريب 

 المهني

تخريج 
المتدربين/المتدربات من 
الدورات المنفذة وعددهم 

 متدرب ومتدربة  550

* * * * * * * * 
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مشروع غرفة 
كولون 
 (2الحرفية )

        - 
مدريب في  3تدريب 

 مجال مهارات العرض 

( 6_تدريب متقدم ل)1
من مهندسي الكهرباء 
في مراكز التدريب 
المهني في مجال 
)الطاقة الشمسية 

موظف  12_تدريب 2(
 في منهجيات البحث 

متدرب  100_تدريب 1
من سوق العمل في 
مجال الطاقة الشمسية 

_تجهيز مشغل الطاقة 2
الشمسية في مركز 
                      حلحول    

تطوير منهاج -3
السيارات الهجينة ومنهاج 

 الطاقة الشمسية

* * * * * * * * 
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خلق فرص 
عمل )دعم 

برامج 
         ريادية(

 75تنفيذ 
 مشروع ريادي

 مشروع ريادي 75تنفيذ  مشروع ريادي75تنفيذ  مشروع ريادي75تنفيذ 
               

17 

تشغيل طارئ 
للمتعطلين 
عن العمل 

بالشراكة مع 
القطاع 
         الخاص

تشغيل 
1170 
 مستفيد

 مستفيد 1170تشغيل  مستفيد 1170تشغيل  مستفيد 1170تشغيل 

                

18 
تطوير نظام 
معلومات 

 سوق العمل 

        

ورشة  50• 
عمل في 

الجامعات 
 والمدارس

 
تطوير • 

تطبيق على 
الهواتف 

 الذكية 

ورشة عمل في  50• 
 الجامعات والمدارس

 
تطوير تطبيق على • 

 الهواتف الذكية 
 
حمالت إعالنية • 

 مختلفة

ورشة عمل في  50• 
 الجامعات والمدارس

 
تطوير تطبيق على • 

 الهواتف الذكية

                  

19 

تجهيز 
وتشغيل 
المركز 

الفلسطيني 
للريادة 
         المهنية 

تجهيز مقر المركز •   
الفلسطيني بالمواد 

 الخام واالثاث 

 300تدريب حوالي   
 ريادي
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