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 شكر وإهداء

م(، وذلك بمشاركة وجهد 2020-2018بإعداد الخطة االستراتيجية لألعوام )لقد قامت وزارة العمل 

 اإلدارية في الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من األخ/ وكيل الوزارة.جميع اإلدارات العامة والوحدات 

إذ نستهل عرضنا للخطة لنعرب عن جزيل شكرنا لجميع اإلدارات والوحدات  وإننا في وزارة العمل

ت التي دارت في العديد من املناقشات واملراجعاالتي شاركت في هذا الجهد، وذلك من خالل 

 سعادة األخ/ وكيل الوزارة على اهتمامه وحرصه على إنجاز هذا العمل.اجتماعات الوزارة، كما نشكر 

كما نشكر كافة الجهات واملؤسسات التي قدمت الدعم والتمويل لبرامج ومشاريع الوزارة، ونحن نعول 

 .عليها الكثير من اآلمال والتطلعات لالستمرار في دعم وتمويل خطة عمل الوزارة

املوظفين الذين شاركوا في و  طاقم وزارة العمل واإلدارات واإلخوة ونهدي هذا العمل لكافة الجهات

 إنجاز الخطة.

الذي ينتظر منا الكثير لنحققه على طريق النهوض كما نهدي هذا العمل لشعبنا الفلسطيني الصابر 

 باالقتصاد الفلسطيني، والقوى العاملة الفلسطينية في كافة مجاالت تخصصها وعملها.
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 تنفيذيملخص 

        الفلسةةةةةةةةطياية خةةةةةةةة   ا  ةةةةةةةةوام لةةةةةةةةومار  ال مةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتراتي يةغة الخطةةةةةةةةة اإن الغايةةةةةةةةة مةةةةةةةةن ورا  صةةةةةةةةي
( هةةأ  ن تنةةةون مر  ةةاي مولةةةو ياي ل ميةةةر ا اوةةطة وال ةةةرامج والموةةارير التةةةأ ي ةةةر  2018-2020)

ذلةةم مةةن سةة أ الةةومار  إلةةة تح يةة   ةةي   التخطةةيط ل ةةا خةة   ا  ةةوام الا اةةة ال ايمةةةه ومةةا سيتلةةما 
ي مةةةن يةةةيسةةةتراتي يةه حيةةة  تلةةةمات الخطةةةة ال  هةةةيال  لةةةة قةةةير ن يةةةر مةةةن ا هميةةةة مةةةن الااحيةةةة اال

ا هيال وما ا تطوير ال اا  المؤسسأ للومار ه وتطوير  وي  خيمات ا من خ   ال ييي من السياسات 
 ةير  التوةغيلية لسةو  ال مة  المحلةأ ي ة  والتيخ ته نما  ن هةيل خفةم م ةيالت ال طالةة وميةاي  ال

الوةةغ  الوةةاغ  للةةومار ه سةةيما تةةأ  ةة  ارتفةةاة م ةةيالت ال طالةةة تةةأ ا رالةةأ الفلسةةطياية  وةةن  ن يةةر 
 وغير مس و .

وتأتأ ا هيال المت ل ة  ل ط وتا يم سو  ال م ه وتطوير ما ومة التفتيش وحمايةة ال مة ه وا ةام 
وير مستويات التيريب والتأهي  الم اأ والت اةأه و  قةات ال مة  الس مة والصحة الم ايةه ونذلم تط

والت اوايةةات واللةةمان اال تمةةا أ وتطةةوير ا ةةام م لومةةات سةةو  ال مةة  الفلسةةطياأ تةةأ  ملةةة  هةةيال 
إا ةام الخطةة يةه وت مة  الةومار  نةذلم  لةة إي ةاي ال ةرامج والموةارير التةأ تسة م تةأ الومار  االستراتي 

  تلةةةمين هةةةذا ال ةةةرامج والموةةةارير تةةةأ الخطةةةة التوةةةغيلية لةةةومار  ال مةةة  لل ةةةام االسةةةتراتي ية مةةةن خةةة 
 م.2017

تةةةةةأ م ةةةةةاالت تطةةةةةوير م مو ةةةةة مةةةةةن ا ا مةةةةة وا يلةةةةةة واال ةةةةرا ات و   اةةةةا  ت مةةةةة  الةةةةومار   لةةةةةةنمةةةةا 
واختصاصةةات  مةة  الةةومار ه و لةةة و ةة  الخصةةوإ  اةةا  ا ةةام إحصةةا ات ومؤوةةرات سةةو  ال مةةة ه 

اوةةا  يليةة  إ ةةرا ات وخةةيمات الةةومار ه  ير ةةة  الغةةة ا هميةةة مةةن حيةة  نوا ةةا ت ةةي ا يا  حيةة  تماةة  وا 
الرئيسةةةة تةةةأ م رتةةةة توق ةةةات وات اهةةةات سةةةو  ال مةةة  وال مالةةةة وحرنةةةة ال ةةةرم والطلةةةب  لةةةة ا يةةةي  

وناتة المؤورات ا خرىه ومياي  ير ة التفا   مر ال م ور ومتل أ الخيمات من خ   توتير  ال املة
تةأ  م مةةا يلة اإل رائية واورها و  ل ا تأ متااو  طال أ الخيمات وهأ تأ م مو  ا تون  رات ة 

  إا اح خطة الومار  للا وم  واقر ال مالة الفلسطياية تأ ناتة م االت ا.
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 :المقدمة
م( احيى  هم 2020-2018  صياغة الخطة االستراتي ية لومار  ال م  خ   الفتر  من )تون

ذلم من  همية  الغة  الاس ة لم ا  قطاة ال م ه ونل  يا ولويات تأ  م  ومار  ال م ه لما 
 واستورال م الم المرحلة المست  ليةه ومسار  م  الومار  خ   الساوات ال ايمة.

االستراتي ية  لة  ساس تحييي  ملة من ا هيال ال امة   يي  الميىه من وأا ا رتر  وم هذا توس
وتطوير مستويات ا يا  المؤسسأ والخيمأ ليى الومار ه  ما ُيمنَّن من احيا  ا لة او ية تأ  وي  
 االخيمات وال رامج الم يمة من طرل الومار  لصالح ال مالة الفلسطياية  مختلل منواات ا وورائح 

وتس م نذلم تأ ت ميم ال اية الياخلية والت  يمية للومار ه وتمنيا ا من  يا  الم ام  الم ايةه
والمسئوليات وا يوار المااطة   اه ويرتر مستوى   وميت اه سيما و ن الواقر السياسأ واالقتصاي  

  و رول الذ  ت يو  ا رالأ الفلسطيايةه وخاصة تأ محات ات قطاة غم  يوا   تحييات ن ير 
 لة موا  ة متوا نة وم  ي ه ت    من  اا  هذا االستراتي ية  مراي ملحاي وهاماي للمان قير  الومار  

 تات    تأ س ي  تح ي   هيات ا.المسار الذ   هذا الم ي ات والتحييات والتغلب  لي اه مر توليح

رات قياس ا يا  لن  هيل من ا هياله ستراتي ية م مو ة من ا هيال ومؤووتتلمن الخطة اال
لتح ي   النفيلة  تافيذ وتط ي  خطة ال م  تحييي السياسات والتيخ ت المطلو ة واال را ات ويتم

 ا هيال المرسومة.

وقي رنمت الخطة االستراتي ية  لة تطوير ا يا  المؤسسأه ول ط وتا يم سو  ال م ه وتطوير 
ي اي ترإ ال م ه وتحسين ال يئة االستامارية ال رامج والموارير المت ل ة  خ فم م يالت ال طالةه وا 

وحوس ة ا م الم لومات الوطاية وتحيي  ا م التيريب الم اأ والت اأه ورتر مستوى الم اراته 
 وروط و رول ال م   وتطوير قوا ي ال يااات واحصا ات ال م ه وتح ي  حالة مت يمة من االلتمام

 والحوار اال تما أ  ين  طرال ال م ه وتوتير  يئة ال م  اآلماةه والخاليةات ال م  ال ئ  و  ق
ة الت اواياته واص ح ا م ال م  تي ه وتأسيس ا ام  صر  قطامن المخاطره وتطوير وتامية 

لللمان اال تما أ قاير  لة نفالة ح و  الط  ة والفئات ال مالية واال تما ية والتأ هأ تأ  مس 
    ال رول الص  ة التأ توا   ا الط  ة ال املة تأ ناتة ا ص ي . الحا ة إلي  تأ 
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م يالت ال طالةه ومياي  مستويات التوغي  تأ سو  ال م  من  ين  هم ا هيال وي ت ر الحي من 

ه  ن إذ  ن ذلم ي ت ر هيتاي اقتصايياي وا تما ياي وسياسياي تأ الوقت ذات االستراتي ية تأ الخطةه 

 نما  ن ال لا   لة ال طالة ل الااتج المحلأ اال مالأه  مياي  الة يؤي سم ي  ال طالة تخفيم 

    اي إي ا ية وا تما ية ن ير .

وت يل هذا االستراتي ية إلة ولر الخطوط االستروايية التأ يتم  لة  ساس ا ولر السياسات 

وتون   ذلم مه 2020ه    حتة ال ام تأ الميى المتوسط المااس ة لمياي  التوغي  والحي من ال طالة

ة مستوى للوصو   االقتصاي الفلسطياأ إلات ال م  تأ الميى الطوي  ا طة االاط   لولر سياس

%( 3 -% 2التوغي  والتو يل النام ه حي  تست يل االستراتي ية خفم اس ة ال طالة  م ي  )

التوغي  لم ايرات المحلية وموارير ساوياي من خ   متا  ة ترإ و رامج ال م  المتاحةه وتو ير ا

الذاتأه وتر ر ص و ة تخفيم ال طالة لير ة  ن ر مما تست يت  االستراتي ية الة ارتفاة م يالت 

والة ط ي ة ال يوي من ااحيةه  المياي  السناايةه و التالأ ارتفاة م ي  الامو تأ ال وى ال املة

 االقتصاي ة ال طاة وارت اط االقتصاي المحلأ وال رول والحصار الوام  الذ  يفرل  االحت    ل

 .االسرائيلأ من ااحية  خرى
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 لــــل وزارة العمـــــمة وكيـــــكل
 نما هي ااأ و  اا الفلسطياأ من استمرار االحت   الغاوم والحصار واالستيطان وت ويي ال يس 

قتصايية  الغة الت  يي ال رول اال ملا فة ليس  قل ا استااائية ي ااأ سنان قطاة غم  من  رول
ت ا   ه%(  ون  يفو  م يالت ال طالة تأ المحيط ال ر أ واإلقليمأ44) مما ماي اس ة ال طالة إلة

تأ الحي من مونلة ال طالة  ين تئة الو اب من ال ما  والخري ين من  م2017خ   ال ام  التفنير
 ال م ه وقي تم تافيذ ال ييي من ال رامج تف ي   رامج التوغي  التأ تست يل توتير ترإ خ  

وتأ س ي  ذلم  يلاي ت ي قامت الومار   والموارير التأ تست يل الحي من   ياي ال اطلين  ن ال م .
م(ه حي  تلمات الخطة ال ييي من المحاور تأ 2020-2018 إ ياي الخطة االستراتي ية لأل وام )

التفتيش وحماية ال م  و رامج االص ح وال اا  م االت التوغي  والتيريب والتأهي  الم اأ و 
المؤسسأ  لة مستوى الومار  تأ م االت تطوير الخطط والسياساته واإلص ح اإليار ه و اا  

وتوتير ال يئة ال ااواية للا وم  واقر ال مالة وتطوير ا ام م لومات سو  ال م  الفلسطياأه 
لة غير ذلم من المحاور التأ تلم  ات ا الخطة.الفلسطياية وا 

متا  ة تافيذ  يي من الموارير التأ تست يل   ن تتلمن هذا الخطة  لة نذلم وقي حرصت الومار 
تامية قطاة ال م   رغم محيويية   ات ومصاير التموي  وص و ة اقااة هذا ال  ات  تافيذ ال رامج 

 ن يفو   ناير  لة اطا  واسره حي   ن   ياي ال اطلين  ن ال م  تأ مختلل التخصصات و الم
ح م الاواطات وال رامج والموارير المافذ   لة اطا  محيوي خاصة تأ قطاة غم  حي  تتمايي 
م يالت ال طالة وتتمايي تيت ات الياخلين ال يي الة السو  تأ    ارتفاة م يالت الامو السنااأه 

لسو  ال م  المحلأه ومياي    ياي طال أ ال م  تأ م ا   ل ل ال ير  التوغيلية و االستي ا ية 
 واير  ترإ ال م  والو ائل الم رولة.

هو  يان المؤورات المت ل ة  سو  ال م ه  نذلم لومار ل الخطة االستراتي يةوان الغرم من ا ياي 
وارت اط ا  ح م الامو االقتصاي  واال تما أ الذ  ي تمي  ون  ن ير  لة ميى استخيام قو  ال م  

ه ومن هاا تان ترنيم الومار  ( Full & effective employmentالمتاحةه استخياما نام ي وت االي )
ستخيام ا ما  للمواري ال وريةه لل م   أقصة نفايةه سينون تأ المرحلة الم  لة  لة تح ي  اال

ولتح ي  مستويات  يي  من االاتاجه وللمساهمة  اصيب واتر تأ التامية الواملةه ومياي  اليخ  
 ال ومأ ورتر مستويات الم يوة وصوالي الة تح ي  ا من والرتاا اال تما أ.
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ال وى ال املةه حي  تما  الرنيم  ا ساسية تأ وتس ة الومار  نذلم الة ا اي  تا يم  ملية تخطيط 
  ملية التخطيطه تأ   يها االاسااأ الذ  يرنم  لة ولر الموري ال ور  تأ اال ت ار ا و .

نما تس ة الومار  الة التغلب  لة التحييات والم وقات التأ توا   اه ويتما   هم ا تأ توتير 
التأ و  تأ ناتة م االت  م  الومار  مج والمواريرمصاير و  ات التموي  التأ تلمن تافيذ ال را

تس م تأ مياي  ترإ ال م ه والتخفيل من حي  ال طالة وم يالت الف ر تأ الم تمر الفلسطياأه 
واستي اب ال اطلين وتوتير احتيا ات السو  المت يي  من التخصصات والم ن التأ تتااسب مر 

اتاجه وسي حا ة الموارير االقتصايية ال ارية من التطورات التناولو ية وتطور  يوات ووسائ  اال
 ال مالة الماهر  والمؤهلة.

وتس ة الومار  الة توتير قوا ي ال يااات والم لومات الواملة والحيياة حو  مؤورات ال م ه حي  
تما  ت و  الم لومات التحي  ا ن ر للومار  تأ المرحلة ال ايمةه وذلم لتوخيإ وتحييي االحتيا ات 

مطلو ةه وموامات ا وم  مت ا مر االمنااات المتوتر  من قو  ال م  الفلسطياية. وقي قط ت الومار  ال
تأ هذا الص يي ووطا ن يراي وهاماي تأ اا ام موروة توحيي وتطوير ا ام م لومات سو  ال م  

 الفلسطياأه تأ ن  من و أ الومار  تأ اللفة الفلسطياية وقطاة غم .

توحيي  اقأ ا ا مة وال وااينه والة تط ي  موروة قااون اللمان اال تما أ تأ  وتطمح الومار  الة
تلسطينه وذلم  و  مر ه حي  سيؤسس لمرحلة  ييي  تستاي الة احترام م ي  الح  تأ ال م  
المااسب والم م  ولماا  لن  مواطنه ولمان الح و  اال تما ية المترت ة لناتة الط  ة ال املة 

 تأ تلسطين.
ه وذلم م(2020-2018ا  وام )ت وم الومار   التحلير لتافيذ  ملة من الموارير وال رامج خ   و 

تأ مختلل م االت ال م  سوا   لة ص يي  رامج الومار  وال املين تي اه  و  لة ص يي  رامج 
ل املة الومار  لصالح طال أ ال م  و رامج الت ليم والتيريب الم اأ والت اأ و رامج ت ميم ال وى ا

م  والم االت ولمان وروط و رول ال م ه وترقية  ليات ال  قة  ين ال املين و صحاب ال 
 ي و اهلل ت الة  ن يمن  لياا  تح ي   مااأ و  اا تأ الوحي  لخيمة و   م. ا خرى ذات ال  قة 

 والحرية واالست    واقامة اليولة الفلسطياية المست لة و اصمت ا ال يس الوريل.
 
 أ. موسى السماك 

 وزارة العملوكيل 
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 الرؤية:
م يالت ال طالة  الحي من"احو قطاة  م  مست ر وما مه و طرال إاتاج موارنة تأ ال م   لة 

 والف ره وت ميم ال م  ال ئ ه وترسيخ اللمان اال تما أ".

 الرسالة:
ال م  من خ   االوةرال الفا ة   سو ل ط وتا يم  تأ تاموية تساهمومار  ال م  مؤسسة حنومية "

الم اأه ولمان   قات  م  مست ر ه وتطةوير  التيريب ما ومة  لة تط ي  قااون ال م ه وتطوير
ه والحةةةوار ما ومةةة توةةغي  تا لةةةه ترسةةةأ م ةةايئ ال مةة  ال ئةة ه وتأسةةةيس ا ةةام لللةةمان اال تمةةا أ

وتنةاتؤ الفةرإ تةأ الاةوة اال تمةا أ الا اأ وتوة ير وتا ةيم ال مة  الت ةاواأ وتنةريس م ةي  المسةاوا  
 . "وتحسين ول ط  وي  الخيمات

 األهداف االستراتيجية:

مستوى ا يا  المؤسسأ وتطوير تيخ ت و رامج الومار ه وتحسين ول ط  وي   تطوير .1
 الخيمات.

س ة ال طالة من خ   ت ميم خيمات وترإ التوغي  ال ئ  تأ إطار تامية  ورية اخفم  .2
 مستيامة. 

تا يم سو  ال م ه وتطوير التوري ات وال وااين المت ل ة   طاة ال م   ما يس م تأ حماية  .3
 طرتأ اإلاتاج.

نسا  ا الم ارات وت  الوصو  إلة ا ام تيريب م اأ  .4 قاير  لة تأهي  ال مالة المحلية وا 
 احتيا ات سو  ال م .

لاواط االقتصاي  تا يم وتامية قطاة الت اوايات ورتر اس ة موارنت ا تأ منواات ا .5
 واال تما أ.

 وملتممة  ال وااين واللوائح التافيذية وال رارات ذات الصلة الوصو  إلة ماوآت  م  ما مةه .6
 وروط ال م  وصوالي إلة  يئة ال م  اآلماة وال ئ ة.تا يم و 

وت ميم الحوار اال تما أه و اا    قات  م  مست ر ه والموارنة  هتحسين  رول ال م  .7
 الف الة تأ إطار ال ااون. الا ا ية

 تأسيس ا ام  صر  لللمان اال تما أ ينف  ح و  الط  ة ال املة تأ تلسطين. .8
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 القيم األساسية:
 الم ايئ اإلس مية. المستمي  منقيم ال م  و خ ق   .1
 .والاوة اال تما أ ال يالة وتناتؤ الفرإ .2
 .والمسا لة الوفاتية .3
 الحوار اال تما أ. .4
 ال م . وي  ا يا  وات ان  .5
 االاتما  واإلخ إ والمسؤولية ت اا المؤسسة وال املين تي ا وال و  ال املة. .6
 تح ي  رلا ال م ور والمت املين ومتل أ الخيمات. .7
 .مر الورنا  اال تما يين ال م   روح الفري  الواحي .8

 :ومراحل إعدادها منهجية الخطة
ه م(2020-2018ال م  لأل وام ) تم توني  ل اة مختصة إل ياي الخطة االستراتي ية لومار  .1

اإليار  ال امة للتخطيط  وهأ  مير اإليارات والوحيات و لويةوذلم  رئاسة ا خ/ وني  الومار ه 
والسياساته واإليار  ال امة للوئون اإليارية والماليةه واإليار  ال امة للتوغي ه واإليار  ال امة 

ه واإليار  ال امة للت اونه واإليار  ال امة ب الم األلتيريللتفتيش وحماية ال م ه واإليار  ال امة 
إلة  ااب الوحيات اإليارية  هل  قات ال م ه واإليار  ال امة لل  قات ال امة والت اون اليولأ

 ا خرى المختصة  الومار .
  ي ا تما ات يورية لمااقوة ما  ية الخطة ورؤيت ا و هيات ا االستراتي ية و اقأ محتويات  .2

 وملاميا ا ا ساسية.الخطة 
قامت الل اة  مااقوة الخطة تأ مراحل ا ا وليةه وتم ا خذ  م ح ات اإليارات ال امة واإلخو   .3

 الميرا  ال امون  الومار .
تحلي  ا اط ال و  ال م  من خ   التحلي  الر ا أ ) توخيإ الولر الحالأ ل طاة و يئة .4

 .(والل ل والفرإ والمخاطر المحتملة
تا اأ  لي ا الخطة وت  رؤية الومار  ورسالت ا و هيات ا  وام  الا اح ا ساسية التأ استخ إ  .5

 االستراتي ية.
تحييي االستراتي يات والسياسات الم ئمة والتأ ي تمي  لي ا تأ ا را  التيخ ت ال ممة إلا ام  .6

  هيال الومار  االستراتي ية.
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الخطة وتحييي مراح  التافيذ وال  ات المسئولة وتومير إ ياي ال رامج التأ سيتم تافيذها تأ إطار  .7
 ا يوار واالختصاصات  ين  مير اإليارات والوحيات اإليارية.

 الخطة. اا  خطة ال م  التافيذية وا  ياي مصفوتة ال رامج والموارير الخاصة  إا ام  .8
س ميى ا اح وتافيذ إ ياي الم ايير ومؤورات اإلا ام وا يا  التأ سيتم اال تماي  لي ا تأ قيا .9

 الخطة وقياس مستويات ا يا .
الخطة  ونل ا الا ائأ من ق   الومار  وول  ا قيي التافيذ والتط ي  ا ت اراي من تاريخ  ا تماي .10

 إقرارها.

 الهيكل التنظيمي لوزارة العمل:
وت  ( وحيات إيارية رئيسةه  مي  ا تت ر م اور  5( إيار   امةه و)11تتألل ومار  ال م  من ) .1

 ه( مييريات لل م  تأ محات ات غم 5 ية )ة وني  الومار ه  اإللاتة إلة ت ال ين  التا يمأ إل
 .الم اأ للتيريب مرانم (5) الومار  ويت ر

 وتوم  الومار  المنواات الرئيسة التالية: .2

 ويرت ط     يي من الوحيات.ييوان الوميره  .  
ير س ا وني  الومار  ويمنن  ن ي اوا  منتب وني  الومار ه ويرت ط     يي من الوحيات و  .ب 

 وني  مسا ي تااط    وئون محيي .

 وهأ: التا  ة لمنتب وني  الومار  اإليارات ال امةه .ج 

 . اإليار  ال امة للتفتيش وحماية ال م 
 . اإليار  ال امة ل  قات ال م 
 .اإليار  ال امة للتخطيط والسياسات 
 . اإليار  ال امة للتوغي 
  للتطوير والتيريب وت ييم ا يا .اإليار  ال امة 
 .اإليار  ال امة للت اون ال ر أ واليولأ وال  قات ال امة 
 .اإليار  ال امة للوئون اإليارية والمالية وال يرات ال ورية 
 .اإليار  ال امة للتيريب الم اأ 
 .اإليار  ال امة للرقا ة الياخلية 
 .اإليار  ال امة للت اون 
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 اال تما يةات اإليار  ال امة للتأميا. 
 . اإليار  ال امة لمييريات ال م 

 نما يت ر منتب الوني  الوحيات اآلتية: .ي 

 .اليائر  ال ااواية 
 .يائر  الحاسوب وا م الم لومات 
 .يائر  التاسي  الحنومأ 
 .ل اة السياسات ال مالية 

تأ الناير وهذا مؤور لو وي ا إ ن ير  ( مو فاي 187ي لغ  يي المو فين الما تين تأ الومار  ) .3
الو يفأ  الومار  حي  ت ااأ ال ييي من اإليارات ال امة من قلة   ياي المو فين ولو تأ حيويها 

 اليايا.

( مو فايه تيما ي لغ  يي 161ي لغ  يي المو فين الذين يت الون روات  م من ومار  المالية  غم  ) .4
 .( مو فاي 26المو فين الذين يت الون روات  م من مالية رام اهلل )

وحتة تاريخ ه وي لغ  ييهم  2007 اقأ مو فأ الومار  هم مستانفون  ن ال م  ماذ ال ام  .5
 ( مو فايه إذا ما استااياا حاالت الت ا ي وخ ت ا.181الحالأ )

 المهام األساسية لوزارة العمل:

المساهمة تأ إ ياي الخطط الوطاية ورسم السياسات المت ل ة   طاة ال م ه وا  ياي الخطط  .1
االستي ا ية من خ   ستراتي ية لتا يم قطاة ال مالة الفلسطيايةه ورتر م ير  سو  ال م  اال

 تخطيط ال رامج والموارير ال ايتة إلة توتير ترإ ال م  والتيريب والتأهي .
المساهمة تأ تا يم سو  ال م   ن طري  توتير الم لومات ا ساسية حو  ال وى ال املة  .2

تأهي  ال وى ال املة المير ة حسب احتيا ات سو  ال م  وذلم وتحسين خيمات التوغي  و 
 للحي من ال طالة والف ر.

من خ   تطوير ا ا مة اإليارية والمالية واإل را ات الياخلية  ال يرات الياخلية للومار رتر  .3
ه ورتر مستوى الناير وا ام الرقا ة وتوتير ا   م  والم يات ال ممة لتحسين وتطوير ا يا 

 .ال ور  تأ م االت  م  الومار 
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تحسين  وي  الم لومات المت ل ة  ال وى ال املة والتيريب الم اأ وتوسير إطارهاه ورتر  .4
مستوى اإلق ا   لة التيريب الم اأ وتحسين  وي   رامج التيريب الم يمة حسب احتيا ات 

 سو  ال م .
م ا  ارواي وتو ي  تحسين او ية الخيمات الم يمة من مناتب التوغي  وخاصة تأ  .5

 ال احاين  ن ال م .
 التأ  ملت سا  اي ياخ  "الخط ا خلر".متا  ة تحصي  ح و  ال مالة الفلسطياية  .6
توتير ترإ  م  لل اطلين  ن ال م  ونذلم الفئات ا نار تلرراي وذو  االحتيا ات  .7

ة من خ    رامج التوغي  سوا ي للخري ين  و ال ما  والم ايين تأ ناتالخاصة 
 التخصصات.

الا وم  الحرنة الت اواية من خ   ت يئة المااخ ال ااواأ الما م ل مل ا وتف ي  يورها تأ  .8
 ال ملية االاتا ية تأ تلسطين وذلم للمساهمة تأ تح ي  التامية االقتصايية واال تما ية.

يار  من خ   الت اون  ين إيارات التفتيش وحماية ال م  تحسين  رول ووروط ال م   .9 وا 
  قات ال م ه وترسيخ   قات  اا    ين الورنا  اال تما يين و طرال اإلاتاجه رتر 
مستوى الو أ  أهمية التفتيش وتس ي   يااات الماوآت المحليةه ونذلم تسوية الاما ات 

 .ال مالية وت اي ل ااون ال م  الفلسطياأ
من خ   تأسيس ا ام  صر  المساهمة تأ تح ي  الحماية اال تما ية للط  ة ال املة  .10

لللمان اال تما أ لنفالة حيا  نريمة لل مالة الفلسطيايةه وااوا  قا ي   يااات وطاية تخيم 
 قطاة التأمياات اال تما ية.
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 أدوات التحليل االستراتيجي:
 ( التحليل الرباعيSwot Analysis:) 

الياخلية والخار ية لل م  ويمنن تحييي يتأار اطا  وم ا   م  الومار   مؤارات  ييي  وتوم  ال يئة 
هذا المؤارات من خ   تحلي  ال وام  المت ل ة  أاوطة وم ام الومار  والمواري ال ورية لم رتة  ااصر 

 ال و  والل له واستغ   الفرإ والخيارات المتاحة وموا  ة التحييات والم وقات ال ائمة.

 :عناصر البيئة الداخلية 
 نقاط القوة: .1

 رؤية الومار  ورسالت ا وا هيال والم ام الرئيسة ل ا.ولوح  .  

توتر مييريات ال م  ومناتب التوغي  ومرانم التيريب الم اأ الموم ة  لة محات ات قطاة  .ب 
 غم .

 توتر الخ رات والنفا ات الو يفية الفاية واإليارية ليى الومار . .ج 

اإليارية ال لياه مما يون   ام ي مسااياي إلا اح   اومر  يتإ اي  ترتيب  ولاة الومار   .ي 
 خطط الومار .

و وي و نة من ال  قات مر المؤسسات والما مات غير الحنومية واليولية ذات الصلة  .ه 
   طاة ال م  والتو يم م  ا.

يتيح الم ا  للوصو  الة االحصا ات ه ا ام م لومات لسو  ال م  الفلسطياأ توتر .و 
 ه وي مم  مليات التخطيط ورسم السياسات ل طاة ال م .والتوق ات المطلو ة

و وي قا ي  من توري ات ال م  واللوائح التا يمية وال رارات الصاير  التأ تون  الغطا   .م 
 ال ااواأ لم ا   م  الومار .

 :نقاط الضعف .2

ال اا  وال ين  التا يمأ الحالأ للومار ه و يم انتما  الوصل الو يفأ للمستويات  ت ايم .  
 والتوني ت الو يفية تي ا.

 يم و وي خطط استراتي ية سا  ة يمنن ال اا   لي ا  س ب ا تماي الومار   لة خطط  .ب 
 توغيلية ساوية.
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 خطط التيريب تي ا. يم نفاية مستويات التيريب والتأهي  الو يفأ ياخ  الومار  ول ل  .ج 

  مت ا وتحوي   رامج التطوير تي اهص و ة توتير المواماات التوغيلية لتحيي   اية الومار  و   .ي 
 وتوتير المواماات التطويرية والر سمالية.

 و وي ا إ ن ير من  يي المو فين واحتيا ات الومار  من المواري ال ورية والمؤهلة. .ه 

 وال  قة مر ال م ور وطالب الخيمات. يم توتر  يلة إ رائية تا م ال م   .و 

 ل ل آليات المتا  ة والرقا ة والت ييم  لة مستوى الوحيات اإليارية  الومار . .م 

ت اليولية التا  ة ص و ة إقامة   قات التو يم واالتصا  والت اون مر الما مات والمؤسسا .ح 
 لليو  المااحةه وذلم لتوتير التموي  لصالح الموارير المخططة.

 البيئة الخارجية: عناصر 

 الفرإ والخيارات المتاحة: .1

و وي تو   حنومأ يا م ل طاة ال م  والموارير لتوتير ترإ ال م  والتيريب لخفم  .  
 م يالت ال طالة والف ر.

توتر  يي من المؤسسات والما مات اليولية الااوطة تأ م االت التوغي  والتيريب والمتوقر  .ب 
 ي م ا لل رامج المطلو ة.

الاس ة ا  لة لمن الترني ة الو ا أ ما  ال اصر لفلسطياأ تتأ وواب ويالم تمر ا .ج 
 الييمغراتية وسو  ال م .

و وي حالة من اإلصرار  لة الصموي وموا  ة الحصار الذ  يفرل  االحت   وا تنار  .ي 
  ساليب ووسائ  ال م  ال ييي   إمنااات  سيطة.

 التحييات والم وقات: .2

واغ   الم ا ر والمااتذ الحيوييةه ومار ايخا  المواي  استمرار سياسة الحصار المويي .  
 ا ساسية والخام ال ممة للصاا ات والموارير الوطاية.

 يم قيام حنومة التوات   يورها المطلوب ت اا تح ي  ا هيال التاموية ت ار المصالحة و  .ب 
 ل طاة ال م ه والحي من ال طالة المرتف ة التأ وصلت إلة اس ة غير مس وقة.
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اية ت اا واغياب االست رار السياسأ واالقتصاي ه  س ب ت يييات االحت   وسياسات  ال ي .ج 
 ال طاة.

ارتفاة   ياي الياخلين إلة سو  ال م  ساويايه ول ل ال ير  التوغيلية ل قتصاي المحلأ  .ي 
 وص و ة استي اب طال أ ال م  والمت طلين.

 منن تمويل ا من ال  ات والما مات اليولية.ا تماي الومار  النلأ  لة الموارير المحيوي  الم .ه 

ص و ة توتير التموي  الحنومأ تأ ال طاة لصالح ال رامج والموارير المخططةه لتوييي  .و 
اليو  المااحة والمؤسسات اليولية لوروط التموي  لصالح إقامة الموارير اللرورية إلا اش 

 السو  والتخفيل من حي  ال طالة.

ام الت ليم ا ناييمأ والم اأ والت اأ وا إ االحتيا ات الف لية و وي ت و   ين مخر ات ا  .م 
 لسو  ال م  تأ ا رالأ الفلسطياية.

 يم و وي حالة الل ط والتا يم لسو  ال م  المحلأه وات اة ا را ات  ووائية تأ ت ييم  .ح 
 الخيمات وال  قة  متل أ الخيمات وطال أ ال م .

مة من خ   مرانم التيريب التا  ة للومار ه و يم ل ل مااهج وخطط التيريب الم اأ الم ي .ط 
م  مت ا الحتيا ات السو  وت يم وسائ  التناولو يا الحيياة تأ الم ن والو ائل المطلو ة 

 وغياب استراتي ية وطاية لتطوير ا ام الت ليم والتيريب الم اأ.

ز إليها ومن خالل التحليل والبحث يمكن تحديد أهم عناصر النجاح التي سوف ترتك
 الوزارة لتحقيق خطتها االستراتيجية وأهدافها المرجوة وهي:

 صياغة الخطة االستراتي ية  ون  والح ومحيي وما  أ يلمن توق ات ا اح ن ير . .1

 التا يم اإليار  ال يي والف ا .  تطوير ال ين  التا يمأ للومار  من  هم  وام .2

 ال م ور وطال أ الخيمات.ت وية وسائ  االتصا  واإل  م وال  قة مر  .3

المساهمة تأ تطوير  اية الومر  وت  يمات ا يسا ي تأ اقااة ال  ات الممولة   يوى وت الية  .4
 . لة مستوى الومار ال رامج والموارير المخططة 

الس أ إلة تف ي  الموارنة  ين ال طا ين ال ام والخاإه ومؤسسات الم تمر المياأ تأ إقامة  .5
 والموارير الحنومية لصالح المت طلين  ن ال م .وتافيذ ال رامج 
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هاام حا ة إلة استامار الطاقات الوا ة تأ م ا  ا  ما  الريايية وتناولو يا الم لوماته  .6
 ا  ما .  ير الم ايرات والتوغي  الذاتأ وحالااتوتو

 اتؤوليمن  وام  الا اح الس أ إلة مياي  وتو ل   ياي  ييي  من المو فين لتومير المس .7
 والم ام الو يفيةه ولمان تافيذ الموارير المخططة.

 ي  لة توتير الخيمات   وي   اليةه وت سيط إ را ات الحصو   لي ا.يالتأن .8

 :الهدف االستراتيجي األول 
 ."رفع مستوى األداء المؤسسي لوزارة العمل وتطوير تدخالتها وبرامجها في قطاع العمل"

 مؤشرات قياس األداء:

ا يا   الاس ة لميى تطوير ومؤسسة  ملية التخطيط  الومار  و رامج المتا  ة قياس مستوى  .1
 والت ييم.

 اس ة المو فين الملتح ين   رامج التطوير والتيريب إلة ا مالأ  يي المو فين. .2

اس ة ال لايا والوناو  والم ام ت التأ تمت م ال ت ا وحل ا من إ مالأ ال لايا والوناو   .3
 ة ) لة مستوى المو فين خاإ  الومار (.والم ام ت الم يم

اس ة ال لايا والوناو  والم ام ت التأ تمت م ال ت ا وحل ا من إ مالأ ال لايا والوناو   .4
 والم ام ت الم يمة ) لة مستوى خارج الومار  خاإ  متل أ الخيمات(.

 الخدمات المقدمة. وجودةقياس مستويات أداء الوزارة في مجال تطوير البرامج والمشاريع المخططة  .5
 قياس مستوى ا يا  تيما يت ل   تطوير وتأهي  الناير ال ور   الومار . .6

 قياس مستوى ا يا  تيما يتص   تطوير  ا مة الم لومات والحاسوب  الومار . .7

 السياسات والتدخالت:
 :محورين  ساسيين هماوتتما  تأ تح ي  : السياسة األولى

للةةومار  وناتةةة وحةةيات ا ومةةييريات ال مةة  التا  ةةة ل ةةا وت ةةييم خيمةةة تطةةوير وت  يةةم ال ايةةة التحتيةةة  .1
 المنان الواحي.

 االستخيام ا ما  للمواري المالية  الومار  وتطوير  ا مة وت ليمات ل ط اإلافا  ال ار . .2
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 :من خ   تطوير ا ام خيمات الومار  االلنترواية :السياسة الثانية

لومار  ال م  واور المواي ال حاية والاورات واإلحصا ات تطوير وتحيي  المواقر االلنترواأ  .1
 حو  سو  ال م .

  اا  وتطوير  ا مة الحاسوب وال رم ة الم و    ا  الومار  من خ  : .2

 إ اي  تحلي  ناتة ا ا مة االلنترواية وتحييا ا. .  

الم اأ  حوس ة   ما  الومار  تأ م ا  اللوامم والمستوي ات والمواي الخام ال ممة للتيريب .ب 
 والمواري ال ورية.

 تأمين ا ام ا من وحماية الم لومات  الومار . .ج 

 ر ط  ا مة الحاسوب ياخ  الومار     ل ا وسي الف وات تيما  يا ا. .ي 

وحي  تناولو يا الم لومات  الومار  ُت اة  إي اي رتر نفا   وت الية  مليات التوغي  والتيريب  .ه 
    م  الحيياة ل ا.وخيمات الومار  وتوتير المستلممات وا

ت ميم االتصا  ور ط الومار   الحاسوب الحنومأ المرنم ه والتغلب  لة الموان  الفاية والتأ  .و 
 ت ي  تطوير ا م م لومات الومار .

 وتتما  تأ تح ي   ي  محاور ما ا: :السياسة الثالثة

 إاوا  وحي  لإلرواي والتو ي  الم اأ تأ الومار . .1

والت ييم لمؤورات ا يا  المؤسسأه ل طاة ال م  والت ليم الم اأ والت اأ إاوا  ا ام المتا  ة  .2
 وتط ي  .

 لة مستوى تخطيط وتامية وتيريب الناير الو يفأ  الومار  وت يي  ال ين  التا يمأ ليراسة  .3
االحتيا ات الو يفية وا  ياي خطط التيريب الما  ية ورتر مستوى النفا   الو يفية و طاقات 

 يفأ.الوصل الو 

  اا  الو أ ال ام وت ييم الخيمات الم لوماتية. .4

الاورات واإلصيارات  ن ومار  ال م  والت ريل والتو ية  يورها ونيفية االستفاي  من الخيمات  .5
 الم يمة.
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إا ام يلي  خيمات وا  را ات ومار  ال م ه وهو يس م تأ تس ي  حصو  المواطاين  لة خيمات  .6
 ال م .

  الثاني:الهدف االستراتيجي 
 ."خفض نسبة البطالة من خالل تعزيز خدمات وفرص التشغيل الالئق في إطار تنمية بشرية مستدامة"

 مؤشرات قياس األداء:

 م يالت ال طالة والف ر تأ مختلل الورائح ال مالية. .1

 اس ة الموارنة تأ قو  ال م  )حسب الم ايير المختلفة(. .2

 من إ مالأ ال احاين المحليين ليى الومار .اس ة الموتغلين من خ    رامج الومار   .3

 اس ة الموتغلين من خ    رامج الومار  من إ مالأ المت طلين  ن ال م . .4

 اس ة الموتغلين من خ    رامج الومار  من إ مالأ الموتغلين تأ سو  ال م . .5

 :السياسات والتدخالت

  تتما  تأ تح ي   يي من التيخ ت ما ا: :السياسة األولى

تطوير وتافيذ االستراتي ية الوطاية للتوغي   موارنة ا طرال ذات ال  قة  ن طري  التيخ ت  .  
 اآلتية:

%( ساوياي من خ   متا  ة ترإ ال م  3 -% 2ال م   لة خفم اس ة ال طالة  م ي  ) .1
 المتاحة.

ا  ور من تف ي  اتفاقية الحي ا ياة من ا  ور وتط ي  ا تيري ياي وال م   لة التميم تأ  .2
 ال اا ين.

متا  ة ا ياي وتافيذ الموارير ذات ال  قة من ا خذ  اال ت ار ال يالة  ين ال اسين  اي اختيار  .3
 ا تراي المستفييين من ال رامج والموارير التأ يتم تافيذها.

مياي  االهتمام  التو ي  واالرواي الم اأ لل احاين  ن ال م  والطل ة لمسا يت م  لة اختيار  .4
 ( حصة ساوياي.120ت م م المست  لية المااس ة ل يرات م مر رتر  يي الحصإ اإلروايية إلة )
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تصميم وتافيذ حملة إ  مية للت ريل  مناتب التوغي  والخيمات الم ترحة من خ ل ا وال م   .5
  لة وصول ا إلة  مير الفئات المست يتة.

والحماية اال تما ية لل ما   ا ت ارا ا يا  تطوير آليات ال م   الموارنة مر صايو  التوغي   .6
 الف الة لتط ي  استراتي ية التوغي  تأ تلسطين.

استمرار تطوير الت اون مر المؤسسات الخاصة وا هلية ال املة تأ م ا  التوغي  واإلقرام  .7
 الحسن والتيريبه وتوني   سم تاسي  مر ا طرال ذات ال  قة يحيي  ولويات ال م  وات اهات .

تطوير ال  وي إل رام اتفاقيات ااائية مر اليو  المليفة لتوغي  ا يي  ال املة الفلسطيايةه  .8
 وال م   لة تا يم ال مالة الفلسطياية تأ الخارج قااواياي.

الت اون مر صايو  التوغي  تأ تطوير وتافيذ سياسات والحة للرياي  وتطوير ا  ما  تساهم  .9
  احاين  ن ال م .تأ التوغي  الذاتأ لألتراي وال

 توتير الي م وحوي التموي  للصايو  الوطاأ للتوغي  لمياي  تفاي  وتف ي   يائ : :السياسة الثانية

 :تيخ ت الصايو : ي وم الصايو   تافيذ م مو ة من ال رامج وما ا 

 ي م التوغي  الذاتأ لخري أ مرانم التيريب الم اأ تأ  يي م التخصصات. .1

 ل ام ات والم اهي ال ليا.تمنين وتأهي  خري أ ا .2
طري  تف ي  يور قا ي   يااات ا ام م لومات سو  ال م  تأ تامية التوغي   ن  :السياسة الثالثة
 التيخ ت اآلتية:

 استمرار ال م   لة تحيي  وتطوير الا ام. .1

 مياي  الميارات للماوآت المحليةه وتس ي   و تحيي   يااات ال املين  ن الا ام. .2

  يااات الا ام تأ الت رل  لة ترإ ال م  الم رولة تأ السو  المحلأ والتو ي  ل ا.استخيام  .3

 متا  ة الو ائل الم لن  ا ا تأ وسائ  اإل  م واورها  ن الا ام. .4

توتير م لومات احصائية حو   يااات الا ام لطال ي ا سوا  تأ الومار   و خار  اه المؤسسات  .5
 ذات ال  قة.

مة  ين ال رم والطلب  ن ا يي  ال املة   يل توتير ترإ ال م  ا را   مليات الموا  .6
 لل اطلين المس لين  ن الا ام حسب قيرات م وتخصصات م.
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 تحيي  وتطوير خيمات التوغي : :السياسة الرابعة

( مت يي  الخيمات واستحيا  مناتب  ييي  تأ المااط  OSSتحيي  مناتب التوغي  ) .1
 المميحمة.

 المو فين )التوغي ( من خ   التيريب وورش ال م .تطوير م ارات  .2

 ت يين مو فين  يي لسي الا إ تأ الناير ال ور . .3

 تحيي  ا   م  المو وي  تأ المناتب الست  ا  ال م ور )طال أ الخيمات(. .4

 تف ي  الورانة  ين ال طاة ال ام وال طاة الخاإ لمياي  م يالت التوغي : :السياسة الخامسة

 ي  مر المؤسسات الم تمر المياأ لتافيذ م ايرات و رامج لتوتير ترإ ال م .ت ميم التاس .1

 اختيار قطا ات متميم  للتوغي  وتوسير  رامج التوغي  والتيريب تي ا. .2

 تف ي  خيمات التوغي  لصالح ال احاين  ن  م  من ذو  االحتيا ات الخاصة. .3

 اتفاقيات تيريب لل اطلين.اقامة   قات الت اون مر الورنات تأ ال طاة الخاإ و  ي  .4

 تف ي  مياي  استفاي  ال لييات ومؤقت الم تمر المحلأ من خيمات التوغي . .5
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  :الهدف االستراتيجي الثالث
والقـــــوانين المتعلقـــــة بقطـــــاع العمـــــل             تنظـــــيم ســـــوق العمـــــل الفلســـــطيني  وتطـــــوير التشـــــريعات "

 "بما يسهم في حماية حقوق القوى العاملة

 :مؤشرات قياس األداء

  يي الماوآت المحلية المرخصة والما مة والمس لة )ال مالة المحلية(. .1

 .ي ال مالة الواتي  المرخصة حسب ال ااونا ي  .2

اس ة ال مالة الواتي  المرخصة من ا مالأ ال املين من المواطاين الفلسطيايين تأ سو   .3
 .المحلأ ال م 

وم ال ة حاالت م وتس يل م  لة قا ي  ال يااات  و تحويل م  يي ا طفا  الذين يتم يراسة  .4
 إلة مؤسسات التيريب الم اأ.

  يي الحصإ اإلروايية  غرم التو ية لمخاطر  مالة االطفا . .5

ساة( الما مين تأ سو  ال م  والذين يتم  18 – 15 يي ال ما  )من ا حيا ( من ) .6
 متا  ة  ولاة و رول توغيل م.

 والتدخالت:السياسات 

قااون ال م    لةمتا  ة ا را  الت يي ت و  هتطوير وتحيي  توري ات ال م  وت  الحا ة .1
 الصاير   مو   . ال راراتالفلسطياأه وا ا مة واللوائح التا  ة ل ا و 

تطوير ا را ات تس ي  وتسوية المؤسسات سو  ال م ه ووروط است يام ال مالة الواتي  تأ ناتة  .2
  ة ول ط وت ييم اواط ا.ال طا ات ومراق

 حصر ول ط  م  مناتب التوغي  الخاصة وتا يم اطار وحيوي  مل ا وت  ال ااون. .3

 تا يم وتطوير ا ام ترخيإ وا تماي مؤسسات التيريب والت ليم الم اأ والت اأ. .4

ويوم  ذلم تطوير الم ايير الم اية وا تماي ال رامج وترقيت ا وتو ي  ا الامو المتوامن لمؤسسات  .5
 الت ليم والتيريب.

 إي اي ا ام وطاأ للتصايل الم اأه وقياس م ايير مستوى الم ار  وتط ي  ا تأ سو  ال م . .6
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تف ي    قات التاسي  واالتصا  مر ال  ام المرنم  لإلحصا  الفلسطياأ تأ م ا   رامج  .7
الت اون اإلحصائأ تأ م ا  س  ت ما مات ومؤسسات سو  ال م ه ول ط ا وتا يم ا 

 حيي  ا مة التصايل والمسح الم مو    ا.وتو 

تامية   قات الت اون والتاسي  مر ما مة ال م  ال ر ية واليوليةه تأ م ا  اقامة موارير تا يم  .8
 سو  ال م  الفلسطياأ.

تطوير وسائ  االتصا  والتاسي  مر الما مات اليولية وال  ات المااحة ذات ال  قة والتخطيط  .9
 م ا  ل ط وتا يم سو  ال م  الفلسطياأ.إلقامة الموارير تأ 

 : الهدف االستراتيجي الرابع

ـــــــل المـــــــوارد البشـــــــرية" ـــــــى ت هي ـــــــادر عل ـــــــي متطـــــــور ق ـــــــدريا مهن ـــــــى نظـــــــام ت                   الوصـــــــول إل
 "وفق احتياجات سوق العمل واكسابها المهارات

 مؤشرات قياس األداء:

  يي المس لين وخري أ مرانم التيريب الم اأ. .1

 الموتغلين من ا مالأ الخري ين الم ايين.اس ة  .2

 السياسات والتدخالت:

 تف ي  ال رامج وا اوطة المت ل ة  الم لس ا  لة للت ليم والتيريب الم اأ تأ تلسطين. .1

 تطوير خيمات التيريب وتحيي  المااهج وال رامج الم يمة. .2

 م ا  التيريب الم اأ.ت ميم   قات الورانة مر المؤسسات والوناالت اليولية الم اية تأ  .3

تحةةيي  خطةةط التةةيريب وآليةةات  مةة  ا طةةر الوطايةةة الممالةةة  الت ةةاون مةةر المؤسسةةات الحنوميةةة  .4
 وخاصة التر ية والت ليم ال الأ.

ييةةةي  ما مةةةة لل مةةة  الم اةةةأ  مةةةا يسةةة   ويوةةة ر  ةةةرامج التةةةيريب والتأهيةةة  اسةةةتحيا  توةةةري ات   .5
 الوطاأ تأ ال طا ين ال ام والخاإ.

 



24 
 

 االستراتيجي الخامس:الهدف 

 "في مكونات النشاط االقتصادي التنموية تنظيم وتنمية قطاع التعاونيات  ورفع نسبة مشاركتها"
 مؤشرات قياس األداء:

اس ة ال م يات الت اواية التأ وارنت تأ الامو االقتصاي  )ال ائي( من ا مالأ ال م يات  .1
 المس لة حسب الاواط.

 الت اواية حسب ال اس والاواط االقتصاي . ياي ال املين تأ ال م يات   .2

تسوية  ولا  ا ال ااواية واإليارية والماليةه و يي  يات الت اواية التأ تم تحنيم ا و  يي ال م .3
 ال م يات الملغأ تس يل ا حسب قطاة الاواط االقتصاي .

 السياسات والتدخالت:
 والتطور. ي اي  يئة قااواية توارني  تمنن الحرنة الت اواية من الاموإ -1
 يا  ال م يات الت اواية تأ الم ا  المالأ والتا يمأ. تطوير  -2
 استمرار اص ح وتطوير ملل قطاة الت اوايات والمؤسسات وال م يات ال املة. -3
االستفاي  من ال رامج والموارير الممولة من المؤسسات المحلية واليولية لي م قطاة الت اوايات  -4

 االستامارية والتاموية تي . وتامية   مال  وتموي  الموارير
 :يلم تئات وم االت  م   ييي و ال م  الت اواأ تطوير  -5

ايلة ا را ات(  صرية واملة ومتناملة وتا م  -لوائح تافيذية-)قااون الت اون ما ومة توري ية .  
  م  ال طاة الت اواأ الفلسطياأ.

لمت ايلة وم ايئ ال م  م تمر تلسطياأ يؤمن  أهمية ال م  الت اواأ الم اأ  لأ الماف ة ا .ب 
 الت اواأ ويساهم تأ ي م ال م يات الت اواية.

مياي  وتير  التاسي  والتو يم  ين قطا ات ال م  الت اواأ تأ ال م يات واالتحايات والومارات  .ج 
والمؤسسات الم اية  ال طاة الت اواأه مما يخيم تطوير وي م ومياي  نفا   وت ميم الم رتة 

 ي ا.لي  ال م يات وماتس 
 يائ ا  استمرار لخيمة ال طاة الت اواأ. االيار  ال امة للت اون تطور  .ي 
 ولا  ا  ما يتوات  مر ال ااون والا ام المالأ. ال م يات الت اواية تصوب   .ه 
 ال م يات ليي ا موارير ت اواية لخيمة اال لا  وغير ا  لا  وتح   تائم تأ الر ح.  .و 
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م الس ايار  ول ان الرقا ة تأ ال م يات المس لة الم رتة والخ ر   ى اإليار يص ح لي  .م 
ال ممة لممارسة ايوارها وال يام  مسئوليات ا وحسب ال ااون والا ام الياخلأ والا ام المالأه 

 واللوائح التافيذية.
المؤسسات الم اية تأ التمنين االقتصاي  واال تما أ للو اب والمر   والم اقين والفئات  .ح 

م موة تساهم تأ ي م م ايرات لتأسيس  م يات ت اواي  قائمة  لأ م ايئ ومف وم ال م  ال
 الت اواأ.

ت ميم الحرنة الت اواية من خ   تيسير  ملية تس ي  ال م يات الت اواية المرا ية والحرتية  .ط 
 واالست  نية والخيماتيةه وتأ    م االت  ييي  تساهم تأ تامية الم تمر.

 تيجي السادس:الهدف االسترا

ـــزام والتنظـــيم لشـــروط الع" ـــة االلت ـــق حال ـــة  وتحقي ـــل المنشـــدت االقتصـــادية والمحلي      مـــل ضـــبط عم
 .وصواًل إلى بيئة العمل اآلمنة"

 :األداء مؤشرات قياس

 يي الماوآت المحلية الما مة والتأ تلتمم   ااون ال م ه ومن ا مالأ الماوآت المحلية  .1
 ال املة(.الماوآت المس لة )

  يي اصا ات ال م  الساوية حسب ال اس والاواط االقتصاي . .2
  يي ال املين المستفييين من خيمات التوغي . .3
  يي ال ما  من ا حيا  الذين تم تا يم  مل م. .4
  يي ا طفا  الذين تم وقل  مل م تأ سو  ال م . .5

 السياسات والتدخالت:

ال م  تأ الما مات والمؤسسات الرقا ة  لة تط ي  قوااين واللوائح الس مة ووروط  .1
 والماوآت المحلية.

 م ال ة  مالة ا طفا  والحي ما ا والرقا ة  لة  رول ال م  تأ الورش والمواقر المختلفة. .2
تا يم مؤسسات السو  وتف ي  الل طية ال ااواية والمام  صحاب ال م   اللوائح الماصوإ  .3

  لي ا.
لمام ال ما   ات اة ت ليمات مياي  مستويات الو أ ليى  طرال ال م   ال .4  وااين الم مو    ا وا 

 الس مة ووروط الوقاية تأ مواقر ال م .
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  :الهدف االستراتيجي السابع

يجـــــاد وتعزيـــــز الحـــــوار االجتمـــــاعي"              والثالثـــــي )أطـــــراف اإلنتـــــا ( تحســـــين ظـــــروف العمـــــل وا 
 "إطار القانونالمشاركة النقابية في تعزيز عالقات العمل المستقرة و بناء و 

 مؤشرات قياس األداء:

  يي اما ات ال م  ال ما ية والفريية التأ تم حل ا وم ال ت ا. .1

  يي االتفاقيات ال ما ية الما م . .2

 يي اال تما ات الرئيسية و يي الل ان الفر ية المختصة  الحوار اال تما أ وتصايفات ا  .3
  حسب م االت واختصاصات ال م .

 السياسات والتدخالت:

 سياسة ت ميم تس ي  الا ا ات ال مالية ومتا  ة  مير ال لايا المت ل ة   ا. .1
ا را  ت ييم يور  لميى ااس ام التوري ات و ساسيات ال م  مر احتيا ات التامية والم ايير  .2

 اليولية.
ت ميم المساهمة والموارنة تأ ترقية وتو ير المفاولات ال ما ية  ين  طرال الاماة تأ  .3

 ال م .
  االستراتيجي الثامن: الهدف

 ".ت سيس نظام عصري للضمان االجتماعي يكفل حقوق الطبقة العاملة في فلسطين"

 مؤشرات قياس األداء:
ميى وح م ال يااات والم لومات المتوتر  حو  الفئات والورائح ال مالية المومولة تأ ا ام  .1

 اللمان اال تما أ.
 وقااون اللمان والتأمياات اال تما ية.تأسيس الا ام ميى اا ام وا تماي مراح   .2
 ميى اا ام وا تماي رممة ا ا مة واللوائح التافيذية الخاصة  ال ااون. .3
الا اة تأ م ا   اإلاتاجالف اليات والموارنات الما م  مر الورنا  اال تما يين و طرال  .4

 الا اش الم تم أ حو  ال ااون وآليات تافيذا.
ميى تافيذ خطة  م  خاصة  اللمان اال تما أ ولمان مصاير تموي  صايو  اللمان  .5

 تونيل   مو ب ال ااون.الماصوإ  لة 



27 
 

 السياسات والتدخالت:

 :الا اة الموارنة تأ تأسيس الا ام. اإلاتاج  طرالتوتير الم لومات الناتية  السياسة األولى 
 التدخالت:

التواورية  طرال الحوار اال تما أ وتحييي  سس الا ام تافيذ الل ا ات واال تما ات  .1
 المست يل و ااصرا و  ات التموي  وهين  اللمان اال تما أ والمؤسسات الماو  إقامت ا.

اللمان اال تما أ وتحييي آليات التافيذ والمتا  ة  حي  تتلمن ا ام صياغة خطة واملة ل .2
من ال مالة تأ ال طاة الخاإ الفلسطياأه ونذلم الفئات ن ار السن والفئات  المت ا يين

 اال تما ية المومولة تأ الا ام.
ا ام وا تماي قااون اللمان اال تما أ وت  الم ايير اليولية وتوتير التيريب إ السياسة الثانية:

 .ال مم والناتأ لتط ي   وال م   لي 
 :التدخالت
الو يفأ المؤه  )يمتلم الخ ر  تأ  ا مة اللمان اال تما أ( وخطة تيريب توتير الناير  .1

 فيذ اآلليات المتف   لي ا.ا ملية لت
مساهمة  صحاب الر   واالختصاإ ال ااوايين تأ ت ييم االستوارات والم ح ات حو   .2

 ال ااون.
 ا ام    ي ورش  م  تواورية  طرال الم تمر الم اية  ما تأ ذلم المؤسسات الم اية .3

 اللمان اال تما أ.
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 المتعلقة بالخطة االستراتيجية: العامة االجراءاتالسياسات و 

إن الم طيات المتوتر  حو   ولاة االقتصاي الفلسطياأ  و    امه وسو  ال م  المحلأ  و   
خاإه تولح ح م التحييات وال  وي الوا ب  ذل ا لتح ي  ا هيال االستراتي ية لومار  ال م  

 لأل وام الا اة ال ايمة.

إن رسم هذا السياساته وولر اإل را ات المختلفة لتافيذهاه يتطلب التاسي  والت اون التام  ين 
المؤسسات الحنومية ذات ال  قة  سياسات ال م ه ونذلم الت اون والتاسي  الاويط تيما  يا ا و ين 

ةه إلة  ااب المؤسسات والما مات مؤسسات ال طاة الخاإ الفلسطياأه والمؤسسات غير الحنومي
وموارير ال م  وسيما تأ م االت التوغي  والتيريب والتأهي  الم اأ والت اأ  اليولية الم اية   رامج

وموارير ل ط وتا يم سو  ال م  وتطوير  ا مة و رامج حوس ة م لومات سو  ال م ه وتحسين 
 رىه وذلم  لة الاحو اآلتأ: وي  الخيمات الم يمةه إلاتة إلة  اقأ الم االت ا خ

امج التوغي  وترإ ال م   الحي الذ  يلمن مياي  ت الية الحرام ر ال م   لة توتير   .1
واواط السو ه والترنيم  لة ا طا  ا ولوية للورائح والفئات ال وة غير ال اير   االقتصاي 

  لة ال ي   ا  ما  والموارير.
سير  رامج االقرام الحسنه للم ايرات الريايية اتخاذ سياسات م ئمة وا را ات يا مة لتو  .2

حالاات ا  ما  والموارير الصغير  وتو ي ي ا احو االستامارات المحليةه موارير التوغي  
 .الذاتأ من خ   رتر ال يوي وولر آليات مسا ي  ومو  ة للو اب

المحليينه من خ   تطوير قااون تو ير االستاماره وتو ير الحواتم المختلفة للمستامرين  .3
 ي  لفرإ ال م .ات اقامة الموارير الوطاية المولاللمااات الناتية لحمايت م وتس ي  ا را 

تف ي  تط ي  ا طر ال ااواية واللوائح التا يمية الخاصة  ال م  ولمان الح و  ال مالية  .4
 وتحسين وروط و رول ال م .

الم اأ وترقية مااهج الت ليم والتيريبه  احيا  ا لة او ية تأ ات اا تطوير ما ومة التيريب .5
واحتيا ات سو  ال م   اية المرانم وتأهيل ا  ون  الئ  يوانب التطور تأ وسائ  التيريب و 

 من التخصصات الم اية والتناولو ية والت اية الحيياة.
ي اي ا ام ت ا  وميروس لللمان اال تما أ قا   للتط ي ه و تحيي  قوااين ال م  الساريةه  .6 ا 

وولر ا ا مة واللوائح المت ل ة   ه وال ي    رامج ااوا  صايو  لللمان يوتر ا ااات 
 خاصة للمتلررين والفئات ا نار احتيا اي. طالة 
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ا تماي سياسة االافتاح احو مؤسسات وما مات سو  ال م ه والورنا  اال تما يينه وتطوير  .7
 ون ال م ه  حي  تون  الومار  مرنم آليات تيت  ال يااات والم لومات  ين من ي رلون ويطل

ه وهذا يتطلب اا ام تطوير ا ام سو  ال م  التواص  الوسطأ  ين طال أ ال م  و ارلي 
 المحوسبه وتحسين  يا  وت الية مناتب التوغي  وتحييا ا.

تو ي   رامج التوغي  الحنومية احو الفرإ وا  ما  التأ تساهم تأ ال طا ات الحيوية  .8
اإل مار وتأهي  ال مالة تأ م ا  قطاة الخيماته واستامار  وا  اي ما : ال اية التحتية 

 المواري المتاحة تأ الصاا ات الوطاية والمحلية والموارير المير  لليخ .
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 ذـــالتنفي اتـــوآليط ــخط
 :البرامج والمشاريع الخاصة بالخطة االستراتيجية 

 المتعلقة بالهدف االستراتيجي األول: أواًل: البرامج والمشاريع

 ."رفع مستوى األداء المؤسسي وتطوير تدخالت وبرامج الوزارة وجودة الخدمات المقدمة"

ال  قات ال امة  –التخطيط والسياسات  –للوئون اإليارية والمالية : االيارات ال امة جهات التنفيذ
وحيتأ الاوة اال تما أ  –الحاسوب وا م الم لومات  –الرقا ة الياخلية  –والت اون اليولأ 

 وحي  وئون م لس الومرا . –والوناوى 
 :وبيئتها الداخلية الوزارة ببنيةوالمشاريع الخاصة البرامج  .1

مييرية  –موارير إ اي  تأهي  م ار الومار  )مرنم تيريب م اأ  يت الهيا التخطيط إلا ام  .  
 ( يوالر.2,380,622نلفة )تمييرية رتح(  –مييرية خاايواس  –الوما  

)طيلة سا ات  إي اي موارير لمصاير طاقة  ييلة لتوتير التيار الن ر ائأ واستمرارا  يون اا طاة .ب 
 ال م (.

است  ا  المرا  ين وال م ور )طال أ الخيمات( تأ ن   صاالتموارير خاصة  إ اي  تأهي   .ج 
مييرية الوما ( تنلفة  –مييرية خاايواس  –مييرية رتح  –من )م ر الومار  الرئيسأ 

 ( يوالر.183,000)

 وس ة ا ام الموتريات وال  ي والمخامن واللوامم. راامج لح .ي 
 اإلدارية والمالية:البرامج والمشاريع في مجال التطوير والتدريا واألنظمة  .2

  راامج تحسين المواماة الت ييرية. .  

 ا تماي موروة تطوير وتحيي  ال ين  التا يمأ للومار . .ب 

 ل ياس ا يا   مو   .اا ام الوصل الو يفأ وا تماي آليات حيياة  .ج 

 (   وام.3 راامج لتوتير احتيا ات الومار  من الناير الو يفأ خ   ) .ي 
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 التخطيط: البرامج والمشاريع في مجال .3

 ياخ  الومار . راامج لمأسسة  ملية التخطيط االستراتي أ واإليار  الم اية  لة ا يا   .  

 اا ام  راامج لمتا  ة تافيذ الخطة االستراتي ية وت ييم ا  ون  يور ه وقياس  ار التط ي . .ب 

 و اوا  .مراحل  تأ م ا  التخطيط  ناتة وتأهي  قيرات النواير الو يفية  راامج تطوير  .ج 
 البرامج والمشاريع في مجال اإلعالم التعاون الدولي: .4

مر المؤسسات  ت الومار  الم يمة وي مم ال  قة راامج ا  مأ واسر يغطأ  اوطة وخيما .  
 .)ملح  خطة اإليار  ال امة لل  قات ال امة والت اون اليولأ(المحلية واليولية 

وا اوطة   ا ا والاورات والت ارير الصاير  اإللنترواأ  راامج تطوير موقر ومار  ال م  .ب 
 يوالر(. 37000) تنلفة ت ييرية  ا خرى

 البرامج والمشاريع في مجال الحاسوا ونظم المعلومات: .5

 التيريب –التفتيش  –  راامج تطوير ا ام م لومات سو  ال م ه يوم  ا م )التوغي  .  
 وحوس ة ا را ات الومار (. –ا ا مة اإليارية   -الم اأ 

  راامج تطوير و نة الومار  و ا مت ا ور ط المييريات م اي  و نة واحي . .ب 
 البرامج في مجال الرقابة: .6

 ا يا . لة  راامج الرقا ة المييااية وت ميم الرقا ة الذاتية والرقا ة  .أ 
 واإليارية. راامج الرقا ة  لة االاتا ية )ماتج االيارات( ورقا ة المواري المالية  .ب 

 البرامج في مجال النوع االجتماعي ووحدة الشكاوي: .7

 الخيمة. متل أ راامج متا  ة الوناو  والما مات من ال م ور و  .  

مأسسة وتف ي  موارنة الاسا  تأ سو  ال م  وتيريب وتأهي  المر   تأ م االت  راامج  .ب 
 ال م .

 البرامج في مجال تفعيل وحدة شؤون مجلس الوزراء: .8

التاسي  الحنومأ وتف ي  ال رارات الصاير   ن م لس الومرا  تيما يخإ قطاة  راامج  .  
 ال م .
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 راامج الت اون مر المؤسسات الحنومية تأ م ا  تطوير  وي  خيمات الومار ه وت ييم  .ب 
 خيمة المنان الواحي.

  :الثانيثانيًا: البرامج والمشاريع المتعلقة بالهدف االستراتيجي 

في إطار تنمية بشرية  غير التقليدي التشغيل عملياتمن خالل تعزيز  والفقر البطالة خفض نسا"
 مستدامة".

 الورنا  اال تما يين تأ سو  ال م . –اإليار  ال امة للتوغي   :جهات التنفيذ

ويوم  ) راامج إل اي   (OSS)تطوير خيمات مناتب التوغي  مت يي  الخيمات   راامج .1
 راامج لتطوير م ارات  –تأهي  منتب توغي  مت يي الخيمات تأ محات ة خاايواس 

 راامج لتوتير  –المو فين  ما ي ئم ا هيال المت ل ة  مناتب التوغي  مت يي  الخيمات 
 راامج لصالح تطوير خيمات التو ي  واالرواي الم اأ لل احاين  ن  –االحتيا ات الو يفية 

 راامج تف ي  الورانة  ين مناتب  – راامج تطوير ال اية التحتية تأ مناتب التوغي   – ال م 
 التوغي  و صحاب ال م  لمياي  م يالت التوغي (.

ر التوغي  الذاتأ ورياي  ا  ما  ااوا  الل اة الوطاية للمؤسسات اليا مة لمواري راامج  .2
ويوم  ) راامج تف ي  الورانة مر حالاات ا  ما  ومؤسسات اإلقرام لي م الم ايرين 

ومرانم  راامج تمنين وتأهي  خري أ ال ام ات والم اهي ال ليا  –و صحاب الموارير الصغير  
 –نم التيريب الم اأ  راامج ي م التوغي  الذاتأ لخري أ مرا –التيريب الم اأ المت طلين 

 مؤسسات رياي  ا  ما (. راامج ي م 

 خريج و ام  ساوياي. 5000توغي   راامج  .3

  راامج تف ي  م الس التوغي  والت ليم الم اأ والت اأ. .4

 وت ميم يورا تأ تامية التوغي .قا ي   يااات ا ام سو  ال م   تطوير وتحيي  راامج  .5
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  :والسادس الثالث يناالستراتيجي ينالمتعلقة بالهدفثالثًا: البرامج والمشاريع 

تنظيم سوق العمل الفلسطيني  وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما " -
 ."يسهم في حماية طرفي اإلنتا 

الوصول إلى منشدت عمل منظمة  وملتزمة بالقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات ذات " -
 ."العمل وصواًل إلى بيئة العمل اآلمنة والالئقةالصلة وتنظيم شروط 

واإليارات الفاية ذات الصلة  –اليائر  ال ااواية  –  ال امة للتفتيش وحماية ال م  اإليار : جهات التنفيذ
 الورنا  اال تما يين تأ سو  ال م . –

والتفتيش والصحة  راامج التو ية والتا يل ال مالأ تأ م ا  ال وااين واللوائح الخاصة  ال م   .1
 والس مة الم اية.

  راامج حماية ال م  وتوتير  يئة ال م  اآلماة والخالية من المخاطر. .2

 راامج تطوير وتيريب مفتوأ ال م  وتوتير النواير ال ورية تأ م االت التفتيش والصحة  .3
صا ات ال م .  والس مة الم اية وا 

  راامج تطوير الترتي ات اإليارية ووسائ  ال م . .4

  راامج تطوير وتط ي  قوااين وتوري ات ال م  تأ م ا  التفتيش تأ الماوآت المحلية. .5

 راامج اا ام ا يلة اإل رائية الخاصة  التفتيش وتطوير الاماذج المستخيمة تأ ا را ات  .6
 ال م .

  رابعًا: البرامج والمشاريع المتعلقة بالهدف االستراتيجي الرابع:

ني قادر على ت هيل العمالة المحلية واكسابها المهارات وفق الوصول إلى نظام تدريا مه"
 ."احتياجات سوق العمل

 الورنا  اال تما يين تأ سو  ال م . –اإليار  ال امة للتيريب الم اأ : جهات التنفيذ

 – راامج تطوير م ااأ ومرات  مرانم التيريب الم اأ ويوم  )استنما   اا  مرنم الوما   .1
يارية لمرنم يير ال لح  تخصيإ  رم ل اا  م اة  –الاتة طا   و اا  وحيات تيري ية وا 

 صيااة م ااأ مرنم اإلمام الوات أ(. –إلاتة طا   لمرنم خاايواس  –تيريب تأ ميياة غم  
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 راامج تطوير ت  يمات ورش التيريب ويوم  )استحيا  قسم الطاقة الومسية تأ مرنم يير  .2
استنما  تطوير  – تطوير  قسام مرنم السيارات تأ يير ال لح واإلمام الوات أ –ال لح والوما  

 تطوير قسم السياقة(. –ت  يمات الورش 

إ ياي  يلة  –موروة تطوير المااهج  راامج تطوير آليات التيريب واإلورال والت ويم ويوم  ) .3
 موروة الميرب الم اأ الم ام(. –حوس ة ال م   اإليار   – إ را ات للت ويم واإلورال والرقا ة

موروة  –ويوم  )موروة اإل ام  الم اية تأ قطاة اإلاوا ات   راامج تحسين ترإ ال م  .4
 (.موروة حالاة ا  ما  للرياييين تأ م االت التيريب الم اأ –التلمذ  الم اية 

تا يم  –ب ت ييم خيمات تو ي  وارواي م اأ للط  راامج اإلرواي والتو ي  الم اأ ويوم  ) .5
  اا  ورانات مر  ر اب ال م (. –تو ير التو   احو الت ليم والتيريب الم اأ ت اليات  غرم 

 ( :دوالر أمريكي.7,635,000التكلفة اإلجمالية للبرامج ) 

  خامسًا: البرامج والمشاريع المتعلقة بالهدف االستراتيجي الخامس:

 مشاركتها في مكونات النشاط االقتصادي واالجتماعي".تنظيم وتنمية قطاع التعاونيات ورفع نسبة "

 المؤسسات وال م يات الت اواية. – اإليار  ال امة للت اون: جهات التنفيذ

  راامج لتسوية  ولاة قطاة الت اون الفلسطياأ وتطوير التوري ات وال وااين المت ل ة   مل . .1

الت اون الفلسطياأ ومتا  ة تافيذ اللوائح قااون تف ي   تا يم ال م  الت اواأ من خ    راامج .2
 وا ا مة الما ا ة  ا .

لمن ا ام  وحوس ة ا ام ال م يات الت اواية قا ي   يااات ال طاة الت اواأ تأسيس راامج  .3
 م لومات سو  ال م  الفلسطياأ.

مورو ات  ييي  الورانة مر المؤسسات وال م يات الااوطة تأ قطاة الت اون وي م  راامج  .4
 م ا  التامية االقتصايية واال تما ية. تأ
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  :السابعسادسًا: البرامج والمشاريع المتعلقة بالهدف االستراتيجي 

تحسين ظروف العمل  وتعزيز الحوال االجتماعي  وبناء عالقات عمل مستقرة  والمشاركة النقابية "
 الفعالة في إطار القانون".

 الما مات واالتحايات والمؤسسات الا ا ية والم اية. –اإليار  ال امة ل  قات ال م   :جهات التنفيذ

  راامج التو ية واالرواي  إحنام قااون ال م  و ساليب التفاوم  ين اطرال االاتاج الا اة. .1

 راامج الورانة والتو يم  ين المؤسسات والومارات والماوآت ل  ي اتفاقيات  ما ية وا رام   وي  .2
 مالية ومذنرات تفاهم مر المؤسسات الم اية. 

وما مات  صحاب  التو ية تأ م ا  ال م  الييم راطأ والحوار ل اا  ا ا ات  مالية راامج  .3
 ال م  وت  احنام ال ااون وت ميم قيرت ا المؤسسية.

 تس ي  الا ا ات حسب التصايل الم اأ ليى ومار  ال ي . راامج  .4

 ال مالية وت  ال ااون وم ايئ التوتي  ال امة  ين  طرال االاتاج.تسوية الاما ات  راامج  .5

  سابعًا: البرامج والمشاريع المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثامن:

 "ت سيس نظام عصري للضمان االجتماعي بما يكفل حقوق الطبقة العاملة في فلسطين".

 المؤسسات والورنا  اال تما يين. – ةاال تما ي تأميااتاإليار  ال امة لل :جهات التنفيذ

 لا ام اللمان اال تما أ الفلسطياأ. ولأ لتوني  ا طر وال يئات التا  ة  راامج  .1

  اا  ال يرات حو  م ايئ اللمان اال تما أ وتافيذ ورش  م  ا اية لذلم. راامج  .2

 راامج ااوا  صايو  اللمان اال تما أ لت ييم اال ااات للمتلررينه ون ار السن  .3
  م  وا مومة ...الخ.والمت ا يينه واصا ات ال

 ااوا  اطار ايار  لللمان اال تما أ الحنومأ. راامج  .4
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 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية:
اما تتطلب  ملية  إن  ملية التخطيط هأ  ملية مستمر ه ال تات أ  ولر الخطة مولر التافيذه وا 
اخرى تصاحب مرحلة التافيذه وهأ  ملية متا  ة تافيذ الخطةه وهذا ال ملية ال تافص   ن مرحلة 

تافيذ هذا ة  م ي منم ي ومصاح اي للتافيذ افس ه وت يل متا  التافيذه حي  ت ي  ملية متا  ة الخطة 
 الخطة االستراتي ية إلة تح ي  ما يلأ:

 التأني من  ن إ را ات التافيذ تتم وت اي لألهيال االستراتي ية للخطة. .1

الت صير  و االاحرال والص و ات والم ي ات التأ قي ت  ر تأ  ااا  التافيذ النول حاالت  .2
 م ال ت ا تأ الوقت المااسب.وتحييي  س ا  اه واقتراح الحلو  التأ تمنن متخذ  ال رار من 

 النول  ن احتياطات  ييي  من الطاقات االاتا ية والمواري ال ورية والمالية. .3

تست يل إلة الت رل  لة االخطا  ق   وقو  اه وتتلمن   ي ذلم الرقا ة  لة التافيذ المتا  ة  .4
وت يل إلة النول  ن ا خطا  التأ حيات ت  ي واتخاذ اال را ات لتصحيح اه و ذلم تتف  

ه التأ تس ة إلة Preventive Controlتنر  المتا  ة تأ  وهرها مر مف وم الرقا ة الماا ة 
 احراتات.مار ا خطا  واال

اي   مر الم لومات  ن الواقر االقتصاي  واال تما أ تأ مي  تافيذ الخطة االستراتي ية ل ستف .5
ما ا تأ ا ياي الخطة ال ح ةه ولمان تطا   الاتائج المح  ة مر ا هيال المحيي  تأ الخطةه 

  لة وما ا:وسينون  لياا لمان  يي من الخصائإ الوا ب تواترها لتح ي  ا ام المتا  ة الفا
 ومؤورات اه ون  مستويات تافيذ الخطة.: يراي     ن تتااو  المتا  ة  مير   ما  الخطة الشمول .  

: تس ة  ملية المتا  ة إلة  يان ميى ما تم تافيذا تأ ال يو  المماأ المولوةه ومن ام السرعة .ب 
 مرحلة الت ييم   ي  مر الم لومات.

ومات مة تلمن م رتة ا خطا  واالاحراتات والمون ت : المتا  ة  صور  يورية االستمرارية .ج 
 التافيذية  لة ا رم واتخاذ اال را  ال مم تأ الوقت المااسب.

وهأ تتم من خ   ا ياي ت ارير يورية  ن سير تافيذ الخطة تأ مختلل  الرقا ة التخطيطية .6
ر   ن سير تافيذ م االت اه حي  ت وم إيار  التخطيط  لة مستوى الومار   إ ياي ت رير يو 

تم تلميا  تأ الخطة االستراتي ية  ااا  الخطةه وال   ات التأ يوا   ا ن   راامج  و موروة 
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التافيذه وت يان نيفية التغلب  لي ا و مر الت ارير اليورية المت ل ة  مراح  التافيذ  الاس ة لناتة 
 ال رامج والموارير الخاصة   م  اإليارات المختصة  الومار .

رقا ة اإلحصائية وي وم   ا يائر  التواي  واالحصا  تأ ن  إيار  من اإليارات المختصة ال .7
التا  ة إليار  التخطيط والسياساته حي  ت وم  إ ياي ت رير  الومار ه إلة  ااب يائر  اإلحصا  

إحصائأ يور  ي ين التغيرات التأ تطر   لة المؤورات المولو ة تأ الخطةه ونذلم توليح 
 اإلا ام وا يا   لة مستوى الخطة  رمت ا. مؤورات

ا المتغيرات والمؤوراته وا  ياي و اا ي  لة ذلم يتم تحييي ميى االاحراتات الممنن حيوا ا تأ هذ
ت رير  ن سير المؤورات الرئيسة للخطة وميى تافيذ  هيال الخطة تيما يت ل    ذا المؤورات 

 حيوا ا من ق   االيارات والوحيات التافيذية.وم رتة  س اب ال صور  و االخفاقات تأ حا  

تم الرقا ة المالية والتأ توم  نيفية استخيام المواري المالية المتاحة للومار ه والم الغ المالية التأ  .8
 اافاق ا لصالح ال رامج والمواريره ومراق ة التناليل الت ييرية والتموي ت المتاحة والمخصصة ل ا.

 Building Monitoring And Evaluation System :م للخطة االستراتيجيةبناء نظام رقابة وتقيي

سينون  لياا لمان و وي ا ام ايار  و يا  لرورية للمحات ة  لة الت يم تأ إا ام الخطة  .1
االستراتي يةه ومراح  تافيذها  لة مستوى ال رامج والموارير وتحإ ميى وح م اس ة االا ام 

 .مراح  وآليات التافيذمن الخطة تأ ن  مرحلة من 

وسينون  لياا  يلاي لمان و وي اورال يور  خ   تتر  تافيذ الخطةه والتأني من  ا  يتم تافيذ  .2
الاواطات حسب المي  المماية الم رر ه وحسب الميمااية المولو ة. وهذا  يورا ي ين لاا ما إذا 

 تأ  ملية التافيذ  و التأخير تأ ال يو  المماأ.نان هاام خل  

 مرحلة مراق ة المؤورات: وتلمن مراق ة ما يلأ: .3

 مؤورات االا ام تأ ن  هيل من ا هيال االستراتي ية. .  

 مراق ة م ي  خفم اس ة ال طالة والتغيرات الحاياة تأ ن  مرحلة. .ب 

مراق ة مؤورات ال طالة والتوغي  وال طالة المحيوي  وذلم حسب التصايفات الم  وي  ما   .ج 
  ةه التحصي  ال لمأ ..إلخ.ال مره ال اسه المحات
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الم اراة  ين الم يالت المتوتر   ااا  مراح  تافيذ الخطة و ين مراق ة هذا المؤورات من خ    .ي 
المؤورات المتوتر  من خ   المسوحات الخاصة  ال وى ال املة التأ ي ري ا ال  ام المرنم  

مناتب و قسام التوغي  تأ  ل حصا  الفلسطياأه  و من خ   الس  ت اإليارية المو وي  تأ
 مييريات ال م  تأ المحات ات.

مراق ة مؤورات التيريب الم اأه ومستويات الم ار ه و اقأ المؤورات المت ل ة  خطة التيريب  .ه 
ااات المتتالية من يورات التيريبه  و من خ   الم اأ من خ    يااات التس ي  وال ي
 ات الفلسطياية تأ قطاة غم .المسوحات اليورية لخري أ ال ام ات والنلي

مراق ة مؤورات التفتيش والس مة والصحة الم ايةه ونذلم مؤورات الماوآت االقتصايية  .و 
المحلية والمسوحات التأ ت ري ا اإليار  ال امة للتفتيش وحماية ال م ه حي  من الممنن 

 م ارات ا مر التغيرات الطارئة  ااا  تافيذ الخطة.

ال امة التأ تلمات ا خطط  مير اإليارات ال امة المختصة  الومار ه مراق ة  اقأ المؤورات  .م 
وذلم للمان الوصو  إلة ا هيال المرسومة تأ الخطةه والتأني من تافيذ ال رامج والموارير 

  لة احٍو ت ا  ينف  تح ي   قصة حي ممنن من مستويات االا ام.
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 مصفوفة البرامج والمشاريع المتعلقة باألهداف االستراتيجية
 وبرامج الوزارة  وتحسين وضبط جودة الخدمات.تدخالت تطوير مستوى األداء المؤسسي و الهدف االستراتيجي األول: 

 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
تطوير ومياي  قير  الومار   لة  .1

إيار   رامج وموارير وخيمات 
 ال م  و ويت ا.

تطوير ورتر مستوى الناير  .2
 ال ور .

توتير االحتيا ات ال ورية  .3
 ال ممة.

تحييي االحتيا ات التيري ية  .4
 واليورات.ال ممة وال  اات 

 تحسين المواماة الت ييرية. .5
تح ي   وي  الخيمات لناتة  .6

 الوحيات.
حوس ة ا ام الموتريات وال  ي  .7

 والمخامن.
ا اي  تأهي  صاالت االست  ا   .8

مييرية  –والمرا  ة لل م ور 
مييرية خاايواس  – م  رتح 

مرنم  –مييرية الوما   –
م ر  –تيريب م اأ الوما  

 الومار  الرئيسأ.
 –  تأهي  م رات الومار  إ اي .9

مييرية  –مييرية الوما  
 مييرية رتح. –خاايواس 

إي اي مصاير  ييلة للطاقة  .10
للمان استمرار التيار 

 الن ر ائأ.
 
 

البرامج والمشاريع الخاصة ببنية الوزارة وبيئتها  .1
 الداخلية:

إا ام موارير إ اي  تأهي  م ار الومار  )مرنم تيريب  .أ 
مييرية خاايواس  –مييرية الوما   –م اأ  يت الهيا 

 ( يوالر.2,380,622مييرية رتح( تنلفة ) –
إي اي موارير لمصاير طاقة  ييلة لتوتير التيار  .ا 

الن ر ائأ واستمرارا  يون اا طاة )طيلة سا ات 
 ال م (.

االت است  ا  ي  صموارير خاصة  إ اي  تأه .  
المرا  ين وال م ور )طال أ الخيمات( تأ ن  من 

مييرية  –مييرية رتح  –)م ر الومار  الرئيسأ 
مييرية الوما (  راامج لحوس ة ا ام  –خاايواس 

 الموتريات وال  ي والمخامن واللوامم.
البرامج والمشاريع في مجال التطوير والتدريا  .2

 واألنظمة اإلدارية والمالية:
 حسين المواماة.ت .  
ا تماي موروة تطوير وتحيي  ال ين  التا يمأ  .ب 

 للومار .
اا ام الوصل الو يفأ وا تماي آليات حيياة ل ياس  .ج 

 ا يا   مو   .
 راامج لتوتير احتيا ات الومار  من الناير الو يفأ  .ي 

 (   وام.3خ   )
البرامج والمشاريع في مجال التخطيط والعالقات  .3

 والتعاون الدولي:
 راامج لمأسسة  ملية التخطيط االستراتي أ واإليار   .  

 الم اية  لة ا يا  ياخ  الومار .
اا ام  راامج لمتا  ة تافيذ الخطة االستراتي ية  .ب 

 وت ييم ا  ون  يور ه وقياس  ار التط ي .

تطوير وت  يم ال يئة التحتية للومار   .1
الوحيات التا  ة ل ا وت ييم وناتة 

 خيمة المنان الواحي.
تطوير  ا مة الخيمات االلنترواية  .2

للومار  وتحيي   ا مة الحاسوب 
 المستخيمة.

ااوا  ا ام المتا  ة والت ييم النمأ  .3
لمؤورات ا يا  المؤسسأ ل طاة 

 ال م  وتامية قيرات الناير الو يفأ.
ترقية م االت ال م  وحيوي تيخ   .4

لصالح  رامج وموارير قطاة الومار  
 ال م  و وي  الخيمات الم يمة.

ت ميم  اهمية الومار  وت وية  ايت ا  .5
 ونفا ت ا الو يفية. 

 
 
 
 
 
 
 

االيارات ال امة للوئون 
التخطيط  –اإليارية والمالية 

ال  قات ال امة  –والسياسات 
الرقا ة  –والت اون اليولأ 

الحاسوب وا م  –الياخلية 
وحيتأ الاوة  –الم لومات 

وحي   –اال تما أ والوناوى 
 وئون م لس الومرا .

ال  ام المرنم  لإلحصا  
ومار  االتصاالت  –الفلسطياأ 

ومار   –وتناولو يا الم لومات 
 المالية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 –المواماة ال امة 
صاالت است  ا  

(183.000  )$– 
تأهي  م رات 

(2.380.622 )$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعوام
 م(2018-2020)
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 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
تطوير ومياي  قير  الومار   لة  .1 

إيار   رامج وموارير وخيمات 
 ال م  و ويت ا.

تطوير ورتر مستوى الناير  .2
 ال ور .

 توتير االحتيا ات ال ورية .3
 ال ممة.

تحييي االحتيا ات التيري ية  .4
 ال ممة وال  اات واليورات.

 تحسين المواماة الت ييرية. .5
تح ي   وي  الخيمات لناتة  .6

 الوحيات.
حوس ة ا ام الموتريات  .7

 وال  ي والمخامن.
ا اي  تأهي  صاالت  .8

االست  ا  والمرا  ة لل م ور 
مييرية  –مييرية  م  رتح  –

 –  مييرية الوما –خاايواس 
 –مرنم تيريب م اأ الوما  

 م ر الومار  الرئيسأ.
 –إ اي  تأهي  م رات الومار   .9

مييرية  –مييرية الوما  
 مييرية رتح. –خاايواس 

إي اي مصاير  ييلة للطاقة  .10
للمان استمرار التيار 

 الن ر ائأ.

 راامج تطوير وتأهي  قيرات النواير الو يفية تأ  .ج 
 م ا  التخطيط  ناتة مراحل  و اوا  .

 راامج ا  مأ واسر يغطأ  اوطة وخيمات الومار   .ي 
الم يمة وي مم ال  قة مر المؤسسات المحلية واليولية 
)ملح  خطة اإليار  ال امة لل  قات ال امة والت اون 

 اليولأ(.
 راامج تطوير موقر ومار  ال م  اإللنترواأ والاورات  .ه 

والت ارير الصاير   ا ا وا اوطة ا خرى ) تنلفة 
 يوالر(. 37000ت ييرية 

البرامج والمشاريع في مجال الحاسوا ونظم  .4
 المعلومات:

 راامج تطوير ا ام م لومات سو  ال م ه يوم  ا م  .  
ا ا مة   -التيريب الم اأ  –التفتيش  –)التوغي  
 وحوس ة ا را ات الومار (. –اإليارية 

 راامج تطوير و نة الومار  و ا مت ا ور ط المييريات  .ب 
 م اي  و نة واحي .

 البرامج في مجال الرقابة: .5
 راامج الرقا ة المييااية وت ميم الرقا ة الذاتية والرقا ة  .أ 

  لة ا يا .
اتج االيارات( ورقا ة  راامج الرقا ة  لة االاتا ية )م .ب 

 المواري المالية واإليارية.
 البرامج في مجال النوع االجتماعي ووحدة الشكاوي: .6
 راامج متا  ة الوناو  والما مات من ال م ور  .  

 ومتل أ الخيمة.
 راامج مأسسة وتف ي  موارنة الاسا  تأ سو  ال م   .ب 

 وتيريب وتأهي  المر   تأ م االت ال م .
عيل وحدة شؤون مجلس البرامج في مجال تف .7

 الوزراء:
 راامج التاسي  الحنومأ وتف ي  ال رارات الصاير   ن  .  

 م لس الومرا  تيما يخإ قطاة ال م .
 راامج الت اون مر المؤسسات الحنومية تأ م ا   .ب 

تطوير  وي  خيمات الومار ه وت ييم خيمة المنان 
 الواحي.

تطوير وت  يم ال يئة التحتية للومار   .1
وناتة الوحيات التا  ة ل ا وت ييم 

 خيمة المنان الواحي.
تطوير  ا مة الخيمات االلنترواية  .2

 ا مة الحاسوب للومار  وتحيي  
 المستخيمة.

ااوا  ا ام المتا  ة والت ييم النمأ  .3
لمؤورات ا يا  المؤسسأ ل طاة 
 ال م  وتامية قيرات الناير الو يفأ.

ترقية م االت ال م  وحيوي تيخ   .4
الومار  لصالح  رامج وموارير قطاة 

 ال م  و وي  الخيمات الم يمة.
ت ميم  اهمية الومار  وت وية  ايت ا  .5

 ت ا الو يفية.ونفا 

االيارات ال امة للوئون 
التخطيط  –اإليارية والمالية 

ال  قات ال امة  –والسياسات 
الرقا ة  –والت اون اليولأ 

الحاسوب وا م  –الياخلية 
وحيتأ الاوة  –الم لومات 

وحي   –اال تما أ والوناوى 
 را .وئون م لس الوم 

ال  ام المرنم  لإلحصا  
ومار  االتصاالت  –الفلسطياأ 

ومار   –وتناولو يا الم لومات 
 المالية.
 

 –المواماة ال امة 
صاالت است  ا  

(183.000  )$– 
تأهي  م رات 

(2.380.622 )$ 

 األعوام
 م(2018-2020)
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 )لهنا وصلنا( الهدف االستراتيجي الثاني: خفض نسا البطالة والفقر من خالل تعزيز عمليات التشغيل غير التقليدي في إطار تنمية بشرية مستدامة.

 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات والمشاريعالبرامج  األهداف الفرعية
خفم م يالت واسب  .1

 ال طالة والف ر  ون  ملموس.
ت الية خيمات التوغي  رتر  .2

ن  ويت ا وتوسير يوتحس
اطا  وح م المستفييين 
 وت ميم الت اون مر ال  وي.

 (OSS) راامج تطوير خيمات مناتب التوغي  مت يي  الخيمات  .1
ويوم  ) راامج إل اي  تأهي  منتب توغي  مت يي الخيمات تأ 

 راامج لتطوير م ارات المو فين  ما ي ئم  –محات ة خاايواس 
 راامج  –ا هيال المت ل ة  مناتب التوغي  مت يي  الخيمات 

ج لصالح تطوير خيمات  راام –لتوتير االحتيا ات الو يفية 
 راامج تطوير  –التو ي  واالرواي الم اأ لل احاين  ن ال م  

 راامج تف ي  الورانة  ين  –ال اية التحتية تأ مناتب التوغي  
 مناتب التوغي  و صحاب ال م  لمياي  م يالت التوغي (.

 راامج ااوا  الل اة الوطاية للمؤسسات اليا مة لموارير التوغي   .2
الذاتأ ورياي  ا  ما  ويوم  ) راامج تف ي  الورانة مر حالاات 
ا  ما  ومؤسسات اإلقرام لي م الم ايرين و صحاب الموارير 

 راامج تمنين وتأهي  خري أ ال ام ات والم اهي ال ليا  –الصغير  
 راامج ي م التوغي  الذاتأ  –اأ المت طلين ومرانم التيريب الم 

 راامج ي م مؤسسات رياي   –لخري أ مرانم التيريب الم اأ 
 ا  ما (.

 خريج و ام  ساوياي. 5000 راامج توغي   .3
  راامج تف ي  م الس التوغي  والت ليم الم اأ والت اأ. .4
 راامج تطوير وتحيي  قا ي   يااات ا ام سو  ال م  وت ميم  .5

 تامية التوغي . يورا تأ

طوير وتافيذ ت .1
 االستراتي ية الوطاية
للتوغي   موارنة 

 ا طرال ذات ال  قة.
توتير الي م وحوي  .2

التموي  للصايو  الوطاأ 
 للتوغي .

تطوير قا ي   يااات  .3
وم لومات سو  ال م  

ويورها تأ تامية 
 التوغي .

تحيي  وتطوير خيمات  .4
 التوغي .

تف ي  الورانة  ين  .5
 ام والخاإ ال طا ين ال

 لمياي  م يالت التوغي .

 –اإليار  ال امة للتوغي  
الورنا  اال تما يين تأ سو  

 ال م .

 األعوام -
 م2018-2020
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 تنظيم سوق العمل الفلسطيني وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يسهم في حماية طرفي االنتا .الهدف االستراتيجي الثالث: 
اًل إلى بيئة العمل اآلمنة االستراتيجي السادس: الوصول إلى منشدت عمل منظمة وملتزمة بالقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتنظيم شروط العمل وصو الهدف و 

 والالئقة.
 

 الزمنيالجدول  التكلفة التقديرية المسؤوليات()جهات التنفيذ  السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
خفم ح م الموان  ال ااواية  .1

واالقتصايية المترت ة  لة حالة  يم 
 تا يم سو  ال م .

رتر نفا   و يا  سو  ال م  المحلأ  .2
 وموارنة تأ ال ملية االقتصايية.

ت ميم مؤسسات وما مات سو   .3
ال م  وترقية وسائ  و رول ال م  

 تي ا.
ترقية  ساليب ال م  ولمان ح و   .4

 والورانات الوقائية.الس مة 

 راامج التو ية والتا يل ال مالأ تأ م ا   .1
ال وااين واللوائح الخاصة  ال م  والتفتيش والصحة 

 والس مة الم اية.
 راامج حماية ال م  وتوتير  يئة ال م  اآلماة  .2

 والخالية من المخاطر.
 راامج تطوير وتيريب مفتوأ ال م  وتوتير  .3

التفتيش والصحة النواير ال ورية تأ م االت 
صا ات ال م .  والس مة الم اية وا 

  راامج تطوير الترتي ات اإليارية ووسائ  ال م . .4
 راامج تطوير وتط ي  قوااين وتوري ات ال م   .5

 تأ م ا  التفتيش تأ الماوآت المحلية.
 راامج اا ام ا يلة اإل رائية الخاصة  التفتيش  .6

 م .وتطوير الاماذج المستخيمة تأ ا را ات ال 

تطوير وتحيي  توري ات ال م  وتطوير  .1
قااون ال م  وت  االحتيا ات والمست يات 

 ال ارية )ال وى ال املة(.
إي اي ما ومة حيياة اال را ات تس ي   .2

الماوآت والمؤسسات ومناتب التوغي  
الخاصة ول ط وتسوية  ولا  ا وت  

 ال ااون.
تحيي  م ايير وا م ترخيإ وا تماي  .3

الم اأ والت اأ وتو ير مؤسسات التيريب 
ال رامج والتخصصات  ما يتوا م مر 

 احتيا ات سو  ال م .
إي اي ا ام وطاأ للتصايل الم اأ وقياس  .4

مستوى الم ار  وترسيخ ال رامج الخاصة 
  تا يم ول ط السو .

 الرقا ة  لة تط ي  ال ااون ومار  ال م . .5
الحي من  مالة ا طفا  وواق ية  رول  .6

 وورش ال م .ال م  تأ الواقر 
 تا يم السو  وتف ي  الل طية ال ااواية. .7
مياي  مستوى الو أ تأ طرتأ ال م   .8

 ال وااين الم مو    ا وتو ية ال ما   االلتمام 
  ت ليمات الس مة تأ ال م .

اإليار  ال امة للتفتيش 
اليائر   –وحماية ال م  

واإليارات  –ال ااواية 
 –الفاية ذات الصلة 

ا يين تأ الورنا  اال تم
 سو  ال م .

 األعوام -
 م2018-2020
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 ق العمل.الهدف االستراتيجي الرابع: الوصول إلى نظام تدريا مهني قادر على ت هيل العمالة المحلية واكسابها المهارات الراقية وفق احتياجات سو
 

 الجدول الزمني التقديريةالتكلفة  جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
توتير ال مالة المؤهلة والمير ة ومياي  خ رات ا  .1

 وم ارات ا.
رتر نفا   ال رامج والمااهج الم يمة وتل ية احتيا ات  .2

 السو  من التخصصات والم ن الت اية والحيياة.
 استنما   اا  مرنم الوما . .3
يارية لمرنم  .4 إلاتة طا   و اا  وحيات تيري ية وا 

 ال لح.يير 
تخصيإ قط ة  رم ل اا  م اة تيريب م اأ  .5

 محات ة غم .
 إلاتة طا   لمرنم تيريب م اأ خاايواس. .6
 صيااة م ااأ االمام الوات أ. .7
 تطوير قسم تصوير ومواتاج. .8
 استحيا   قسام  ييي  تأ مرنم الوما . .9

استحيا  قسم الطاقة الومسية تأ مرنم يير  .10
 ال لح والوما .

لسيارات تأ مرنم  يير تطوير  قسام ن ر ا  ا .11
 ال لح والوات أ.

 استنما  تطوير ت  يمات الورش. .12
 تطوير قسم السياقة. .13
 موروة تطوير المااهج.  .14
 إ ياي  يلة ا را ات للت ويم واالورال والرقا ة. .15
 حوس ة ال م  تأ اإليار . .16
 موروة الميرب الم اأ الم ام. .17
 3موروة اإل ام  الم اية تأ قطاة االاوا ات ) .18

 مرحلة  ولة(.م ن 
 الت لم تأ مواقر ال م . –موروة التلمذ  الم اية  .19
موروة حالاة ا  ما  للرياييين تأ م االت  .20

 التيريب الم اأ المختلفة.
رواي م اأ للط ب. .21  تطوير خيمات تو ي  وا 
تا يم ت اليات تو ية لتو ير االق ا   لة الت ليم  .22

 والتيريب الم اأ.
  اا  ورانات مر  ر اب ال م . .23

راامج تطوير م ااأ ومرات  مرانم التيريب   .1
الم اأ ويوم  )استنما   اا  مرنم الوما  

الاتة طا   و اا  وحيات تيري ية  –
يارية لمرنم يير ال لح  تخصيإ  رم  –وا 

إلاتة  –ل اا  م اة تيريب تأ ميياة غم  
صيااة م ااأ  –طا   لمرنم خاايواس 

 مرنم اإلمام الوات أ(.
 راامج تطوير ت  يمات ورش التيريب  .2

ويوم  )استحيا  قسم الطاقة الومسية تأ 
تطوير  قسام  –مرنم يير ال لح والوما  

مرنم السيارات تأ يير ال لح واإلمام 
استنما  تطوير ت  يمات  –الوات أ 

 تطوير قسم السياقة(. –الورش 
 راامج تطوير آليات التيريب واإلورال  .3

 –روة تطوير المااهج والت ويم ويوم  )مو
إ ياي  يلة إ را ات للت ويم واإلورال 

موروة  –حوس ة ال م   اإليار   –والرقا ة 
 الميرب الم اأ الم ام(.

 راامج تحسين ترإ ال م  ويوم   .4
)موروة اإل ام  الم اية تأ قطاة 

 –موروة التلمذ  الم اية  –اإلاوا ات 
موروة حالاة ا  ما  للرياييين تأ 

 م االت التيريب الم اأ(.
 راامج اإلرواي والتو ي  الم اأ ويوم   .5

)ت ييم خيمات تو ي  وارواي م اأ للط ب 
تا يم ت اليات  غرم تو ير التو    –

 اا   –احو الت ليم والتيريب الم اأ 
 ورانات مر  ر اب ال م (.

هج تطوير خيمات التيريب وتحيي  ماا .1
 وال رامج الم يمة.

ت ميم   قات الورانة مر المؤسسات  .2
والوناالت اليولية الم اية تأ م ا  

 التيريب الم اأ تأ تلسطين.
تحيي  خطط التيريب وآليات  م   .3

ا طر الوطاية الممالة  الت اون مر 
المؤسسات الحنومية وومار  التر ية 

 والت ليم ال الأ.
م  تطوير توري ات  ييي  ما مة لل  .4

الم اأ  ما يس   ويو ر  رامج التيريب 
والتأهي  الوطاأ تأ ال طا ين ال ام 

 والخاإ.

اإليار  ال امة للتيريب 
الورنا   –الم اأ 

اال تما يين تأ سو  
 ال م .

 األعوام -
 م2018-2020
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 النشاط االقتصادي واالجتماعي.الهدف االستراتيجي الخامس: تنظيم وتنمية قطاع التعاونيات ورفع نسبة مشاركتها في مكونات 
  

 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
إي اي  يئة قااواية توارنية تمنن الحرنة  .1

 الت اواية من الامو والتطور.
تحسين  يا  ال م يات الت اواية تأ الم ا   .2

 والتا يمأ.المالأ 
توسير اطا  ويائر  ال م  الت اواأ ليلم تئات  .3

 وم االت  م   ييي .
 تا يم اواط ال م يات ومياي  ت اليت ا. .4
م ال ة ملفات الت اون واالوناالت المتمايي  تأ  .5

 قطاة ال م يات.
 تسوية  ولاة ال م يات ال ااواية والمالية. .6

 راامج لتسوية  ولاة قطاة الت اون  .1
طوير التوري ات وال وااين الفلسطياأ وت
 المت ل ة   مل .

 راامج تا يم ال م  الت اواأ من خ    .2
تف ي  قااون الت اون الفلسطياأ ومتا  ة 

 تافيذ اللوائح وا ا مة الما ا ة  ا .
 راامج تأسيس قا ي   يااات ال طاة  .3

الت اواأ وحوس ة ا ام ال م يات 
الت اواية لمن ا ام م لومات سو  

 الفلسطياأ.ال م  
 راامج الورانة مر المؤسسات وال م يات  .4

الااوطة تأ قطاة الت اون وي م 
مورو ات  ييي  تأ م ا  التامية 

 االقتصايية واال تما ية.

استمرار تطوير واص ح المؤسسات  .1
وال م يات ال املة تأ قطاة الت اون 

 الفلسطياأ.
االستفاي  من ال رامج والموارير الممولة  .2

اليولية لي م قطاة  من المؤسسات
الت اوايات وتامية   مال  وتموي  الموارير 

 االستامارية والتاموية تي .
مياي  وتا يم االورال الحنومأ الرسمأ  .3

 لة قطاة الاواط الت اواأ ورتر 
 مساهمت  تأ التامية واالقتصاي المحلأ.

قااون الت اون واللوائح  –ما ومة توري ية  .4
وتطويرها  –ة التافيذية وا يلة اال رائي

وتا يم قطاة الاواط الت اواأ وال م يات 
 الت اواية.

مياي  وتير  التاسي  والتو يم  ين قطا ات  .5
ال م  الت اواأ تأ ال م يات واالتحايات 

 والمؤسسات الت اواية.

 –اإليار  ال امة للت اون 
المؤسسات وال م يات 

 الت اواية.

 األعوام -
 م2018-2020
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 : تحسين ظروف العمل  وتعزيز الحوال االجتماعي  وبناء عالقات عمل مستقرة  والمشاركة النقابية الفعالة في إطار القانون.السابعالهدف االستراتيجي 
 

 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
الح و  ووروط و رول تطوير ما ومة  .1

 ال م  لل مالة الفلسطياية.
تحسين مستويات االاتا ية تأ ال م  من  .2

 خ   توتير  يئة ال م  الم ئمة.

 راامج التو ية واالرواي  إحنام قااون ال م   .1
 و ساليب التفاوم  ين اطرال االاتاج الا اة.

 راامج الورانة والتو يم  ين المؤسسات  .2
ل  ي اتفاقيات  ما ية وا رام والومارات والماوآت 

  وي  مالية ومذنرات تفاهم مر المؤسسات 
 الم اية.

 راامج التو ية تأ م ا  ال م  الييم راطأ  .3
والحوار ل اا  ا ا ات  مالية وما مات  صحاب 
ال م  وت  احنام ال ااون وت ميم قيرت ا 

 المؤسسية.
 راامج تس ي  الا ا ات حسب التصايل الم اأ  .4

 ال ي .ليى ومار  
 راامج تسوية الاما ات ال مالية وت  ال ااون  .5

 وم ايئ التوتي  ال امة  ين  طرال االاتاج.

سياسة ت ميم ال  قة مر الا ا ات  .1
ال مالية والم اية ومتا  ة تس يل ا 
وتا يم ا وت  ال ااون وتف ي  الحرنة 

 الا ا ية وي م ا واساايها.
تطوير المساهمة تأ تو ير  .2

ا ية والحوار المفاولات ال م
 اال تما أ وتسوية الاما ات ال مالية.

سياسة تحيي  التوري ات لتطوير  .3
 رول ال م  وتاميت ا وت  الم ايير 

 اليولية.
تطوير م ا   م  ل اة السياسات  .4

ال ملية وتوني  ا طر وال يئات 
الوطاية المختصة  آليات الحوار 

 الا اأ.

اإليار  ال امة ل  قات 
ت الما ما –ال م  

واالتحايات والمؤسسات 
 الا ا ية والم اية.

 األعوام -
 م2018-2020
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 ت سيس نظام عصري للضمان االجتماعي بما يكفل حقوق الطبقة العاملة في فلسطين. :الثامنالهدف االستراتيجي 
 

 الجدول الزمني التكلفة التقديرية جهات التنفيذ )المسؤوليات( السياسات البرامج والمشاريع األهداف الفرعية
  ااصر السياي  الوطاية.المساهمة تأ استنما   .1
المساهمة تأ ت لي  اسب الف ر وال طالة ورتر مستوى  .2

 الم يوة.
 تأمين ترإ ال يش والحيا  النريمة. .3

 راامج  ولأ لتوني  ا طر وال يئات  .1
التا  ة لا ام اللمان اال تما أ 

 الفلسطياأ.
 راامج  اا  ال يرات حو  م ايئ  .2

اللمان اال تما أ وتافيذ ورش  م  
 ا اية لذلم.

 راامج ااوا  صايو  اللمان  .3
اال تما أ لت ييم اال ااات للمتلررينه 
ون ار السن والمت ا يينه واصا ات 

 ال م  وا مومة ...الخ.
 راامج ااوا  اطار ايار  لللمان  .4

 اال تما أ الحنومأ.

تحسين قا ي  الم لومات ال ممة لتنوين  .1
للمان اال تما أه ومياي  الو أ ا ام ا

المؤسسأ والموارنة لمختلل ا طرال 
 ومساهمت ا تأ اقرارا.

ال م   لة اا ام ناتة التوري ات وسن  .2
ال وااين واللوائح ال ممة لتأسيس ا ام 
اللمان اال تما أ وت  الم ايير 

 اليولية للمان تا ليت .

اإليار  ال امة للتأمياات 
المؤسسات  –اال تما ية 

 والورنا  اال تما يين.

 وناتة ال يئات التوري ية.

 األعوام -
 م2018-2020

  



47 
 

 حق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:الم
  وي  الخيمات.تح ي  مستوى ا يا  المؤسسأ وتيخ ت و رامج الومار  و تطوير الهدف االستراتيجي األول: 

 السياسات

 وت  يم ال يئة التحتية للومار  وناتة الوحيات التا  ة ل ا وت ييم خيمة المنان الواحي. تطوير .1
 تطوير  ا مة الخيمات االلنترواية للومار  وتحيي   ا مة الحاسوب المستخيمة. .2
لمؤورات ا يا  المؤسسأ ل طاة ال م  وتامية قيرات الناير ااوا  ا ام المتا  ة والت ييم النمأ  .3

 الو يفأ.

ل ل ال يئة المؤسسية للومار  ومستويات ا يا  تأ م ا  قيرت ا  لة تافيذ واقامة  رامج وموارير  .1 المبررات
 ال م .

 ترقية م االت ال م  وحيوي تيخ  الومار  لصالح  رامج وموارير قطاة ال م  و وي  الخيمات الم يمة. .1 التدخالت ومجاالت العمل
 )الحنومية( وت وية  ايت ا ونفا ت ا الو يفية.ت ميم  اهمية المؤسسات الو يفية  .2

 مؤشرات قياس األداء

 تطوير ومياي  قير  الومار   لة إيار   رامج وموارير وخيمات ال م  و ويت ا. .11
 تطوير ورتر مستوى الناير ال ور . .12
 توتير االحتيا ات ال ورية ال ممة. .13
 تحييي االحتيا ات التيري ية ال ممة وال  اات واليورات. .14
 تحسين المواماة الت ييرية. .15
 تح ي   وي  الخيمات لناتة الوحيات. .16
 حوس ة ا ام الموتريات وال  ي والمخامن. .17
مييرية  –مييرية خاايواس  –مييرية  م  رتح  –ا اي  تأهي  صاالت االست  ا  والمرا  ة لل م ور  .18

 م ر الومار  الرئيسأ. – الوما  تيريب م اأ مرنم –الوما  
 مييرية رتح. –مييرية خاايواس  –مييرية الوما   –رات الومار  إ اي  تأهي  م  .19
 إي اي مصاير  ييلة للطاقة للمان استمرار التيار الن ر ائأ. .20

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م . .1
 ومار  المالية. .2
 ومار  االتصاالت وتناولو يا الم لومات. .3
 ال  ام المرنم  لإلحصا  الفلسطياأ. .4

 $( 2.380.622م رات )تأهي   –$(  183.000صاالت است  ا  ) –المواماة ال امة   التقديرية التكلفة
 م2018خ   ال ام   الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

مةةن خةة   ت ريةةر وتةةرإ التوةةغي  ال ئةة  تةةأ اطةةار خفةةم اسةة ة ال طالةةة الهــدف االســتراتيجي الثــاني: 
 .مستيامةتامية  ورية 

 

 السياسات

 .وتافيذ االستراتي ية الو يفية للتوغي   موارنة ا طرال ذات ال  قةتطوير  .1
 .توتير الي م وحوي التموي  للصايو  الوطاأ للتوغي  .2
 تطوير قا ي   يااات وم لومات سو  ال م  ويورها تأ تامية التوغي . .3
 تحيي  وتطوير خيمات التوغي . .4
 ال طا ين ال ام والخاإ لمياي  م يالت التوغي .الورانة  ين تف ي   .5

 ارتفاة م يات ال طالة واسب الف ر وما يخلف  ذلم من آاار ا تما ية واقتصايية  لة المستوى الوطاأ. .1 المبررات

 .مياي  قيرات الومار  المؤسسية تأ م ا  تطوير  وي  الخيمات .1 التدخالت ومجاالت العمل
 .والف ر وتح ي  ال يالة اال تما يةه ونفالة الح  تأ ال م م ا  و  وي مناتحة ال طالة  .2

 خفم م يالت واسب ال طالة والف ر  ون  ملموس. .3 مؤشرات قياس األداء
 ت الية خيمات التوغي  وتحسن  ويت ا وتوسير اطا  وح م المستفييين وت ميم الت اون مر ال  وي. .4

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

ويورها تأ متا  ة  مليات تافيذ الخطة والتيير وت ييم ا من خ    رامج التيريب والتأهي   ومار  ال م  .1
 لل مالة و رامج التوغي  وتوتير ترإ ال م  من خ   صايو  التوغي .

المؤسسات غير الحنومية )ال لييات واالتحايات والا ا ات وما مات سو  ال م   ال طاة الخاإ  .2
 ها تأ ت ميم  رامج التوغي  التيري ية.والمؤسسات اليولية( ويور 

   التكلفة التقديرية
 (م2020-2018)خ   ال ام   الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

تا يم سو  ال م  وتطوير التوةري ات وال ةوااين المت ل ةة   طةاة ال مة   مةا الهدف االستراتيجي الثالث: 
 االاتاج.يساهم تأ حماية طرتأ 

 

  .1 السياسات

 .و وي حالة من  يم التا يم تأ مؤسسات وما مات سو  ال م  المحلأ .1 المبررات
  يم و وي ا ام حصر ول ط ال م  السو  والما مات والمؤسسات ال املة و ووائية  مل ا. .2

 التدخالت ومجاالت العمل

 .ال طاة الخاإمياي   يا  االقتصاي  المحلأ وتا يم آليات ال م  تي ه وتف ي   .1
 ت ميم   وي م ال ة ال طالة وتا يم  رامج ل ط سو  ال م . .2
تطوير مستوى الخيمات و ويت ا وتا يم التيخ  الحنومأ تأ ل ط آليات  م  المؤسسات والسو   .3

 المحلأ.

 خفم ح م الموان  ال ااواية واالقتصايية المترت ة  لة حالة  يم تا يم سو  ال م . .5 مؤشرات قياس األداء
 رتر نفا   و يا  سو  ال م  المحلأ وموارنة تأ ال ملية االقتصايية. .6

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م   ن طري   رامج تا يم السو  وموارير ل ط م ايير ال م . .1
 المؤسسات والما مات ذات ال  قة  ما تأ ذلم مؤسسات ال طاة الخاإ وما مات  صحاب ال م . .2
 اال تما يين والمساهمين تأ  رامج وموارير الومار .الورنا   .3

   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018خ   ال ام )  الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

الوصو  إلة ا ام تيريب م اأ قاير  لةة تأهية  ال مالةة المحليةة وانسةا  ا : الرابعالهدف االستراتيجي 
 .وت  احتيا ات سو  ال م الم ارات 

 

 السياسات

 .تطوير خيمات التيريب وتحيي  مااهج وال رامج الم يمة .1
 ت ميم   قات الورانة مر المؤسسات والوناالت اليولية الم اية تأ م ا  التيريب الم اأ تأ تلسطين. .2
وومار  تحيي  خطط التيريب وآليات  م  ا طر الوطاية الممالة  الت اون مر المؤسسات الحنومية  .3

 التر ية والت ليم ال الأ.
تطوير توري ات  ييي  ما مة لل م  الم اأ  ما يس   ويو ر  رامج التيريب والتأهي  الوطاأ تأ  .4

 ال طا ين ال ام والخاإ.

 المبررات

 وص حية وامنااات التيريب الحنومية. ل ل خطط التيريب ال ائمة .1
والا اتة السل ية السائي  احو التو    و وي  وااب ل ل ت تر  ا م وآليات ال م  الم اأ و رامج التيريب .2

 .للت ليم الم اأ
  يم استنما  التوري ات وا م تصايل وتحييي مستويات الم ن والم ارات تأ السو . .3

 التدخالت ومجاالت العمل
 .تأ تطوير ايا  االقتصاي المحلأ ورتر ااتا يت  وقيرت  االستي ا يةالمساهمة  .1
 يالة  ين  مير الفئات والورائح الحي من م يالت واسب ال طالة والف ر وتومير الفرإ  مساوا  و  .2

 الم اية.
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 مؤشرات قياس األداء

 توتير ال مالة المؤهلة والمير ة ومياي  خ رات ا وم ارات ا. .24
 والمااهج الم يمة وتل ية احتيا ات السو  من التخصصات والم ن الت اية والحيياة.رتر نفا   ال رامج  .25
 استنما   اا  مرنم الوما . .26
يارية لمرنم يير ال لح. .27  إلاتة طا   و اا  وحيات تيري ية وا 
 تخصيإ قط ة  رم ل اا  م اة تيريب م اأ محات ة غم . .28
 إلاتة طا   لمرنم تيريب م اأ خاايواس. .29
 االمام الوات أ.صيااة م ااأ  .30
 تطوير قسم تصوير ومواتاج. .31
 استحيا   قسام  ييي  تأ مرنم الوما . .32
 استحيا  قسم الطاقة الومسية تأ مرنم يير ال لح والوما . .33
 تطوير  قسام ن ر ا  السيارات تأ مرنم  يير ال لح والوات أ. .34
 استنما  تطوير ت  يمات الورش. .35
 تطوير قسم السياقة. .36
 موروة تطوير المااهج.  .37
 إ ياي  يلة ا را ات للت ويم واالورال والرقا ة. .38
 .حوس ة ال م  تأ اإليار  .39
 موروة الميرب الم اأ الم ام. .40
 م ن مرحلة  ولة(. 3موروة اإل ام  الم اية تأ قطاة االاوا ات ) .41
 الت لم تأ مواقر ال م . –موروة التلمذ  الم اية  .42
 تأ م االت التيريب الم اأ المختلفة. موروة حالاة ا  ما  للرياييين .43
رواي م اأ للط ب. .44  تطوير خيمات تو ي  وا 
 تا يم ت اليات تو ية لتو ير االق ا   لة الت ليم والتيريب الم اأ. .45
  اا  ورانات مر  ر اب ال م . .46

 

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م . .1
 .الورنا  اال تما يين .2

   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018خ   ال ام )  الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

تا يم وتاميةة قطةاة الت اوايةات ورتةر اسة ة الموةارنة تةأ التاميةة الوةاملة الهدف االستراتيجي الخامس: 
 ومنواات الاواط االقتصاي  واال تما أ.

 

 السياسات
 .ال املة تأ قطاة الت اون الفلسطياأ وال م ياتاستمرار تطوير واص ح المؤسسات  .1
االستفاي  من ال رامج والموارير الممولة من المؤسسات اليولية لي م قطاة الت اوايات وتامية   مال   .2

 وتموي  الموارير االستامارية والتاموية تي .

الفلسطياية و يم تا لي  و وي حالة من  يم التا يم يتسم   ا قطاة الت اون المحلأ ماذ ااوا  السلطة  .1 المبررات
 ول ل موارنت  تأ  ملية التامية.

 التدخالت ومجاالت العمل

مياي  وتا يم االورال الحنومأ الرسمأ  لة قطاة الاواط الت اواأ ورتر مساهمت  تأ التامية  .1
 واالقتصاي المحلأ.

وتطويرها وتا يم قطاة الاواط  –قااون الت اون واللوائح التافيذية وا يلة اال رائية  –ما ومة توري ية  .2
 الت اواأ وال م يات الت اواية.

مياي  وتير  التاسي  والتو يم  ين قطا ات ال م  الت اواأ تأ ال م يات واالتحايات والمؤسسات  .3
 الت اواية.

 مؤشرات قياس األداء

 إي اي  يئة قااواية توارنية تمنن الحرنة الت اواية من الامو والتطور. .7
 ال م يات الت اواية تأ الم ا  المالأ والتا يمأ.تحسين  يا   .8
 توسير اطا  ويائر  ال م  الت اواأ ليلم تئات وم االت  م   ييي . .9

 تا يم اواط ال م يات ومياي  ت اليت ا. .10
 م ال ة ملفات الت اون واالوناالت المتمايي  تأ قطاة ال م يات. .11
 تسوية  ولاة ال م يات ال ااواية والمالية. .12

 مسئولياتتوزيع ال
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م . .1
 .مختلل ا طر ال ااواية .2

   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018خ   ال ام )  الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

الوصو  إلة ماوآت  م  ما مةة وتحية  حالةة االلتةمام والتا ةيم لوةروط الهدف االستراتيجي السادس: 
 .وصوالي إلة  يئة ال م  اآلماة وال ئ ةال م  

 

 السياسات

 الرقا ة  لة تط ي  ال ااون ومار  ال م . .1
 وورش ال م .واقر ا طفا  وواق ية  رول ال م  تأ ال الحي من  مالة .2
 تا يم السو  وتف ي  الل طية ال ااواية. .3
 االلتمام  ت ليمات  مياي  مستوى الو أ تأ طرتأ ال م   ال وااين الم مو    ا وتو ية ال ما  .4

 الس مة تأ ال م .
 . يم تا يم واورال ال م  وو وي حالة من ل ل االلتمام .1 المبررات

 .ت ميم مؤسسات وما مات سو  ال م  وترقية وسائ  و رول ال م  تي ا .1 التدخالت ومجاالت العمل
 ترقية  ساليب ال م  ولمان ح و  الس مة والورانات الوقائية. .2

 مياي  اس ة الو أ. .1 األداءمؤشرات قياس 

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

ووروط والصحة والس مة الم اية  فتيش : مراق ة تط ي   حنام ال ااون تأ م ا  التومار  ال م .1
 ال م ه تحإ ول ط تا يم قطاة ال م .

 .المؤسسات غير الحنومية ذات ال  قة .2
   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018ال ام )خ     الجدول الزمني
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 مالحق خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ:

تحسةين وترقيةة  ةرول ال مة  وت ميةم الحةوار اال تمةا أه و اةا    قةات الهدف االسـتراتيجي السـابع: 
  م  مست ر ه والموارنة الا ا ية الف الة تأ اطار ال ااون.

 

 السياسات

والم اية ومتا  ة تس يل ا وتا يم ا وت  ال ااون وتف ي  سياسة ت ميم ال  قة مر الا ا ات ال مالية  .1
 الحرنة الا ا ية وي م ا واساايها.

 .تطوير المساهمة تأ تو ير المفاولات ال ما ية والحوار اال تما أ وتسوية الاما ات ال مالية .2
 لتطوير  رول ال م  وتاميت ا وت  الم ايير اليولية.سياسة تحيي  التوري ات  .3
 م  ل اة السياسات ال ملية وتوني  ا طر وال يئات الوطاية المختصة  آليات الحوار تطوير م ا   .4

 الا اأ.
 .و وي حالة من الل ل و يم ولوح التوري ات تأ م ا    قات و رول ال م  .1 المبررات

 . اا   ا مة وقوااين   قات ال م استنما   .1 التدخالت ومجاالت العمل

 ما ومة الح و  ووروط و رول ال م  لل مالة الفلسطياية.تطوير  .3 مؤشرات قياس األداء
 تحسين مستويات االاتا ية تأ ال م  من خ   توتير  يئة ال م  الم ئمة. .4

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م . .3
 مختلل ا طر ال ااواية. .4

   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018خ   ال ام )  الجدول الزمني

 
  



55 
 

 خاصة بمخططات التطبيق والتنفيذ: مالحق

تأسيس ا ام  صر  لللةمان اال تمةا أ ينفة  ح ةو  الط  ةة ال املةة تةأ الهدف االستراتيجي الثامن: 
 .تلسطين

 

 السياسات

تحسين قا ي  الم لومات ال ممة لتنوين ا ام اللمان اال تما أه ومياي  الو أ المؤسسأ والموارنة  .1
 .اقرارالمختلل ا طرال ومساهمت ا تأ 

ال م   لة اا ام ناتة التوري ات وسن ال وااين واللوائح ال ممة لتأسيس ا ام اللمان اال تما أ وت   .2
 الم ايير اليولية للمان تا ليت .

 .لا ام تأمياات  و لمان ا تما أ تلسطياأ يم و وي     اية  .1 المبررات

 التدخالت ومجاالت العمل
 .لا ام اللمان اال تما أ لا ام وطاأ  لة مستوى تلسطينالمساهمة تأ تأسيس الاوا  ا ولة  .1
ت ميم تنر  ااوا  صايو  اللمان اال تما أ وتمويل    ات وي م آليات ال م  تي  من ناتة ال  ات  .2

 ال ر ية واليولية.

 مؤشرات قياس األداء
  ااصر السياي  الوطاية. .4
 الم يوة.المساهمة تأ ت لي  اسب الف ر وال طالة ورتر مستوى  .5
 تأمين ترإ ال يش والحيا  النريمة. .6

 توزيع المسئوليات
 )جهة التنفيذ(

 ومار  ال م  وناتة ال يئات التوري ية. .1
 .الورنا  اال تما يين .2

   التكلفة التقديرية
 م(2020-2018خ   ال ام )  الجدول الزمني

 
 


