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مقدمة:
ش ه ا عام ه  2017إرتف ع ه م حوظاً ه م ظههر حً ه در عارصههاا عيجت ه اد اتجرهها ت ه عا عير ه عر ع
عامق بجا اعاظ

ر عاش حل عاحفراض عوه جاه غ ةه كم صحه عرتفمه

عابا اها بشهصل اجهر إ تقهار ا عرك

عامحههل حمههال عابا اهها بظ هاعار %47م اعههاا عام ه اوج ع ه عامحههل باظهها  244000حتماههلم صح ه ش ه ا
ساق عامحل ترعرم م ظ اعم ظر ص ظا عاحستاج
ح عابرعحج اعاحش رجع ضح

اعاحؤش عر م اظر حق بل اه ظقها افه

ات عاتشغجوجام ظجث تضحا

عيار ع

ظههر صه لهل ح ه عاتشههغجل اعاتههارجظ اعات اههجام اتاًههج عاسج س ه م اعي ه
اعاضههح

عامحههلم اعاتم ااج ه

ا عرك عامحهل عاماجها

اعألاشاا ص ظا حر ال

عامحل

عياعردم اعاتفتههج

اظح جهها

عيرتح ه عرم اتفمجههل حر ه ل عاتم ه ا عاههااار اعيع ه

عاحشه ه رجع عاتااجرج ههام اجس ههتمرض عاتقرج ههر عاس ههااد اومه ه  2017أده ه ده ه ا عياره ه ع

اعاتاسههجق اتحاجههل
اعألاش ههاام صحه ه

جاضح أبر عاحؤش عر عاحتموقا بقا غ عامحلم حع عاتأصجا عوه أ عامه  2017جها شه ا ت ه عاعم ظهر
عآلث ر عاسوبجا عاتر وف عاظ
ح توف حر ال

ر عاحشاا عاحفهراض عوه عاقاه غم عألحهر عاه د جمجهق عحهل عاها عرك ظهر

عحو .

وقــد صر ــو الــوزارة وبتوجيهــاو مقــدرة مــن ــل مــن معــالو وزيــر العمــلأ ون م ـ مون وبــو ــهام
وعطوفة و يـل الـوزارةأ ون موسـل السـما م وضـمن ططتهـا الت ـييلية للعـام 2017م علـل متابعـة تنذيـ
عدد من الم اريع والبـرام التـو تسـتهدن تنميـة قطـام العمـل بـردم مصدوديـة و ـعوبة تـوفير التمويـل

الازم لتنذي البرام والم اريع المطططةم صح أ أعاعا عام اوج ع عامحل ح عا رجرج اعامح ل ظر
ح توهف عات

ه

عاموحجهها اعاح اجها جفهاق بصثجههر ظره عابهرعحج عاحافه كم ظجهث تت عجهها حمهاال

اجت عجا حم تاظق عااع وج عاراا إا ساق عامحل ظر ًل عرتف غ حماال

عابا اهها

عااحا عاسص ارم ات عجا أعاعا

ا ه ه ابر عامحه ههل ظه ههر حق به ههل ضه ههمف عاقه ههارك عاتشه ههغجوجا اوسه ههاق عاحظوه ههرم اجوه هها ظه ههر

عامحه ههل اعااً ه ه ف

عاحمراضا.
اتسههم عاهها عرك ص ه ا إا ه إع ه اك تاًههج عحوجهها ت اههجا عاقههان عام حوههام اضههبا اتاًههج عاسههاقم
ظجث جحثل ا عارصج ك عألس سجا اوت اجا ظر بماا عياس ار عا د جرص عو اضع عاحارا عابشرد ظهر
عالعتب ر عألال.
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اتمحههل عاهها عرك عوه عاتغوههظ عوه عاتظههاج
ح

اعاحماجه

ار عاتحاجل عاتر تضح تافج عابرعحج اعاحش رجع
ظههر ج ه اك ظههر

أ تس ه

ه

عاتههر تا سههظ عاتاهها عر عاتصاااارجهها اتاههار أااع

سهاق عامحهلم ظجهث تحثهل ظرهاك عاحمواحه

عاتههر تاعرههة عاهها عرك ظههر عاحرظوهها عاق احههام إ جمهها تشه ج

احاع حت حع عيحص ا
إار

عاماجها حه عألاشهاا ظهر حره ل تهاظجر جاععها عابج اه

ظهال حؤشه عر عامحهلم اتظهاجث اًه حمواحه

أظهها عاتظههاج

ااسه ل عالاته م

عاساق ح عامح اا عاح رك عاحؤدوا.

اعض ظا إا صل حه تقها ظها عاها عرك افه
اعاحمواح

ا م ظر عاًراف عاا ر ام ظجث ح عاححص

عامحههلم اعات فجههف ح ه ظههاك عابا اههام اعسههتجم ظ عام ه اوج اتههاظجر عظتج ر ه

عاسههاق عاحترههااك حه عات
اتوبجا عظتج ر

عاتههر تاعر ه م اجتحثههل أدح ه ظههر تههاظجر

عاحتاظرك ح جاك عامحل أظا ح رره

اتظاجهها عالظتج ره

عاحاوابهها

عحوجها تاهاجر اًه عاحمواحه م صحه أ

ظهر ص لهل حه شهقر عاها عرك ظهر عاضهفا عافوسهاجاجا اجاه غ

حشهراغ تاظجها اتاهاجر اًه عاحمواحه

ة ك جبق عا اف عالسترعتجرر عألال اا عرك عامحل.
صح تاحح عاا عرك إا تاظجا ب جر عألاًحا اعاقاعاج عاحت وا ب امحلم اعا تابجق حشراغ ج اا
عيرتح عر ظر ظوساج م اتأسجس عاوبا

عاضح

اتقا عاا عرك ب اتظضجر اتافج رحوا ح
عستصح ل حرعظل عاحشراع

عألاا ااً عاتأحجا

عابرعحج اعاحش رجع

اعابرعحج عاق حا اجا أعا

ادر تتضح عألاشاا اعابرعحج ظر ص ظا جا ع

عيرتح عجا ألال حرك.

ل عام

 2018م اعالستحرعر ظر

ا ع عاغرض عا اا عاتشغجوجا اوم  2018م

عامحلم اب اتاع د حع عا اا عالسترعتجرجا اوا عرك

األعاع (.) 2020–2018

ووالً :تقرير اإلدارة العامة للتططيط والسياساو:
بوغ عاا عاحش رصج ظر عاقان عام حوا اظا  1,348,600ش
ا ا اظق تقاج عر
ش

عيظ

عافوساجارم حا

م ظر جا غ ة ك .ابوغ

 % 44.1ظر جا غ ة كم اح عا
ظجث بوغ

 849,900ش

م

ل عاربع عارعبع اوم  2017م
م ظر عاضفا عاغربجا ا 948,900

اسبا عاحش رصا ظر عاقان عام حوا ظر عاضفا عاغربجا  %44حق بل
عافراك ظر عاحش رصا ظر عاقان عام حوا بج عا صار اعيا ث صبجركم

 %68.6او صار حق بل  %18.8اإلا ث.
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اظجح جتموق بحماال

عابا اا بج عاحش رصج ظر عاقان عام حوام ظقا بوغ عاا عام اوج ع عامحل

ظسظ تمرجف حاًحا عامحل عااااجا  329,900ش
 166,800ظر عاضفا عاغربجا .اح عل عاتف ا

مم باعجع  213,100ظر جا غ ة ك ا

صبج عمر ظر حمال عابا اا بج عاضفا اة كم ظجث بوغ

ظر جا غ ة ك اظا %42.7م حق بل  %13.7ظر عاضفا عاغربجام اعو حستان عاراس ظقا بوغ حمال
عابا اا  %19.5او صار حق بل  %43اإلا ث.
اجا سرو
عام حوج

أعو حماال

عابا اا ب اف ا عامحرجا ( 24-20ساا) ظجث بوغ

%40.7م اجا بوغ عاا

ظر عاساق عاحظور عا ف ض م اج بح  889,200ع ح م .اجمتبر جا غ عا اح

عستجم ب م اوم حوج ظر عاساق عاحظورم ظجث بوغ
 %54.3ظر جا غ ة كم ادا

عألصثر

اسبا عام حوج ظجة ظر عاضفا عاغربجا  %33.3حق بل

اظا  %21.2ح عام حوج جمحوا ظر عاقا غ عام عافوساجارم باعجع

 %36.2ظر جا غ ة ك حق بل اظا  %15.3ظر عاضفا عاغربجا.
اجا بوغ حمال عألرر عاجاحر اوحست احج بأرر  102شجقل ظر عاضفام حق بل  62شجقل ظر عاقا غ.
اظسظ عاتق رجر اعابج ا

عاحتاظرك ظا اسبا عام حوج عا ج جمحوا صأرب ظ عحل بوغ

%7م باعجع

 %8.4ظر عاضفام ا %3.4ظر عاقا غ.
األجور وعمالة األطذال:
عافوساجار ظر ل
صل ح عاضفا اة ك جتق ضا أر عمر

 %37.3ح عاحست احج بأرر ظر عاقا غ عا

ش رج م أجل ح عاظا عألاا األرار ( 1450شجقل)م باعجع  %17.3ح عاحست احج ظر عاضفا حمال
أررد عاش رد جس اد  1070شجقلم أح ظر جا غ ة ك ظقا بوغ
عا

اسبا عاحست احج بأرر ظر عاقا غ

عا ج جتق ضا أر عمر ش رج م أجل ح عاظا عألاا ح عألرار %78.6م ابحمال أرر ش رد

جارا  726شجقل.
اب ااسبا امح اا عألاف ل ظا  %3.2ح عألاف ل  17-10ساا ع حوج م باعجع  %4.5ظر عاضفام ا
 %1.4ظر ة ك.
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البرام والسياساو:
 .1أار

عاا عرك عاماجا ح

عألاًحا اعألااا عير عر جا ظر حر ل ضبا اتاًج ساق عامحلم

اتااجر حم ججر عاتشغجلم اأاًحا احا دج عاتارجظ عاح ارم اعر عر ع
ل عاك ار

عاح اجا ب اف تظقجق بج ا عامحل عا ق ا ا ح

عاتفتج

اعاس حا اعا ظا

ت تشصجو ا ع عاغرض.

 .2إعاعا عا اا عيسترعتجرجا اا عرك عامحل األعاع () 2020-2018م اعابا ب اتظضجر احت بما
عابرعحج اعاحش رجع عاح ااا ضحا م اععاعا اا عاا عرك اوم . 2018
 .3إار

حشراغ تااجر عا جصل عاتاًجحر اا عرك عامحل ظر حظ ظً

ت اف إا تاظجا دجصل عاا عرك ظر ل
صل ح حظ ظً
 .4إار

ا اح

حشراغ إاش ااجل إر عر ع

عااًجفجا او جصوجا عام حا اوا عرك.

حرحاعا ح عابرعحج اعاحش رجع عاتر ت عات اجا ا ضح عا اا عاتشغجوجا اوا عرك اوم

 2017م اسجت عيش رك إا تف
 .7ظقق

عاضفا عاغربجا اجا غ ة ك.

ا عرك عامحلم ا ا ألال حرك حا تأسجس عاا عرك.

 .5إعاعا حشراغ عاا ف عااًجفر اص ظا عاتشصج
 .6إار

جا غ ة ك ضح عسترعتجرجا

جل د ا عابرعحج اعاحش رجع ظر عاتقرجر عاسااد اوا عرك.

عاا عرك تاا عمر صبج عمر ظر حر ل تفمجل عألاع عيع حرم اعألاشاا عاحتموقا ب ابج ا

اعاتق رجر عاحاشارك عو حاجع عاا عرك عياصتراار.
 .8ر اا عاا عرك ظر حر ل عاتم ا حع اظاا ا عرك عامحل ظر حظ ظً
عاا عرك عاماجا ح عيرتح ع م ات تفمجل عيت

عاضفا عاغربجام ظجث أرر

ل اعاتاسجق يار

عاح

اظا اتاظجا أاًحا

عامحل ب اا عرك.
 .9ج ح

عاا عرك باا

عاحرظوا عألاا

امااك عاحاًفج

 2018ت عستجم ظ ( )60حاًف مم اعاحب شرك بتا جم
اعألجس

عاحتاجفج
عو

ع

عامحلم احع حاوع عام

عاحاعجع عااًجفجا ظر عياع عر

عات بما ا  .اتستما عاا عرك الستجم ظ أعاعا أ رن ا االم إا

عستصح ل حرعظل احج

عاحاًفج .
 .10تفمجل عامحل باظاك عاشص اد عاح ت ا بحت بما جض ج عامح اا عاحظوجا حع أ ظ ظ عامحل.
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إ الية سوق العمل الذلسطينو:
تاعرة ا عرك عامحل اشرص ؤد عالرتح عجا بما عاك أعاع ح عاظ
ة ك تظاج
عا ماب

صبجرك ظر إا ر سمج
ا عاحمجق

عاق حا أ

ص ظا حا ظر عاقا ع

عيات رجا.

ر عاش حل اعاحشاا عور جا غ

اتاًج أاض غ ساق عامحلم ظجث ض عف عاظ
مم اظاا ظرجا اابجما اظر عااش ا عالجت

اتظ ال عاا عرك بر اا ظثجثا حم ارا عيشص ال

عاحترعصحا عاتر جم ار حا

ر ح ظر

اد عافوساجار ظر

ا عاحظورم ادر

عالجت

ت وف أث عمر سوبجا عور عاقارك عاتشغجوجا اعيات رجا اعالستجم بجا اوساقم ظض م ع ضمف عاحقارك عور
إجر ا اتااجا ظر

عامحل ا عااً فم اعا اراا برعحج ظصاحجا ظم اا تقول ح

اا ابر عامحلم ااارك عافر

اتاار حماال

ظر عام اوج

عألرارم اترعرع ًراف عامحلم اعا ف ض اسظ

عاحش رصا ظر عاقان عام حوا ظر ص عاراسج .
اوظً

اظر عاقا غ عا
اجتس عاقا غ عا
حا سب م ا

اعااً ف ظر عاحؤسس

مابا تاظجر عافر

اعاحاشآ

عالجت

اجام

ب اا بع عام ور ظر عحل حؤسس تة احاش تة ادا ب ع عاظ ل ا جصا باج م

اظ م اظل عيشص ال

عالجت

اجا احشصوا ساق عامحلم ظجث جظر عالالف ح عام اوج

عاحؤدوج اومحل ح عالا رعا ظر عاساق عافوساجارم بسبظ ضمف عا اا اعابرعحج عااااجا عاتر تأ
ب العتب ر ابجما عاًراف اعاقج عالرتح عجا اعالجت
صل إاس

اجا عاس اك اعاحغ ابا بجا م ابج جج عامحل اظق

ظر عامحل ظر أرضة ااااة.

وهم ط ائص وسماو سوق العمل الذلسطينو:

 .1جتحج ساق عامحل عاحظور بظ اا ح عا عالستقرعرم ظجث تشجر حمً عاتق رجر عااااجا اعاحظوجا
إا

ت عجا صبجر ا اجر ظر حماال

حستاج
 .2جترعظق ا

عابا اام اعتس غ اسبا عام اوج

ع

عامحل ات ل إا

صبجرك.
حع عرتف غ صبجر ظر حستاج

عاحمجشا اتاار عألرار اعرتف غ عسم ر عاحاعا عا

اعالست صجا عألس سجا.
 .3تؤثر سج سا عاظ

ر اعالة ج

عاحستحرك اوحا ظ اعاظااا عااااجا اقا غ ة ك عو ساق عامحل

بص ظا حصاا تة ابشصل سوبر جؤاد إا ترعرع اسظ عاحش رصا ظر عاقان عام حوا.
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 .4اراا ظ اا حت عجاك احوظاًا ح عا عاحاع حا بج عظتج ر

عاتموج

عاساق ابج ح رر

عام ار اعاح ار اعاتقار.
 .5عا ضبا عاتر رك عا ررجام اجتحثل ا ب امر عااع ظر حج ع عاحاظاع
عاصبجر ظر عاحج ع عاتر رد عافوساجار ا

اعض ظا إا عا ول
ا عر

اح عالستجرعا حق بل ضجق احظاااجا ج عاك عا

اضمف اعا تااع .
 .6عظتق ر ساق عامحل إا اراا اً اوت اجف عاح ار اعات عر ج
حستان عاح عر حح جؤاد إا ظ اا ح عاتشت
 .7ةج ظ عاسج س

اعير ع

عافاجام ااً جج س

اعامشاع جا اعا عاتاًج .

عااااجا عاحاظاك عاتر تست اف إظاعث عاتاحجا عاش حوام اعالظتق ر إا عابرعحج

اعاحش رجع عالسترعتجرجا ااجوا عألرلم اعاترصج

عو

اعاحؤج م حح جبقر ظ اا عاضمف اعا عااحا عالجت

برعحج عاحس عاع

اعاتشغجل عاا رئ

اد در عاسحا عاغ ابا عو ظ اا عاساق.

األن طة والذعالياو:
 .1ش رص

عياعرك عام حا اوت اجا اعاسج س

عاحت وا بقا غ عامحلم اعرتح ع

ظر عاماجا ح

عاا عرك اعاور

عافم اج

عاحت

اعاحؤتح عر

ا ظج

عامحل

اار

ابظث احا جشا عابرعحج

اعاحش رجع عار رد تافج د .
 .2أعا

عياعرك عاحسااك عاا جا او اا عاتشغجوجا اا عرك عامحل اوم

عشص اجا عافراك بج ح عر عا رجرج اعظتج ر
 .3أعا

ساق عامحل

عياعرك حرحاعا ح عاتق رجر ظال تظوجل حؤش عر

 2017م اارجا عحل ظال

ل عام . 2017

عابا اا ظر عألرعضر عافوساجاجا

ل

عام . 2017
 .4ش رص

عياعرك ظر عرتح ع

عاا عرك اتقجج برعحج عاحاح اعاحس عاع

عا ررجا عاحتظققا

ل عام

. 2017
 .5س دح
اإلظ

عياعرك ظر أعح ل ار

عامحل ظال حؤش عر

عافوساجار.
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ساق عامحل عاحامقاك ظر عار

عاحرص د

عياعرك إعاعا عاارعس

 .6ت بم
عا

اعاتق رجر ظال اعجع ساق عامحل ضح حش رصت ظر أعح ل عاحاتان

بفرجق عحل عالح عاحتظاك ظال ح رر

اأاااج

إا ر عحل عالح عاحتظاك اوحس عاك

عياح جا (. 2017-)UNDAF
 .7ش رص
اوسص

عياعرك ظر عرتح ع
اعاحاشآ

عافوساجار ظال حرعظل تافج حشراغ عاتماعا عام

برا حج عيظ

اعاحس ص اوم . 2017

 .8عاحش رصا ظر ظم اج
 .9عاحش رصا ظر أعح ل

عألسباغ عارج اد اوتشغجل اار عامحل عاحابثقا عاة.
ج ةا عيا ر عالسترعتجرر اوتاحجا ظر ظوساج ( )2022-2018اعا د

اًحتة ظرجق عالح عاحتظاك.
 .10أعا

عياعرك ارجا ا عرك عامحل ظال تأثر عاقا ع

عاظصاحجا اتجرا اوظ

ر عاحفراض عو

جا غ ة ك ظر عام . 2017
 .11ج ح

عياعرك بحت بما حرعظل إار

حقتر تشصجل اراا إعاعا اعاش

ااجل ح

ا اح

ا عرك

عامحلم احقتر حشراغ جج س حستان عاح رك اعات اجف عاح ار عافوساجار.
 .12أعا
ح

عياعرك حرحاعا ح عاارعس

حا برعحج عاتارجظ عاحظوجا الظتج ر

اعسترعتجرج

اعألبظ ث ظال تاًج ساق عامحل ح
عاساقم اسج س

عامحل عاحاوابا.

7

ل تقجج حان

تاسجع عاقارك عالستجم بجا بساق عامحل

ثانياً :تقرير االنجازاو السنوية لإلدارة العامة لمديرياو العمل:
تقارير اإلنجازاو السنوية لمديرياو العمل لعامأ 2017م
اإلنجازاو صسب القسم

م

مديرية عمل
دزة

ال مال

الوسطل

طانيونس

رفح

المجموم

اوالً :قسم الت ييل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تسجيل متعطلين عن العمل

1877

2671

6633

4906

3456

19543

افاداو متعطل عن العمل

3073

6138

7322

15780

8147

40460

تصديث بياناو متعطلين عن العمل

5334

24074 16598 10248

13412

69666

تعديل صاالو ( يعمل أ ال يعمل )

109

14

29

445

58

655

ردود علل صاالو من وزارة ال ئون اجتماعية

3954

3039

6662

0

1468

15123

تعديل صالة عملية استذادة من ال ئون

6

19

8

0

5

38

طلباو تعويض عمال داطل الطط األطضر

8

12

1

0

7

28

زياراو ومعالجاو عمالة مصلية

108

79

0

154

2

343

عدد المستذيدين من الدوراو التدريبية

30

166

0

80

0

276

25

21

135

0

15

196

0

25

0

50

0

75

322

0

632

459

0

1413

10

11

10

0

5

36

 .10ار اد وتوجيه للباصثين عن عمل
 .11ت ييل باصثين عن عمل

 .12توقيع عقود ت ييل مؤقو
 .13الم ار ة فو فعالياو

ثانياً :قسم التذتيش

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

زيارة من ة " عادي "

560

439

478

487

644

9623

زيارة من ة ضمن م روم الص ر ال امل

5150

8918

3200

4920

2002

24190

34

115

24

20

97

290

889

4603

56

8

90

5646

مراجعاو م ابو عمل

307

1520

113

155

42

2137

إ اباو عمل جديدة

36

86

18

37

16

193

الت ديق علل عقود العمل فو المن آو

340

65

87

48

0

540

3000

657

56

319

349

4381

243

0

9

5

11

268

134

39

20

0

90

283

ن اطاو توعية وار اد
مراجعاو عمالية (

اوى عمالية )

معالجاو قسم التذتيش ال ترونيا ( الياء

ري -مل ية -اداق من ة-ف ل عامل ن)

ا دار تراطيص

 .10الم ار ة فو فعالياو (ورش-اجتماعاو نن)
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ثالثاً :قسم التعاون

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عدد الجمعياو التعاونية

34

42

45

121

عدد الزياراو لجمعياو تعاونية

47

76

133

156

توعية وار اد

1

20

74

95

مراجعة وتدقيق صساباو

2

29

59

91

ميزانياو معتمدةأمنجزة

11

12

28

51

0

0

1

1

11

0

7

18

قضايا مصا م ومتابعة اجراءاو قانونية
صضور اجتمام هيئة عموميةأ مجلس ادارةأ

لجنة فرزأ ور ة عملن

رابعاً :قسم عاقاو العمل

.1

48

52

43

129

272

24

23

17

25

87

مراجعاو واست اراو صقوقية عمالية

0

37

197

39

173

.4

است اراو قانونية

0

24

10

58

92

.5

المبالغ المص لة جراء المطال او

121565

68283

89714

96213+

375775+

5000$

5000$

.2
.3

استقبال طلباو

اوي عمالية

اوي عمالية تم صلها

طامساً :قسم ال ئون االدارية

.1
.2
.3

459

217

259

326

415

1676

م اتباو

ادرة

م اتباو واردة

519

310

388

392

412

2021

معالجة الدوام واالجازاو

217

152

429

411

235

1444
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ثالثاً :تقرير االدارة العامة لل ؤون االدارية والمالية والقدراو الب رية:
المتابعاو المالية:
دزة

رام اهلل

المجموم

نوم النذقة

م
.1

افق

تشغجوجا

404107

70000

474107

.2

افق

رأسح اجا

52310

0

52310

.3

افقا ا ر ا حتااعا

40000

0

40000

566417

70000

566417

376305

0

376305

.4

عرح ا عاافق
عيجرعاع

.5

ب اشجصل

ب اشجصل

متابعاو اللوازم:
م

البيان
رف عااوبج

.1

الجهة المستذيدة

عااعراك ح عياع عر
عبر عاحش رجع اعاح اجا اعاحشترج

ع ا احاعا

.2

عست

.3

ججحا عاحشترج

عاتر اف

(رأسح اجا اتشغجوجا)

العدد

حقر عاا عرك اعااظاع

 544اوبجا

حقر عاا عرك اعااظاع

 160حم حوا

حقر عاا عرك اعااظاع

 190,488.36شجصل

.4

تاظجر حشترج

بتحاجل ح حؤسسا BTC

ععالاعرك عام حا اوتارجظ عاح ار

 43,857.61ااالر

.5

تاظجر حاعا

ح حؤسسا UNDP

عالاعرك عام حا اوتارجظ عاح ار

 298,035.87ااالر

متابعاو ؤون الموظذين:
م

الجهة المستذيدة

البيان

 .1إعاعا ظ ر عاااع عاش رد اوحاًفج عارسحجج
 .2إعاعا ظ ر عاااع عاش رد احاًفر عامقاا اعاحش رجع
 .3حم ح

حتفرجها (عقهاا اعره ع

عو حستان عاااع

اتقه رجر ابجها ااحه

 .4تسصج رحجع عاحاًفج عو دجصوجا عاتقجج
 .5تراجا عقاا ا عرك عاح اجا

 .8ررا حوف

ص ظا عياع عر

189

حقر عاا عرك اعااظاع

270

حقر عاا عرك اعااظاع

 372حم حوا

حقر عاا عرك اعااظاع

186

عالاعرك عام حا اوتارجظ عاح ار

 .6تاظجر اًجفا عقا ح حشراغ احا
 .7عالات

)

حقر عاا عرك اعااظاع

ح با جا عاا ف عااًجفر ارحجع عاحسحج

 .9ععاعا عاح اب

 15حارظ
12

حقر عاا عرك اعااظاع

عاحتق عاج اتر ج ااجل
عالاعرجا ارحجع عاحم ح

العدد

 172حتق عا
عاجاحجا

متابعاو ال ؤون اإلدارية:
10

حقر عاا عرك اعااظاع

 1954حم حوا

م
.1

البيان
تأحج اوب

الجهة المستذيدة
ص ظا عياع عر

506

.2

عست

صحجا عاساالر اوحاااع

حقر عاا عرك اعااظاع

 19300اتر

.3

عست

صحجا عابا ج اوحاااع

حقر عاا عرك اعااظاع

 4823اتر

.4

عست

صحجا عاساالر اوسج عر

حقر عاا عرك اعااظاع

 5970اتر

.5

عست

صحجا عابا ج اوسج عر

ص ظا عياع عر

 3740اتر

.6

ظرصا تاقل عاحاًفج ح

ل عاسج عر

ص ظا عياع عر

960ظرصا

ظر اجاع عاا عرك

ص ظا عياع عر

 5340حم حوا

.7

ظرصا عاحم ح

.8

تأحج عا اح

ج اا

العدد

اعاحص تب

ص ظا عياع عر

عياعرجا

المتابعاو واألن طة العامة:
 إار

دجصوجها عاها عرك عاراجهاك عا

ها بها عرك عامحهلم بمها عهاك عرتح عه

اعاحشههصوا بقه هرعر حه ه عاس ههجا عااصج ههلم اته ه إرس ه ا اور ه ه

عاحاًفج تأرجل عااق
 ار

اعالعتح ا.

ه ل اراها عا جصوجه

حه

عاح ت هها العتح اده ه م اظج ههث جه ه اجه هاع

با جا عاا ف عااًجفر ارحجع عاحاًفج ب اتش ار حع عياع عر عام حا اعرس ا اور

عاح ت ام ات ت اجا اع رك عاظ ساظ ب م ات اجا عاحاًفج ب عو ظس ب ت

ععتح اد ح عاسجا عااصجل.
 حت بما عالظتج ر
 حت بم هها عيع اه ه

عألسح بما عاحق ب

 حت بما عاقرعر عا

عابشرجام اح ابا عار

عا

عياصترااجا بما

عاح ت ا اتاظجر عاا  50عقا.

هها بت ههاظجر عق ههاا ح ههاربج ع ههاا  22ح ههع اجه هاع عاح ههاًفج م ظج ههث ته ه ظ ههر

ظسظ عات

بحا جشا عالظتج ر

اص ا جت تاججع عامقاا ح ا عرك عاح اجا.

عااًجفجا ظر اراا عامظ عااًجفر اماا  28حاًف.

 بمهها عاحاعظقهها ح ه ا عرك عاح اجهها بغ ه كم عو ه تههاظجر حبوههغ ح ه ار بقجحهها  30,000ا ه اح حشههراغ اً ه
حمواح

ساق عامحلم جت ظ اج م عاتاع ل حع عاح اجا اار عاما عا

.

 ت إعاعا حقتر ب اتم ا حع عاتارجظ عاح ار اتساجا عااضع عااًجفر اوحاربج .
 إع اك

ج اا باعاا عاا عرك ا ج اك عألرج عااع وجام بظجث جتاظر ا اصل حصتظ.

 ت ج اك صحجا عاساالر عاش رجا عا

ا ب اا عرك اه  2700اتر ش رج م ا ا اح وظا عامحل.

 ته ه ت ههاظجر ع ههاا  2سه ه عا ب ههحام ا اه ه احاجرج هها عح ههل حظ ظً هها ةه ه ك احرصه ه ت ههارجظ ح ا ههر عيحه ه
عاش ظمر.

 ت عالات

ح إعاعا عا اا عاسااجا عا

اتسوجحة اوحماجج .

ا ب ياعرك عام حا اوشهؤا عياعرجها اعاح اجها امه 2018
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 ت ه إاش ه اراهها اظ ههر ظاعسههجظ ا عرك عامحههل اعاح عرص ه اعاحههاجرج م ا ا ه اح ههوظا عامحههلم اعقهها
عاوراا عرتح ع ت م ات تقاج بج ا
عااظههاع

عياعرجهها ب ا

هها

ا

عاظاعسجظ ح اع رك عاواع ب ا

م اته تقهاج بج اه

ص ظها

م اته تقههاج عااته ج اوسههجا عااصجههل اته ععتح اده اته تا جههع عاظاعسههجظ

عاحتاظرك ظسظ عاظ را.

 إعههاعا ج هرعر بوراهها ظ ههر اتسههرجل بج ا ه
اععاعا عاتق رجر عا حا ب ا

ا

عاحههاًفج عاحسههتاصفج ات ه عابهها اعالات ه ح ه تسههرجل

 ت عاحت بما حهع حؤسسها  UNDPب

ها

عهاا 6

بج ا ت

اعرس ا اوسجا عاا جر اعار

عاح ت ا.

حشهراغ تحصهج ح عرصه عاتهارجظ عاح اهرم ياره

أجس ه م اععتح اد ه ح اج ه م ات ه إار د ه ادههر جس ه عألاحاجهها اح تب ه عر عاظ سههاظ اعا ج اهها اعاش ه ع
عاشههح ل  ..إاههقم جقههار ججحهها عأل هها ف عاتههر ت ه تارجههاد اوم ه حج ( )2017-2016ظت ه عآل به ه

 $298,035ااالرم صح ت ح ابا إاعرك عاحشراغ ات

سقف حرص تارجظ ح ار شح ل ة ك.

 حت بما إض ظا ا بق احقر ا عرك عامحلم ظجث ت ت
إره عر ع

ج

عا ه عر ا عا ااسههجا اعاتاع ههل حههع ا عرك عألشههغ ل ب ا

عاا جر عا د صوف اصجل عاا عرك بتاظجر عاتحاجل عاح صار.

 ت عالات

هج

عاحبوهغ عاحتبقهر ظهر عاحشهراغ ياشه

حبوغ ح ار بقجحا $60,000م اجهت عحهل
هها

م احههؤ عمر أرسههل عاحشههراغ اوسههجا

ح إعاعا حشراغ عاحاع اا عاح اجا ام  2018اتسوجحة اوحماجج .
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رابعاً :تقرير االدارة العامــــة للت ييـــــل:
ووالً :م اريع وبرام الت ييل المنذ ة:
 .1برنام تنمية قدراو الطريجين:

 عستصح ل عاحرظوا عاث اجا ح
عاحستفجاج ح

اتا جم

ل د ا عاحرظوا.

 تافج عاحرظوا عاث اثا ح
عقااد اتا جم

عابرا حجم اع تج ر عاحستفجاج

(298

رججم  104ع حل)م اتاججع

عو عاا ع عر م احت بمت .

 تافج عاحرظوا عارعبما ح
عااش ا

عابرا حج اع تج ر عاحبرحرج

عو

عاا ع عر م احت بما

عابرا حج ب اشرعصا حع عااق ب

عاح اجا اعاقا غ عا

م اشحو

عات اجا:

 تاججع عتف جج

عاشرعصا حع ص ظا عااق ب

 عقا حق ب

ال تج ر عاحستفجاج عااق ب

عاشرجصا.

 عالتف ق عو حم ججر ع تج ر عاحستفجاج ح د ا عاحرظوام اظ ا صل اق با ح عا رجرج .
د ا عاحرظوا اتاججع عامقاا ا

عاح اجا اعار

( 400رجج).

 ظتح ظس ظ باصر ظر با عابرجا (رج )43969
عاشرعصا حع عااق ب

ببرا حج تاحجا جا عر

عاح اجام يجاعغ عاحشغوج اسبا عاحس دحا بة (.)%30

 تاججع عقاا عااظما عأل جرك ح
اتا جم

عاحشغوام اع تج ر عاحستفجاج ح

عابرا حج ح

عا رجرج

اعاحرعسوج

(60

عا رجرج احرظوا
رججم  96ع حل)

عو عاا ع عر .

 عاحت بما عاحجاعاجا اوحستفجاج ح عابرا حج ب اتم ا حع عاوراا عا

ا بحت بما عابرا حج.

 عاحم ارا عاح اجا اااع عاحستفجاج ح عابرا حجم اعرس ا اا عرك عاح اجا ا رف عاراعتظ عاحستظقا
ا :
 ااظحبر2016 /م اماا  138حستفجام احرحاغ عاراعتظ 146478 :شجصل.
 اجسحبر2016 /م اماا  550حستفجام احرحاغ عاراعتظ  404496شجصل.
 جا جر2017 /م اماا  585حستفجام احرحاغ عاراعتظ  502001شجصل.
 ظبرعجر2017 /م اماا 577م احرحاغ عاراعتظ  535229شجصل.

 ح رس2017 /م اماا 931م احرحاغ عاراعتظ  311885شجصل.
 عبرجل2017 /م اماا 439م احرحاغ عاراعتظ  456754شجصل.

 ح جا2017 /م اماا  492حستفجا ح عاحش رجع عاظصاحجام احرحاغ عاراعتظ 461045 :شجصلم
اعاا  190حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب م احرحاغ عاراعتظ 145962 :شجصل.
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 جااجا2017 /م اماا  480حستفجا ح

عاحش رجع عاظصاحجام احرحاغ عاراعتظ341421 :

شجصلم اعاا  356حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب م احرحاغ عاراعتظ292916.7 :

شجصل.

 جااجا2017 /م اماا  127حستفجا ح عاحش رجع عاظصاحجام احرحاغ عاراعتظ 74735 :شجصلم
اعاا  343حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب م احرحاغ عاراعتظ 357214 :شجصل.

 تراجا عاتموج اش ر ح جا اماا  272حستفجام احرحاغ عاراعتظ 263078 :شجصل.

 أةساس2017 /م اماا  116حستفجا ح عاحش رجع عاظصاحجام احرحاغ عاراعتظ61716 :
شجصلم اعاا  319حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب م احرحاغ عاراعتظ337248 :

شجصل.

 سبتحبر2017 /م اماا  165حستفجا ح عاحش رجع عاظصاحجا م احرحاغ عاراعتظ133631 :
شجصلم اعاا  239حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب

شجصل.

 أصتابر2017 /م اماا  161حستفجا ح

م احرحاغ عاراعتظ309677 :

عاحش رجع عاظصاحجام احرحاغ عاراعتظ149761 :

شجصلم اعاا  195حستفجا ح حشراغ عاشرعصا حع عااق ب

شجصل.

م احرحاغ عاراعتظ70471 :

 .2برنام تم ين ال باب والطريجين:
 عالرتح غ حع اراا عابرا حج احا جشا

عاحرظوا عألاا اآاجا عامحل ظر عاحرظوا عاث اجا.

ماب

 عالرتح غ حع رؤس أجس عاتشغجل ظر حاجرج
 عاحش صل عاتر اعر

عامحلم احا جشا عاحاضاع

ا عرك عامحل ضح عاحرظوا عألاا ح عابرا حج.

 تظسج عالاع ااضع عسترعتجرجا اومحل
 عيع

عات اجا:

ل عاحرظوا عاث اجا ح عابرا حج.

ع عاحرظوا عاث اجا ح برا حج تحصج عاشب ظ اعا رجرج م اعع

أسح

عاحستفجاج

ل د ا عاحرظوا.
 تاججع عامقاا اوحستفجاج ح عاحرظوا عاث اجا ح عابرا حجم اماا  1000ع حلم  1000رجج.
 عاحم ارا عاح اجا اااع عاحستفجاج ح عابرا حجم اعرس ا اا عرك عاح اجا ا رف عاراعتظ عاحستظقا
ا :
 ااظحبر2016 /م اماا  2000ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ  897,142شجصل.
 اجسحبر2016 /م اماا  170ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ 155,892 :شجصل.
 ااظحبر 2016 /اماا  74حمو (عقاا تراجا)م بقجحا إرح اجا  13253شجصل.
 ظبرعجر2017 /م اماا  1946ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ  1,825,216شجصل.
 ح رس2017 /م اماا  1933ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ  1,912,832شجصل.
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 عبرجل2017 /م اماا  1902ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ  1,880,200شجصل.
 ح جا2017 /م اماا  216ع حل ا رججم احرحاغ عاراعتظ  112,864شجصل.
عامح ل اعا رجرج

 عاا ( )213ح

ظ ال

ح

عاشؤا عالرتح عجا عا ج

ت تشغجو

ظر

عاحرظوا عألاا ح عابرا حجم بقجحا إرح اجا  612497شجصل.
 150 حمو ت عاتراجا ا م بقجحا إرح اجا  205434شجصل.
 .3برنام طموح لتنمية قدراو ال باب والطريجين:
 تشصجل اراا تارج جا اوبرا حجم اعقا عرتح ع
ع عابرا حج عبر بج

 عالع

عا د ت عيع

ا تف ق عو إاعرك عابرا حج اآاجا تافج ا.

ظفر اعاتسرجل ح جبل عاحاعااج عبر عاحاجع عياصتراار

عاة.

 تشصجل ظرجق اع ظار حا غ ظر حاجرج
عابرا حجم اععا

ا

ظج

عامحل اظل عاحش صل عاتر تاعرة عاحسروج

اعاحس دحا ظر ظل عاحش صل عاتر تاعرة عاحسروج .

 اشر حق اع ظجاجا تاضح ارجقا عاتسرجل اعاا ال اوبرا حجم اب عا براشار
اوتسرجل عو

ظر

عابرا حج اشرجظا عامح ل اتمحجحة ظر عاحؤسس

ب اتراجج

عام حا اعاحس را اومحل عو

تصثجف عاا عاحسروج ح عامح ل.
 اتجرا جوا ارعجا عامح ل احمرظت
ظر حص تظ عامحل ح

ابج ا ت

ب اتسرجل عياصتراارم ت ععتح ا عامح ل عاحسروج اعاحظاثج
ت رجق  2017/1/1ظت

2017/9/19م ظجث بوغ عااد :

( )29457ع حل.
 عستقب ل عالعترعض

اعاحش صل ح جبل عاحاعااج اتاثجق عبر

ظو ب اتاسجق حع عار
حاجرج

عاحقاحا عاصترااج ح

ل

عامحل )468( :ععترعض.

 عرس ل رس ل اوحسروج
ش

ع

عام جام اجا بوغ عاا عالعترعض

فظا عابرا حج ا عامحل عو

اا جصحواع تسرجو

اتماجل بج ا ت

اععتح اد م اعااد )6842( :

.

 بوغ عاا عاحؤدوج
عاتفضجلم اترتجب
 إعاعا عاحظااع

اوتسرجل ظر عابرا حج)61700( :م ت ع ض غ عاا ( )57536احم ججر
ظر اار ع اصل ح عامح ل اعا رجرج .
عار جسجا آلاجا تافج عابرا حج.

 اضع ت ار احم ججر عاتفضجل اومح ل اعا رجرج

بما ارعسا اتظوجل بج ا

عابرا حج عو ضا د ا عاحم ججر اعع اك تقججح م اععاعاد ب اشصل عاا ر.
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عاحسروج

ظر

 73190شجصل.

 ععاعا عاحاع اا عاتشغجوجا اوبرا حجم ظجث بوغ

 إعاعا آاجا عامحل اتافج عاحرظوا عألاا ح برا حج احا م اتمحجح عو حاجرج
 ارعسا عالظتج ر

عاحقاحا ح عاا ع عر اععتح ا تشغجل ( )219ع حل ا ( )481رجج.

 تحاجا ظتح ب ظ عالعترعض
عالعترعض

عامحل.

ظت

ب اتاسجق حع عار

عا حس ح ش ر أصتابرم اح ث عامحل عو
ع

ظل د ا

عام جا.

 .4م روم مهاراو :2
 جمحل عاحشراغ عو تاحجا اتااجر عاقا غ عا ا عر ظر ظوساج م اعو با جا عر ظ ا عاشب ظ
اعاش ب

حح جحوصا أظص ر عباععجا حرتباا ب اقا غ عا ا عرم ظجث جت تارجب

ح عر تؤدو
 ش رص

عا

ياعرك حش رجم

عاك

عو

ا.

عياعرك ظر تافج حشراغ ح عر

 2عاححال عبر عابا

ل

عيس حر اوتاحجا ح

برا حج عألح عاحتظاك عياح ر /برا حج حس عاك عاشمظ عافوساجار ( )UNDP/PAPPب اشرعصا
حع ا عرك عامحل اعاصوجا عار حمجا اوموا عاتابجقجا ( )UCASاتافج عالتظ ا عام او ا ع
عافوساجاجا (.)PFI
 تح
عا

عا

عاحش رصا ظر عالرتح ع

ا ب اوراا عاتارج جا اوحشراغم اعاحش رصا ظر عاحق ب

ا ب تج ر عاحستفجاج ح د ع عاحشراغ.

 .5م روم تصسين فرص ت ييل ال باب فو قطام دزة "المرصلة الثانية" – تنذي اإلداثة اإلسامية:
 ترشجح  6حاًفج اتحثجل ا عرك عامحل ضح حشراغ تظسج ظر
اوحش رصا ظر إعاعا اتافج

تشغجل عاشب ظ ظر جا غ ة ك

اا تراجا عألحاعل ا اا عامحل ضح

حشراغ تظسج

ظر

تشغجل عاشب ظ ظر جا غ ة ك "عاحرظوا عاث اجا"م عا د تاف ا عالة ثا عالس حجا.
 عاحش رصا ب رتح غ
عاتارجظ ا ااع

بتافج إعاعا اا تراجا عألحاعل ا اا عامحلم ظجث ت عرض آاجا
عامحلم ااحا

اا تراجا عألعح ل ا اا عامحلم اعرض عاراال عا حار

اتافج عاح .
 ترشجح أسح ظرجق عامحل ح عاا عرك اوحش رصا ظر إعاعا اا عاظشا اعاحا
عا

ا بحرعص عاتحج احصتظ عاتشغجل اعاتاًجف حتماا عا اح

عالستاعحا ظر تقاج عا اح .
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ابا

جا عر

رك اتافج عألاشاا
عاشرص

ألرل

 .6م اريع المنصة السويسرية:
1ن 6م روم معالجة

عوباو تعلم القراءة وال تابة

عدد المستذيدين100 :
جا غ ة ك

المناطق المستهدفة :ص ظا حظ ظً
فترة الت ييل المؤقو 4 :ش ار

ال ر اء :ا عرك عاتربجا اعاتموج م برا حج وق ظر

عحلم UNDP

هدن الم روم :ظل حشصوا ضمف عاق عر ك اعاصت با اان ضم ف عااوبام اب ا
تظ جو
 100ح

ظر حمً عاحب ظث ارظع حستاعد عاارعسرم اتاظجر ظر

رظع

عحل حؤجتا اماا

رجرر عاتموج عألس سرم ادر عاف ا عألصبر ح عاحسروج عو اً حمواح

ساق عامحل عافوساجار.
2ن 6م روم تدريب وت ييل وي اإلعاقة:
عدد المستذيدين55 :
جا غ ة ك

المناطق المستهدفة :ص ظا حظ ظً
فترة الت ييل المؤقو 7 :ش ار

ال ر اء :برا حج إرعاكم UNDPم ا عرك عاشؤا عالرتح عجا
هدن الم روم :تأدجل اتارجظ عاف
عامج

عاح حشا اعاضمجفا ح

اد عيع جا يصس ب

ح

تحصا

بصرعحا.

3ن 6م روم تطوير نظم المعلوماو الجيرافية للبلدياو:
عدد المستذيدين83 :
المناطق المستهدفة :بواجا :عا اعجاكم عاا ج عر م عاحغرعجام

اجااسم عاشح لم رظح

فترة الت ييل المؤقو 7 -3 :ش ار
ال ر اء :عابواج م برا حج وق ظر

عحلم UNDP

هدن الم روم :تاظجر ح اا جظاد رحجع حب ار عاحاجاا اعاشاعرغ اعألظج اتظاجثة ب ستحرعرم
اعاظ ال عو عاات ج اعاحمواح
عاحمواح

عا حا بشصل س ل اسرجع ااعضح ح

عاحاراا ب ابواجا.
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ل تااجر با

ح

4ن 6تطوير الم ادر التقنية للمعاقين ب ريا:
عدد المستذيدين4 :

المناطق المستهدفة :عااسا

فترة الت ييل المؤقو 3 :ش ار

ال ر اء :رحمجا رعباا عا رجرج عاحم جج ب رج م برا حج وق ظر
هدن الم روم :اع عاحم جج

ب رج اتأدجو

اتااجرد ح

عحلم UNDP
ل تاظجر عااس ل عاحا سبا ا

اجتحصااع ح عاتمو اعاظ ال عو عاثق ظا بارق س وا اسرجما.
5ن 6م روم تنمية قدراو األطباء الطريجين
عدد المستذيدين20 :
المناطق المستهدفة :عاشح لم ة كم

اجااس

فترة الت ييل المؤقو 4 :ش ار
ال ر اء :اق با عألاب م ا عرك عا ظام برا حج وق ظر

عحلم UNDPم صوجا عااظ ظر عار حما

عيس حجا.
هدن الم روم :تم ج جا عر

عألاب

اتاحجا ح رعت

عااًرجا اعالصوجاجصجا ظر بمض ت

عااظ عاضرارجا.
6ن 6تشغجل حبرحج ظر ا عرك عامال ( 3ش ار).
7ن 6تشغجل  2ح ت ج اً حمواح

رغرعظجا ظر ا عرك عاظص عاحظور ( 3ش ار).

8ن 6تشغجل  6حظ حج ظر ا عرك عامال ( 3ش ار).
9ن 6تشغجل  2ح ااسج

رععجج اومحل ظر ا عرك عاتربجا اعاتموج ( 3ش ار).

10ن 6تشغجل  3ررج اومحل ظر حشراغ  GISظر ا عرك عاتربجا اعاتموج ( 3ش ار).
11ن 6تشغجل  9ح ااسج

رععجج ظر حشراغ با جا حشراغ ظر ا عرك عا رععا ( 3ش ار).

12ن 6تشغجل  1حبرحج ظر ا عرك عامال ( 3ش ار).
 .7إعداد مقترصاو الم اريع التالية:
 حقتر حشراغ ابرا حج تص ظل اتشغجل عا رجرج

عا د ج اف إا

تاظجر  4000ظر ا عحل

حؤجتا او رجرج احاك عربما ش ار ظر ساق عامحل عاحظور.
 حقتر حشراغ ت اجا اظاك عاظ ساظ ب اا جا عاشحسجام اتظسج
عاحاعااج م ح

ل تاظجر  4اظاع

عا اح

عاحقاحا ارح ار

ج شحسجا تس د ظر تشغجل رحجع أر ك اظاك
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عاظ ساظ الستحرعر عامحلم اعا تأثجر عاقا غ عاتج ر عاص رب ر عوج

اعو عا اح

عاحقاحا

اوحاعااج ا اد عام جا.
 حقتر حشراغ تأدجل حصتظ

اجااس حتماا عا اح م اعا د ج اف إا

رظع حستان اح
ل تأدجل حصتظ

عاتشغجل عاحقاحا اوحاعااج ح جبل حصتظ تشغجل حظ ظًا

اجااسم ح

تشغجل حتماا عا اح م اتقاجحة احؤسسا تجص عاترصجا ح

ل عياعرك عام حا اوم ج

عامربجا

اعااااجا
 حقتر برا حج آظ ق اتشغجل عاشب ظ اعا رجرج م اعا د ج اف اتاظجر ظر ا عحل حؤج
20000

اماا

رجج اع حل احاك ث ثا ش ارم اعرس ل عاحقتر احم ار ا جر عامحل العتح اا ح

حروس عاا عر .
 .8إعداد مسودة دليل طاص بالم اريع ال ييرة ،بعنوان :صجف تباأ حشراع
ااع

عاار

عا غجرم حتضحا

ظر تافج عاحش رجع عا غجرك.

 .9فصص قوائم المر صين للم اريع الس نية لألسر الذقيرة :عألسح

عااعراك ح ا عرك عألشغ ل

عام حا اعيسص .
 .10رن المساعدة المالية ( 200ي ل) للعمال:


رف حس عاك ح اجا اه 17000ع حل بحا سبا ظوال عجا عافار عاسمجام ب اتاسجق اعاتم ا حع
اراا تص ظل عااااجا.

 عستصح ل ظظ

اظم

أسح

عامح ل ا رف حس عاك ح اجا ( 200شجصل) ب اتاسجق حع اراا

تص ظل عااااجا اتظاجا عاحم ججر اآاجا عال تج رم اعااظم
 عاا عألسح عاحرسوا10858 :م عاحقبااج حا

ل عام ص ات ار:

()6080م اعاحرظاضج (.)4778

 عاا عألسح عاحرسوا68728 :م عاحقبااج ظر عااظما ()25493م اعاحرظاضج (.)43235
 عاا عألسح عاحرسوا48034 :م عاحقبااج حا

()18176م اعاحرظاضج (.)29858

ثانياً :انجازاو اإلدارة فو مجال الططط والتقارير:
 إعاعا عا اا عاتشغجوجا اوم 2017م اعالرتح غ حع عاحاجرج
 إعاعا

احا جشت اعالتف ق عو تافج د .

اا اوحش رصا ظر ظم اجا عألسباغ عاح ار عارج ادم اعقا ارشا تظضجرجا اوحرشظج

اوحش رصا ظر عافم اجام ت
تقسج عألااعر اعاح

ا عاتمرجف ب ا عافم اجا ااار عياعرك احاجرج

عو عاحش رصج .
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عامحل ب م ات

عا رجرج م احرعظوة عألربما اآاجا تافج ام اأعاعا

 إعاعا تقرجر حف ل ظال برا حج تاحجا جا عر
عاحستفجاج حاة.

 إعاعا تقرجر حف ل ظال برا حج تحصج عاشب ظ اعا رجرج م اآاجا تافج ام اأعاعا عاحستفجاج
حاة.
NGOsم اآاجا تافج د ا عاحش رجع

 إعاعا تقرجر ظال عاحش رجع عاحاف ك ب اتاسجق حع حؤسس
اأداعظ اأعاعا عاحستفجاج حا .

 إعاعا اا عسترعتجرجا اإلاعرك عام حا اوتشغجل األعاع .2020 – 2018
 إعاعا تقرجر تا جفر ااً حمواح
 إعاعا ااجل عالر عر ع
عاف

عا

ساق عامحل عافوساجار عا

ب ا اح

عاتر تقاح

ب ياعرك عام حا اوتشغجل.

عياعرك عام حا اوتشغجلم اجتضح عو :

عاحستفجاك ح عا اح م أح ص تقاجح م شراا عاظ ال عوج م عااث ق عاحاوابا ا م

اعر عر ع

تقاجح .
عا اا عاتشغجوجا اوفترك ح عبرجل اظت سبتحبر 2017

 تقجج عار

 عالرتح غ حع عياع عر

ع

عاتشغجل ظر حاجرج

عام جا اأجس

عامحل اوتظضجر األسباغ

عام احر ارج اك عألعح لم اععاعا اا اوحش رصا ظر د ع عألسباغ.
 إعاعا عا اا عاتشغجوجا اوم 2018م اعرس ا اوحاجرج

اعااصجل.

ثالثاً :م اتب الت ييل متعددة الطدماو:
أال حصتظ تشغجل اتاًجف حتماا عا اح

 عج حا ظفل عظتت
 تقاج عا اح
 حاح إظ اع

 OSSظر جا غ ة ك .

عات اجا ح حص تظ عاتشغجل:
حتمال ع عامحل اص ا إظ اع

عياعرك احاجرج

ب امحل ظر برعحج عاتشغجل عاحؤج

عامحل ا ا بشصل جاحر با م عو اوظ

ظظ عيظ اك عاا (.)43666

 تسرجل  41646ح عاحتماوج ع عامحل راا عو ج عاك بج ا
اتظاجث بج ا
 ظظ

ساق عامحل عافوساجارم

 68386حاعا .

اعارا عو  17281حص تبا ش ا عرتح عجا.

 ج رك  889حؤسسا ب

ا

عاتم ا اعاحش رصا ظر تشغجل عا رجرج اعامح ل.

 احج اتشغجل  47ب ظث ع عحل ظر ساق عامحل (ظر
 تقاج

ع ارجق

احا عيرش ا اعاتارجة عاح ار ب

ا

عحل.
20

عحوج

عحل حستاعحا).
عاتاًجف اه  827ح عاب ظثج ع

 تارجة  87ب ظثج ع عحل ح عارج اجج إا عاا ح حؤسس

اع عاحش رجع عا غجرك.

 تارجة  57ب ظث ع عحل اوتسرجل اظضار اا عر تارجبجا تا سب .
 اشر  146إع ا
عاحؤسس

تارجبجا ظر حص تظ عاتشغجلم احت بمت

شاعةر اًجفجا ااا عر

عاحمواا.

 تقاج عرض ح حصتظ تشغجل ة ك يعا اا عر
عا جرد عاشب برم ا ا ظجح جتموق بحاضاع
 ترشجح عاا  449رجج ح ت
ظ اا

حع

تثقجفجا اوف ا عاحست اظا ظر حرص عاحشراغ
اجا.

عاحش رجع عا غجرك اارعسا عاراان عالجت

ح توفا اوصوجا عار حمجا اوموا عاتابجقجام ح أرل

عو ظر ا تارجظ ظر حر ل عامحل عاظرم بتحاجل ح .UNDP

رابعاً :الدوراو والبرام التدريبية:
 عاحش رصا ظر اارك تارجبجا بمااع  :عالرش ا عااًجفر اعاتارجة عاح ارم ب اتم ا حع عية ثا
عيس حجام اش ر ظج  32حاًف.
 عستصح ل عاتارجظ عامحور احص تظ عاتشغجل ب اتم ا حع عالة ثا عالس حجا اومحل عو
حستان أاع حاًفر أجس عاتشغجل ظر حاجرج
 تافج برا حج تارجبر احاًفر عاتشغجل عاحؤج
عا اح م تضح عاحاضاع

تظسج

عامحل.
عام حوج ظر حشراغ :اظا حص تظ تشغجل حتمااك

عات اجا:

 عاتمرجف با عرك عامحل احص تظ OSSم اعا اح

عاتر تقاح م اعاح عر

عاتر جرظ أ تتاظر

ب احاًفج .
 إعاعا عا اا اصت با عاتقرجر اتساجق عا احا.
 عاحش رجع عا غجرك.
 ظاا عالت

ل اعتجصج

عاتم حل حع عارح ار.

 عقا اارك تارجبجا اوحستفجاج ح حشراغ تااجر اً عاحمواح
اً عاحمواح

عارغرعظجا اوبواج م ا ا

عارغرعظجا ب اتم ا حع اق با عاح ااسج .

 ظ ال عاا ح حاًفر عياعرك اأجس عاتشغجل ظر عاحاجرج

ظر عاما اج عات اجا:

 جاك عاتارة اح رك عيجا غم ا ا ظر اجاع عاحاًفج .
 حاجر حصتظ حظترفم ا ا ظر اجاع عاحاًفج .
 تاحجا عاح عر عاقج اجا اعيشرعظجام ا ا ظر اجاع عاحاًفج .
 اغا عاعرك عا

م ا ا ظر ا عرك عاشؤا عالرتح عجا.
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ظر

بمااع  :صجفجا صت با عاسجرك عا عتجا اعرتج

 تافج اارك تارجبجا او رجرج

عااًجفجام

عاحق ب

ب اتم ا حع صوجا اح .
 تافج اارك تارجبجا ظر برحرا تابجق
عار حمجام اعست اظ

عالااراجا ب اتاسجق حع حرص عالرش ا عااًجفر ظر عاصوجا

عااارك حرعرمر عاحصتظ ح

عابرحرا اص ا

ت

بمض حاًفر

عاا عرك.
حع عياعرك عام حا اوتارجظ عاح ارم اوتمرجف ب اب عرحج اعألجس

 تافج اارك تارجبجا ب اتم ا

عاحمتحاك ظر حرعص عاتارجظ عاح ارم عست اظ
ظر حاجرج

 13حاًف ح حاًفر عياعرك اأجس عاتشغجل

عامحل.

 عاحش رصا ظر حشراغ با

جا عر

ظر حاضاغ رج اك عألعح ل اعا د تاف ا ظ ضاا

عاحؤسس

عألعح ل اعاتصاااارج ظر عار حما عيس حجا اج اف إا

با

صاعار ح

جا عر

عاحؤسس

عاحست اظا ظر حر ل رج اك عألعح ل ارظع اتم ج حف ا رج اك عألعح ل بج عا رجرج اعاح اجج
اعامح ل ااضع ظرر عألس س ياش

حرعص اورج اك اعيباعغ ظر عاحؤسس

عاحست اظام اش ر

ظر د ا عااارك  6حاًفج .
 عاحش رصا ظر اق
عافوساجاج

تظضجرد اإلعاعا اجا تاًجف سجت تافج ا بحش رصا رحمجا عا رجر

اعاصوجا عار حمجا.

طامساً :اللقاءاو ورش العمل:
 عاحش رصا ظر ظم اج

أسباغ عاتموج اعاتارجظ عاح ار اعاتقار ح

ل ت

عاحمرض احص تظ عاتشغجل حتمااك عا اح م اتمرجف عارح ار ب ا اح
عاحص تظم اعاتشبج

حع أ ظ ظ عامحلم اتح

عاحش رصا ظر روستر اق

ج

حص

ظر

عاحقاحا ح

ل

ظر د ا عافم اجا

بمااع :
 .1اار حص تظ عاتشغجل اعاتاًجف حتمااك عا اح
 .2اار اً حمواح

ساق عامحل عافوساجار اصجفجا عالستف اك حاة.

 عاحش رصا ظر عألسباغ عام احر ارج اك عألعح ل ح
 .1عاحش رصا ظر ارشا عحل
ظر تم ج

اعا اح

عاتر تقاح .

ل عألاشاا عات اجا:

ا باار صل ح ا عرتر عامحل اعاتربجا اعاتموج اعاقا غ عا

ااع حف ا رج اك عألعح ل ات اجل عامقب

عاتر تاعرة عاحب ارج

اعارج اجج م

بمااع  :اجص حاص عاتغججر اظا رج اك عألعح لم اعاحش رصا ظر تارجظ عاا ظ اعا رجرج
عاحش رصج ظر ارشا عامحل عو عرض حقترظ
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حش رجم .

 .2تاًج ارشا عحل بمااع  :عاحؤسسا عاظصاحجا ارج اك عألعح لم ظجث ش ر ظر د ا عاارشا
عاظصاحجا ع

عاا ع عر

ع عاحؤسس
 عاحش رصا ظر اق

عام جا اعاا ح ظ ضا

عاشب بجام ات تقاج عاتا ج

عألعح ل احؤسس

عاتر و

إاج عاارشا احم ار ا جر عامحل.

رح دجرد ظال عاق اا عافوساجار ا اد عيع جا بج عااًرجا اعاتابجقم عا د

اًحتة رعباا عا رجرج عاحم جج ب رج م ظجث ش رص
ظ ا اد عيع جام اتح
عقاد ظر ا عرك عالت

عياعرك بصوحا ظال :اار عاا عرك ظر اع

عير با عو أس وا عارح ار.

 عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع  :ظ ضا
ال

عألعح ل عاتصاااارجا بج عااعجع اعاحأحالم عاتر ت

عافوساجاجا.

 عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع  :عاماعاا عاراارجا اظر
اش رص

عياعرك بصوحا ظال :اار ا عرك عامحل ظر تشغجل عافتج

 عاحش رصا ظر اق

عالجرعضم اححثوا

حفتا ضح برا حج تف عور ح

تشغجل عافتج
ا

اع

ا اع

ل بث حب شر عو

عيع جام

عيع جا.
عافجسبا اوتمرجف

بحصتظ  OSSاأداعظة اابجما عحوةم ات عارا عو أس وا عارح ار.
 تافج  12اق
عاحظ ظً

تاعاد

با ظ اا اب

عا حسام اعاوق بمااع  :ع تج ر ظر عاظ ضر  ..ح ات عاحستقبوجا.

 تافج ارشا عحل بمااع  :عا رجرا
اعست اظ

عا ف عام شر ظر

عاحاعرس عاث ااجا ظر

عاارشا ا ظ اا اب

اساق عامحل  ..تظاج

ااحا م ظر ر حما ة كم

عاحستاجج عاث اث اعارعبع.

 تافج ارشا عحل بمااع  :عالا رعا ظر ساق عامحلم ب اتاسجق حع عاصوجا عار حمجا اوموا
عاتابجقجا.
 تافج ارشا عحل بمااع  :عامحل ع بمام ظر ج عا تارجظ حصتظ .OSS
 عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع  :عابا اا شبح جا را عا رجر

اج اا عالجت

ام اًحت

ا عرك

شؤا عاحرأك ب اتم ا حع عاصوجا عار حمجا اوموا عاتابجقجا.
 عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع :

ا اجق اع عاشب ظ اًح م اًح

عالتظ ا عام او ج

عاشب بجا ب اتم ا حع حرص عامحل عاتاحاد حم .
سادساً :المعاماو الطا ة بالعمالة داطل الطط األطضر:


ت عاتأحج عا ظر اماا  24ح عاحتق عاج .

 إة ق حوف  9حتق عاج م احوف  3ح

بج بسبظ عااظ ك.

 حاح عظ اك اح ج حة عألحر اماا ( )4ح ح

بر عامحل ال جتق ضاع رعتظ ح عاتأحج عاااار.
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 عرس ل عاا  54اوب

تماجض امح ل ا

حستظق

 إرس ل صشف بأسح  22ع حل احمرظا ع ص
 ا ال  83احا

بأسح

ا

ح اجا.
تماجض .

عاحتق عاج اع ل عا ا عأل ضر اعاتاججع عوج

اعرر ع

اور اظ

عآل ر.
 عرس ل صت ظ اماا  44ع حل ح عح ل عاحااقا عا ا عجا عجر افتح أرج ظس ظ ا

يظض ر

حستظق ت .
 إرس ل صت ظ اسواا عااقا افتح أرج ظس ب
 عرس ل صت ظ اوتأحج عاااار اح

اماا  18عح ل ا

تماجض .

ظ بسبظ تأ ر رعتبةم اآ ر ااراا اق

ظر رعتبة عاش ردم

اآ ر يرر غ رعتبة عاش رد بما تاجفة.
 إرس ل صت ظ ااع رك عااظع ظر عار اظ عآل ر اتظاجل عارعتظ عاش رد ألرحوا بما اظ ك ار
عاحتق عا.
 ظتح أرج ظس ب
 ا و

اماا ( )24عح ل.

حب اغ عاحتق عاج :

 50630.82 شجصل اماا  84حتق عا ع ش ر اجسحبر .2016
 50630.82 شجصل اماا  83حتق عا ع ش ر جا جر .2017
 50630.82 شجصل اماا  80حتق عا ع ش ر ظبرعجر .2017
 47752.17 شجصل اماا  79حتق عا ع ش ر ح رس .2017
 47875.85 شجصل اماا  79حتق عا ع ش ر عبرجل .2017
 47875.85 شجصل اماا  79حتق عا ع ش ر ح جا .2017
 47875.85 شجصل اماا  79حتق عا ع ش ر جااجا .2017
 44411.85 شجصل اماا  76حتق عا ع ش ر جااجا .2017
 44411.85 شجصل اماا  76حتق عا ع ش ر أةساس .2017
 44411.85 شجصل اماا  76حتق عا ع ش ر سبتحبر .2017
 44411.85 شجصل اماا  76حتق عا ع ش ر أصتابر .2017
 44411.85 شجصل اماا  76حتق عا ع ش ر ااظحبر .2017
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 و لو مبالغ الم ابين:
 117101 شجصل اماا  572ح

ظ ع ش ر اجسحبر .2016

 1167124 شجصل اماا  568ح

ظ ع ش ر جا جر .2017

 1158504 شجصل اماا  566ح

ظ ع ش ر ظبرعجر .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر ح رس .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر عبرجل .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر ح جا .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر جااجا .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر جااجا .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر أةساس .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر سبتحبر .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر أصتابر .2017

 64640 شجصل اماا  585ح

ظ ع ش ر ااظحبر .2017

 ا و


حب اغ عاتماجض  486145.66 :شجصل اماا  33ع حل.

رف عارعتظ اماا  24ح عامح ل عاح

بج م تأ ر راعتب

ح ش ر  2016/11ظت ش ر

.2017/2
 ا ال عاا ( )12صمظ شج بال عر ك سااجا امح ل حمبر عجر بحبوغ  20504.75شجصل.
 ا ال عاا ( )3صمظ شج حص ظأك ا جا عا احا اومح ل بحبوغ  53525.8شجصل.
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تقرير االنجاز لمديرياو العملأ اإلدارة العامة للت ييل عن العام 2017
مؤ راو القوى العاملة للمسجلين الباصثين عن عمل
عاا عاقان عام حوا عاحسروا ظر حص تظ عاتشغجل
عاا عاقان عام حوا عاحظاثا اوبج ا

ل عام

عاا ظر

عامحل عاحمراضا ح

عاا عظ اع

عاتمال ع عامحل عاتر

عاا ش اع

عا برك عاتر

عاا عا ج عر اوحؤسس
ظ ال

عاا حوف

ور

ل عام

ل عاحاجرج

ار

اناث

المجموم

24195

17451

41646

40581

27805

68386

ل عام

ار

146
43666

ل عام

49

ل عام

889

عاتاحاجا عااععحا اوتشغجل اعاحش رجع عا غجرك

17281

عاشؤا عالرتح عجا عاتر ت ظظ
عمال

طريجين

المجموم

طدماو الت ييل والتوجيه واإلر اد المهنو
عاا ظر

عامحل عاتر اظرت حص تظ عاتشغجل ح عاحش رجع عاظصاحجا

1200

1758

2958

عاا ظر

عامحل عاتر اظرت حص تظ عاتشغجل ح عاحش رجع عا ررجا

0

286

286

عاتارجة اعيرش ا ح ار عاحقاحا او رجرج ب

ا

عاحش رجع

اح

اح

عاتارجة اعيرش ا ح ار عاحقاحا او رجرج ب

ا

عاتاًجف

827

اح

عاتارجة اعيرش ا ح ار عاحقاحا او رجرج ب

ا

عاتارجظ

57

عا غجرك

عاا عاب ظثج ع عحل عا ج ت احر

ظر ساق عامحل

47

المعاماو الطا ة بالعمالة داطل الطط األطضر
عاا اوب

العددأ القيمة

عاتماجض عاحرسوا إا عار اظ عآل ر

ججحا حب اغ عاتق عا عاحظ وا
ججحا حب اغ تماجض

عاح

87

43
 565331.43شجصل

ل عام (شجصل)
بج عاحظ وا

ل عام

 3024489شجصل

ججحا حب اغ حص ظأك ا جا عا احا عاحظ وا

ل عام

 53525.8شجصل

ججحا حب اغ بال عاتماجض اومح ل عاحظ وا
ججحا حب اغ بال عر ك سااجا عاحظ وا

 486145.66شجصل

ل عام

 20504.75شجصل

ل عام

عاا حوف

عاحتق عاج عاتر ت عة ج

ل عام

9

عاا حوف

بج عاتر ت عة ج

ل عام

3

عاح
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طامساً :تقرير اإلدارة العامة للتذتيش وصماية العمل:
ملطص توضيصو ألبزر ون طة وانجازاو اإلدارة العامة للتذتيش وصماية العمل لعام 2017
29098

زياراو تذتي ية

7

صماو سامة و صة مهنية
منح وتجديد تراطيص وموافقاو

400

اصتساب مستصقاو إ ابة عمل

149

تصويل للعرض علل القومسيون الطبو

253

اوى عمالية

166

است اراو عمالية

403

لقاءاو إعامية

25

مصاضراو ميدانية

256

ورش عمل

25

توزيع من وراو ومطوياو

2293

إجراءاو قانونية

24897

مقترصاو م اريع

17

م راو تذاهم

4

ت يل لجان

6

رئاسة لجان

3

عضوية لجان داطلية وطارجية

7

27

التقرير فو رسوم بيانية
1ن عدد الزياراو التذتي ية صسب المصافظة

الزياراو التذتي ية صسب المصافظة
2646
الشمال

6150
487

غزة
الوسطى
خانيونس

478

10139

رفح

2ن اإلجراءاو القانونية المتط ة
37 762

1644
حفظ نتائج الزيارة
تنبيه
استيفاء
8849

14110

إنذار
محضر ضبط
وقف عمل آلة
إغالق جزئي
إغالق كلي

3ن ال اوى والباداو
عقد عمل
410

ساعات عمل/راحة

1
23

إجازات

890

23

أجور
صحة وسالمة مهنية

309

إصابات عمل وأمراض مهنة
أخرى

280

28

4ن ت نين اإل اباو صسب قطام الن اط االقت ادي
3 1 00
5

0

زراعة وصيد
تعدين ومحاجر

20

صناعة تحويلية

68

كهرباء وغاز ومياه
تشييد وبناء
تجارة ومطاعم وفنادق
93

2

نقل وتخزين ومواصالت
تمويل تأمين عقارات

5ن الت مين علل المن آو

3116
مؤمن
غير مؤمن
16784
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ملطص تقرير اإلدارة العامة للتذتيش وصماية العمل لعام 2017م
م

البند

ت نين الن اط

2ن

صماو سامة و صة مهنية

3ن
4ن
5ن
6ن

سامة و صة مهنية

1ن

الزياراو التذتي ية

المنذ
28098
7

منح وتجديد تراطيص وموافقاو

400

إ صاح مهنو

51

اعتماد مطططاو

1

إعداد (ونظمة فنية-لوائح فنية-ق ارراو-ودلة إجراءاو)

7

8ن

اصتساب مستصقاو إ اباو عمل (العدد)

149

9ن

اصتساب مستصقاو إ اباو عمل (بال ي ل)

10ن

عدد الملذاو المصولة للقومسيون الطبو

11ن

اعتماد ونظمة ولوائح وجزاءاو

26ن12925114
253
1

ت ديق عقود عمل

540

13ن

المراجعاو العمالية

6178

14ن

است اراو عمالية

403

15ن

اوى عمالية

166

16ن

لقاءاو إعامية

41

17ن

إعداد من وراو ومطوياو

4

18ن

توزيع من وراو ومطوياو

2293

19ن

مصاضراو ميدانية

256

20ن

إعداد دراساو

5

إصياء ويام عالمية

3

21ن
22ن

م ار او ب او التوا ل االجتماعو

1035

مقاالو وووراق عمل

7

دوراو تدريبية

17

26ن

ورش عمل

25

27ن

مؤتمراو

5

28ن

ويام دراسية

1

29ن

تنبيهاو

14200

30ن

استيذاء

8939

إن ار

1694

24ن
25ن

31ن
32ن

اإلجراءاو

إعداد ون ر فيديوهاو

4

القانونية

23ن

توعية وار اد وون طة إعامية

12ن

روط العمل

7ن

عدد إ اباو العمل المسجلة طال السنة

192

48

تصرير مصضر ضبط
30

34ن

إداق جزئو

2

35ن

إداق لو

11

36ن

االجتماعاو الداطلية

30

37ن

االجتماعاو الطارجية

181

38ن

إعداد ططط

106

إعداد تقارير

193

إعداد مقترصاو م اريع

17

التعميماو

15

م راو تذاهم

4

ت يل لجان وطنية وفنية

7

39ن
40ن
41ن
42ن
43ن

الن اطاو اإلدارية

33ن

وقن عمل آلة

3

31

تذا يل ون طة وانجازاو دائرة السامة وال صة المهنية لعام 2017م
البند صسب و ن الن اط
الزياراو التذتي ية

و ن الن اط
حت بما اعاحش رصا ظر عا ج عر

عاتفتجشجا ظر ص ظا عاحظ ظً .

 .1عاحااقا عا ا عجا ص رار ا حاجاا عألحل األسرن.
 .2شرص
صماو سامة و صة مهنية

احرعص عارع جا عألااجا عاظصاحجا.

عااً ظا عام حوا ظر عاحستشفج

اع ضح حشراغ عستجف عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 .3عاحاشآ

ع اجا احتاساا عا اارك ظر عاح

 .4عاحاشآ

ع اجا احتاساا عا اارك ظر جا غ عالاش ع

ضح حشراغ عستجف عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 .5عاحا ع اعاحا بق اعاح ب ضح حشراغ عستجف عاس حا اعا ظا عاح اجا.
التراطيص والموافقاو

ج رك حظاا عا ااعر ااوب تراجا عاتر ج

اإل صاح المهنو

ت إر عر إ ظ

اعتماد مطططاو

ت ععتح ا ح اا حظاا ة .

اا تظ ل عو عاحاعظقا.

ح ار اماا  18حاشأك عجت

 إعاعا ااجل عير عر ع
 إعاعا ااجل إر عر ع

عاق اااجا.
اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 إعاعا ت اجف عاحررمجا عاق اااجا ير عر ع
إعداد لوائحأونظمةأودلة

 عشترعا
 إعاعا احا

اجا حا عا عو

حس حظ ظً .

ا عرك عامحل عا

عاتر ج

.

ا ب ام حوج ظر عاقا غ عا ظر (شرص

شراا عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 حرعرما حسااك جرعر عاق اا ظال ر
 ترحجع ااع ح عار ع ع .
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عاس حا اعا ظا عاح اجا.

عااً ظا).

 ررجاك عارس اا تقرجر ظال اار ا عرك عامحل ظر تاظجر بج ا عحل آحاا اوحم جج .
 إ ععا عارأد ظال رؤجا ا عرك عامحل ظال آاجا تابجق عاظا عألاا األرار.
 ااج عااا تقرجر

ظفر ظال اعجع عح اا عألاف ل ااار ا عرك عامحل عارج بر .

 شبصا ااع "حاجع اساد" ظال اعجع تشغجل عاسجاع
 إ ععا عألج

احان عات ع أرب ظ عامحل بتابجق عاق اا .

ظال اار ا عرك عامحل ظر ظح جا ظقاق عاحم جج عام حوج ظر ساق عامحل

 ظض جا ظوساج عاجا ظال ج اك اتض
 إ ععا عو ح عا وجل ظال ج اك اتض
 اص اا ا ظجفا عارأد ظال عشترعا

عح اا عألاف ل.

عح اا عألاف ل.

عاس حا اعا ظا عاح اجا .
( حسح اةسجل ر

 تقرجر

ظفر حع حروا عاراعا ظال عام حوج عو عالرتف ع

 إ ععا

ا عاشمظ ظال اار ا عرك عامحل ظر عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 جا ك عاصت ظ عافض جا ظال اار ا عرك عامحل ظر عاس حا اعا ظا عاح اجا.
لقاءاو إعامية

ظفر ظال تاظجر بج ا عحل آحاا اوشب ظ "حروا

 تقرجر
 جا ك عألج

عافض جا ظال آاج

 جا ك عاصت ظ عافض جا ظال آاج
 جا ك عألج

عألب عر )

ارك ع رحمجا عاااعا اوتأدجل عاحرتحمر".

تابجق عاظا عألاا األرار.
تابجق عاظا عألاا األرار.

عافض جا ظال ج رك حس حاشآ

 جا ك عاقاس عافض جا ظال ج رك حس حاشآ

عجت

عجت

اجا ضح أسباغ عاس حا عام احر.

اجا ضح أسباغ عاس حا عام احر.

 جا ك عاقاس عافض جا ظال تغاجا أسباغ عاس حا عام احر.
 جا ك عألج

عافض جا ظال عات حج عا ظر.

 جا ك عاصت ظ عافض جا ظال عات حج عا ظر.

 ظض جا ظوساج عاجا ظال عيع جا ظر جا غ ة ك س ع
 شبصا ااع "حاجع اساد" ظال ظقاق عام ح

عحل ااجوا اأرار حتااجا.

ظر ساق عامحل عاحظور.

 إ ععا عارأد ظال عألحرعض عاح اجا ااار ا عرك عامحل عارج بر اوظا ح د ا عاً درك.
 ظض جا عاغا ظال اار ا عرك عامحل ظر عارج با عو عاحاشآ
إعداد من وراو ومطوياو

إعاعا  4حااج

توزيع من وراو ومطوياو

ت تا جع عاا  1650حااجا عو رحجع ااع ر عاتفتج

إعداد مقاطع فيديو

ع اجا عا اارك.

تاعاجا ظال (ح ار بج ا عامحل  -اس ل عاس حا اعااج جا  -س حت ظر رحض ).
بأاشاا عياعرك عام حا اوتفتج

إعاعا حقاع ظجاجا

ظر ص ظا عاحظ ظً .
اظح جا عامحل

ل ع .2016

 عقا عاا ( )2حظ ضرك تاعاجا اومح ل ظر حاجاا عألحل.
مصاضراو ميدانية

 عقا حظ ضرك تاعجا اومح ل ظر بررر عابج

 عقا عاا ( )6حظ ض عر تاعاجا امح ل عااً ظا ظر عاحستشفج .
 عقا عاا ( )3حظ ض عر

 إعاعا ارعسا ظال عشترعا
إعداد دراساو
إصياء ويام عالمية
م ار او ب او التوا ل
االجتماعو

عا دبر.

تاعاجا

 ارعسا ع عاح ار ظر عاح
 ارعسا ع عظتج ر

ل حشراغ عستجف عاس حا اعا ظا عاح اجا.

ا عرك عامحل اوحاعظقا عاحبا جا اتر ج
عا اعر عر ع

عياعرك عام حا اوتفتج

عاحاشآ .

عاس حا عاحتبما ظر تراب .
اااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

بأر ك جج س بج ا عامحل.

تاسجق اعظج عافم اجا عاحرص جا اجا عاس حا اعا ظا عاح اجا عام احر ظر ظااق عاس .
ت عار

عاتاع ل عالرتح عر.

عاا  61حش رصا عو شبص
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 حق ل ظال حش رصا ا عرك عامحل ظر اراا عات اجف عااااجا.
مقاالو وووراق عمل

حظا

 ارجا عحل ظال تر ج
 ارجا عحل ظال عير عر ع

عاغ

عامق بجا عا

اعااجاا.
ا ب اح اف .

 ارجا عحل ظال آاجا تابجق عاظا عألاا األرار.
 عاحش رصا ظر عااارك عاتارجبجا عا

ا ب ااً عالاصتراار اوتفتج .

 ظضار اارك تارجبجا ظر عاس حا اعا ظا عاح اجا اعاتر عقا
دوراو تدريبية

 تارجظ عام حوج عو باا عاتشغجل عاحؤج

ظر حاجرجا عحل ة ك.

ظال شراا اًراف عامحل ظر عاحاعجع عياش جا.

 تارجظ ا ظ عاتارجظ عاح ار ظر حرص عيح عاش ظمر ظال اس ل عاس حا اعا ظا عاح اجا ظر عاحاشآ .
 ت عقا اارك تارجبجا بمااع "حب ائ عاس حا اعا ظا عاح اجا" اماا  30ا ابا اعاا ح حموح
اعاح تبر ظر حارسا ع عا اعرد ظر حظ ظًا ة ك.
 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال عاحظصحا عامح اجا ب اتم ا حع عالتظ ا عام ااق ب
عاقض .

 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال عاضح
ورش عمل

عح ل ظوساج احروس

عالرتح عر ب اتم ا حع عاغرظا عاتر رجا.

 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال عاحش رجع عاحاف ك ح جبل
 تحثجل عياعرك عام حا اوتفتج

عاموا

اااق عاتشغجل.

ظر ارشا عحل ظال تق ا عاظقاق عام احجا ب اشرعصا حع عاصوجا عار حمجا ااجاع

عافتان اعاتشرجع ااق با عاحظ حج .
 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال تابجق عاظا عألاا األرار اوم حوج ظر شرص
عاحاعرا عامح اجا.

مؤتمراو
تنبيهاو
استيذاء
إن ار
إداق لو

عا

 عاحش رصا ظر ارشا عحل ا عرك عااقل اعاحاع
عقا حؤتحر عاس حا عام احر ظر ظااق أبا ظ جرك.
 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظر حرص عااجحقرعاجا اظقاق عام حوج .
ت تارجة تابجة اماا( )90حاشأك عجت اجا حا عا عو حس حظ ظً .
 عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع "إع اك تااجر عااف ج عا وبا ظر جا غ ة ك" ظر حرص حم م عاتاحاد.
ت تارجة عستجف اماا( )90حاشأك عجت اجا حا عا عو حس حظ ظً .
 عاحش رصا ظر ظم اج عاوراا عاتظضجرجا اتأسجس حاجع عاوراا عااااجا اوس حا اعا ظا عاح اجا.
ت تارجة إا عر اماا( )50حاشأك عجت اجا حا عا عو حس حظ ظً .
إة ق ( )4حاشآ

عجت

اجا ث ثا ظر حظ ظًا

حظا

ا بتر ج

عااً ظا ب اتم ا حع حرص

عااجاا .

جااس ااعظاك ظر عااسا .

 عقا عاا ( )10عرتح غ حع حاًفج اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا.
 عقا عاا ( )2عرتح غ حع رؤس أجس عاتفتج
 عقا عاا ( )2عرتح غ حع حا عر عاحاجرج

ظال عاتصوجف

ارؤس أجس عاتفتج

عاحاصوا إاج .

احا جشا حشراعر تظاجث بج ا

ساق

عامحل عاحظور اعالستجف .
االجتماعاو الداطلية

 عاحش رصا ظر عرتح غ عااظا عااصجل حع حرص عااجحقرعاجا اظقاق عام حوج احم ا عاس حا اعا ظا عاح اجا.
 عاحش رصا ظر عرتح ع

عاا عرك ظال إعاعا ااجل عير عر ع .

 عاحش رصا ظر عرتح غ إعاعا عا اا عاتافج جا اإلاعرك عام حا اوتفتج

ام .2017

 عالرتح غ حع عااظا اصجل ا عرك عامحل اعرض ات ج حشراغ تظاجث بج ا

ساق عامحل عاحظور .

ظال تقجج ظم اج

جا عاس حا عام احر .

 عقا عرتح غ حع حا عر عاحاجرج

ارؤس أجس عاتفتج
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 عاحش رصا عاا  6ظر عرتح غ عاوراا عاحرص جا األباجا اتاًج عاحا .
 عاحش رصا عاا  2ظر عرتح غ عاور

حش رجع.

عافرعجا عاحابثا ع عاوراا عاحرص جا احا جشا حقترظ

 عاحش رصا ظر عرتح غ ظال عاتراجج ابرا حج ساق عامحل عاحظور حع عية ثا عيس حجا.
 عالرتح غ حع عا ج ا عام حا اوبترال اعااظ غ عاحاار ظال عاظحوا عاتفتجشجا عو حظا
 عالرتح غ حع عاوراا عااااجا احم ا عاس حا اعا ظا عاح اجا ظال إظج ظم اج
االجتماعاو الطارجية

ا

 عقا عرتح غ حع شرصا عاص رب ب

 عقا عرتح غ حع حاجر اع رك عاحشترج
عاتفتجشجا عو شرص

عااً ظا.

 عقا عاا ( )4عرتح ع

حع

 عاحش رصا ظر عرتح ع

عااجاا اعاغ

.

جا عاس حا عام احر .

تابجق شراا اًراف عامحل ظر عاشرصا.

ظر ا عرك عا ظا ارحجع عاحا عر عياعرجج اوحستشفج

اااق عاتشغجل احت بما حشراغ تظاجث بج ا

ظال عاظحوا

ساق عامحل عاحظور..

عاوراا عااااجا اوس حا اعا ظا عاح اجا اعاوراا عاحرص جا األباجا.

 عقا عرتح غ حع اجاع عافتان اعاتشرجع احرص عااجحقرعاجا اتاسجق عار اا اتماجل حاك تق ا ظقاق عامحل.
 عالرتح غ حع حرص عااجحقرعاجا اظقاق عام حوج اعياعرك عام حا اوم ج

عام حا اعاتم ا عامربر اعاااار

 ظال
عاسعا حاظاعامعاحاحراجا .ام . 2017
ظم اجرك عاسجاحا ا
إعاعا إظجاا اع
 إعاعا اا عحل اوظحوا عو عاحا بق اعاحا ع اعاح ب .
 إعاعا اا عحل اوحاشآ
إعداد ططط

ع اجا احتاساا عا اارك.

 إعاعا اا عحل اوح ااس

عاحتارب

عا ا عج

ح عار حما عيس حجا.

 إعاعا اا اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا اوربع عأل جر اوم .2017
عاحا
ظر ا
اظحواحوجعاحا ع
عاتقرجر
بق ظر "عح ل عااً ظا".
غ عا
عاقا
عحلعاااحت ربما عام
إعاعا اا
 إعاعا
.2018ظا عاح اجا
عاح ركاجاعاسام حا اعا
يار عظا اع
اارجراع شرك رعاسجااجا
إعاعا تق
حا اعا
 إعاعا

اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا ام . 2016

 إعاعا عاتقرجر عاسااد يار ع

 إعاعا عاتقرجر عاا ر اظحوا عاحا ع اعاحا بق.
 إعاعا تقرجر أ ب ر عاظح

عاتفتجشجا.

 إعاعا عاتق رجر عاش رجا يار ع
إعداد تقارير

اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا عاا (.)12

 إعاعا عاتق رجر عافاجا ظال ج رك ااع ر عاتفتج

 إعاعا عاتق رجر عافاجا ظال حشراغ تظاجث بج ا

ظر عاحاجرج .

ساق عامحل عاحظور.

 إعاعا عاتق رجر عافاجا ظال ظحوا عااً ظا عو عاحستشفج

احرعص عارع جا عألااجا .

 إعاعا عاتق رجر عافاجا ظال حشراغ عستجف شراا عاس حا اعا ظا عاح اجا.
 إعاعا عاتقرجر عاا ف سااد يار ع
 إعاعا عاتقرجر عاربع عاث اث يار ع

اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا.

اع رك عاس حا اعا ظا عاح اجا.

. 2017
عاح راجا ام
ظا اعا
عاس حا
عاساادحيار
إعاعا عاتق
عاتفتج .
ظااااع
عاح اجا
تبر ععاس اعحارك اعا
حقتررجرحشراغ
 إعاعا
إعداد مقترصاو م اريع
م راو تذاهم

 إعاعا حقتر حشراغ عافظ

عاابر عالبتاع ر اماا  2000ع حل ظر عاقا غ عا

 إعاعا حقتر حشراغ تفمجل عاتفتج

.

عاوجور.

تاججع ح صرك تف د حع حم ا عاس حا اعا ظا عاح اجا ظال تابجق عر عر ع
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عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال عاتظقجق ظر عاظاعاث عارسجحا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال إعاعا عاتق رجر عاش رجا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال حوف

عامحل.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال إعاعا عا اا عاسااجا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج
التعميماو

ظر عاحاجرج

إ

ب

ظال ااجل عير عر ع

عاق اااجا.

ظال آاجا تماجل عاظ اا عامحوجا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال حشراغ تظاجث بج ا

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال حشراغ عستجف شراا عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظر عاحاجرج

ظال عاتر ج ع

ساق عامحل عاحظور.

يظج ظم اج

جا عاس حا عام احر.

ظال حت بما ظحوا عاحا ع اعاح ب .

عاظرف ح عابواج .

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال عاظ ال عو بج ا

 عاتمحج عو ااع ر عاتفتج

ظر عاحاجرج

ظال أعض عاوراا عافاجا اوس حا اعا ظا عاح اجا ظر صل

حظ ظًا.
 تمحج
إعاعا
 تمحج
إعاعا

ظال آاجا
عامححعاجا.حم ا عاس حا.
ادرعصا
عاشص اش
عستقب لار ب
تقجج عاح
اح
ظا .
عألاع اعاب ألجس
ظال تاتقررجر
عاح اجا.
اتظسجعاس حا
بما اد
عاحت حب
جبجا ع
ح اك

إعاعا عاتقرجر
ظال
عاسااد بألجس اعاتفتجأر  .ك ح تبر عاس حا اعا ظا عاح اجا.
عالاصترااج
حع شرص
تمحج ل
 عاتاع
 إعاعا حقتر حشراغ عستجف شراا اًراف عامحل اشرص
ون طة إضافية

عااً ظا عام حوا ظر عاقا غ عا ظر ب اتم ا حع

اع رك شراا عامحل .
 إعاعا عااح

اعا اا عاتافج جا اوظحوا عو شرص

 حاع حا صاا عاح

عااً ظا ب اشرعصا حع اع رك شراا عامحل.

عو عااً عاقاج يارعر عو عااً عاراجا.

 حاع حا عااش ا عالجت

اد اواً عاقاج يارعر عو عااً عاراجا.

 إعاعا عاح ظق عا

ا بح تبر عاس حا اعا ظا عاح اجا.
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تذا يل ون طة وانجازاو دائرة روط العمل لعام 2017
و ن الن اط

الن اط

 عاحش رصا ظر ارشا عحل عقات عياعرك عام حا
ورش عمل

ا ب احظصحا عامح اجا

 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال اعجع عام حوج ظر عاحرعص عاتموجحجا عا

ا

 عاحش رصا ظر ارشا عحل حع حرص عااجحقرعاجا اظقاق عام حوج ظال ترتجب
عار حمج

 عاحش رصا ظر ارشا ظر رحمجا عا رجر

ظال ظقاق عام ح

عاظحوا عو شرص
ظر رج ض عألاف ل

 اق عو ظض جا ظوساج عاجا احا جشا ح صرك تف د عاتأحج عا ظر عا
 عاحش رصا ظر ظوقا إ ععجا عو إ ععا
اللقاءاو اإلعامية

عااً ظا

ا ب امح ل اعا رجرج

ا عاشمظ ظال ح صرك تف د عاتأحج عا ظر

 اق إ ععر ظر برا حج عألجاد عام حوا عو إ ععا عارأد
 عحل حق بوا إع حجا حع حرص شؤا عاحرأك
 اق عع حر حع توف جا ظوساج ظر برا حج (اقاا ح أال عاسار) ظال عح اا عألاف ل
 اق ع ععر حع ع ععا عاشمظ ظر برا حج (حوح عألرض) ظال ع

ب

عامحل

 اق حع ا عرك عاتربجا اعاتموج اتقاج عاحقتر عاا ر اتابجق عاظا عألاا األرار عو رج ض
عألاف ل
اجتماعاو طارجية

 عقا اق حع ا .حظحا

ج حاجر ع عاتموج عام ظر ا عرك عاتربجا اعاتموج اوتاسجق اارشا عحل

احا جشا عاقض ج عاحشترصا
 ج رك عالتظ ا عام اوحم جج اوتب ظث ظر آظ ق عاتم ا عاحشتر

تصويل للقومسيون

 ت تظاجل عاا (  ) 256إ
اسبا عر عي

با إ ارا

 ت عظتس ظ حستظق
اصتساب مستصقاو
إ اباو عمل

اجا بوغ

ع إ

حستظق ت

با عحل اومرض عو اراا عافظ
حا

( )180عرض راجا م ( )56إع اك عرض م ( )17ام .

با عحل عاا ( )149حوف

عر م ( )91ت وف عر اًجفر ارح ار اع م ا( )2ظ اا اظ ك ظجث ص ا

اعداد ططط

 ععاعا عا اا عاتشغجوجا ام 2018

اوى عمالية

اسبا عامر تترعا

ح . % 100 -5

اوراق عمل

تصقيقاو

بما عرض

عو عاقاحسجا عاابر م

( )12915795.42شجصل ا ( )2334.58ااالر حا م ( )56ا جت وف

 إعاعا ارجا عحل ظال اعجع عام حوج ظر عاحرعص عاتموجحجا عا

الم ادقة علل ونظمة

عاحرص د ظر ا عرك عا ظا اتقاجر

 عاح

اجا عو عااً عااع ور اال ظا عار ع ع

عالس حجا ظر عاا ج عر

 عر عر عاتظقجق ظر عشم ر عع اك عا جصوا عا

عااع وجا عا

ا
ا برج ض عألاف ل عات بما اورحمجا

ا بشرصا عتظ ا عاحق ااج ظجث ت ج رك عاشرصا حرتج

ار رد عاحت بما
 ج رك شرصا عالت

ال

اوتظقق ح شصان ع حوج اجا ت عرس ل صت ظ ب ا

37

ا

عا عاشرصا.

تذا يل ون طة وانجازاو دائرة التوعية واإلر اد لعام 2017م
و ن الن اط

الن اط

 إعاعا حقتر حشراغ ح تبر عاس حا اعا ظا عاح اجا ب اوغتج عامربجا اعالاروج جا

 إعاعا حقتر حشراغ عاح تبر عاحتاقل اوس حا اعا ظا عاح اجا ب اوغتج عامربجا اعالاروج جا
إعداد مقترصاو م اريع

 إعاعا حقتر حشراغ اارك تارجبجا بمااع عاتصاااارج عاظاجثا ظر عاس حا اتظوجل عاح ار ب اوغتج عامربجا
اعالاروج جا
 إعاعا حقتر حشراغ عاظقجبا عاتارجبجا احاًفر عياعرك عام حا اوتفتج

اظح جا عامحل احفتشر عامحل

 إعاعا حقتر اارك تارجبجا ألعض عاوراا عااااجا اوس حا اعا ظا عاح اجا
 إ عاعا اععتح ا عااحا

عاحاظا اوتقرجر عاش رد اص ظا ااع ر اأجس عياعرك عام حا اوتفتج

 إعاعا اا عياعرك عام حا اوتفتج
إعداد ططط ونما ج

اظح جا عامحل ام 2018

 إعاعا اا عألاشاا اإلاعرك عام حا اوتفتج
 إعاعا عااس ا عاا جا ح
 عاحش رصا ظر إعاعا احا

اظح جا عامحل ام 2018

اا عألاشاا اااع ر اأجس عياعرك عام حا اوتفتج
عا ج رك عارج بجا ألجس عاتفتج

 عاتاع ل حع عياعرك عام حا اوت اجا اعاسج س

ب

 عاحش رصا ظر إعاعا عا اا عاتراجرجا ااً حمواح
لقاءاو إعامية

إصياء ويام عالمية

اظح جا عامحل

ظر حاجرج

ا

اظح جا عامحل ام 2018

عامحل

عااس ا عاا جا ح عا اا عالسترعتجرجا اإلاعرك

ساق عامحل عافوساجار

 اق عبر عا تف ظال ظقاق اد عيع جا ظر عاتشغجل
 اق إ ععر عو إ ععا عارأد ظال عاس حا اعا ظا عاح اجا
 عاحش رصا ظر إظج عاجا عام احر اوس حا اعا ظا عاح اجا
 ظضار ظم اج

إظج جا عاس حا عام احر ظر أجس عاتفتج

ظر حاجرج

عامحل ظر

اجااس اعااسا

ارظح
إعداد تقارير

ورش عمل

 إعاعا عاتق رجر عاش رجا اعاربمجا اعاا فجا اإلاعرك عام حا اوتفتج
 إعاعا تقرجر أسباغ عاس حا اعا ظا عاح اجا
 عاحش رصا ظر ارشا عحل عاضح

اظح جا عامحل

عالرتح عر

 عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال ظقاق عام حوج ظر عاحرعص عاتموجحجا
 عاحش رصا ظر ارشا عحل حرص عااجحقرعاجا اظقاق عام حوج

إعداد ودلة
اللجنة الوطنية للسامة
وال صة المهنية

التيطية اإلعامية

 إعاعا عار جا عاحتموقا بتقاج

 ت حج شم ر عاوراا ات حج عاحاجع عالاصتراار عا
 ظضار عرتح ع

ووراق عمل

ب احت بمتة

عاوراا اععاعا حظ ضر عالرتح ع

 رظا عياعرك عام حا اوتم ا عامربر اعاااار اعام ج

عام حا بص ظا عأل ب ر عاحتموقا بأاشاا اظم اج

اااع رد اأجس ح

 تقاج ح ظً
دراساو

اح

عاتاعجا اعيرش ا اااجل إر عر ع

عياعرك عام حا اوتفتج

اظح جا عامحل

اإلاعرك عام حا اوتم ا عامربر اعاااار ظال عاحروا عيع حجا اوا عرك

 إعاعا ااشر عااس ا عاا جا ح ارعسا عامحل عا ق ظر عافا اق اعاحا ع ظر جا غ ة ك
 إعاعا ارجا عحل ظال أاااج

عابظث عاموحر ظر حر ل عاس حا اعا ظا عاح اجا

 إعاعا ارجا عحل ظال اار ا عرك عامحل ظر عاظا ح عح اا عألاف ل
38

عياعرك

 ظضار عااارك عاتارجبجا عا

دوراو تدريبية

عالاصتراار عاراجا

ا باً عاتفتج

 ظضار اارك تارجبجا ظال حؤش عر ساق عامحل

لجنة السياساو العمالية

اجتماعاو طارجية

 ظضار عالرتح ع

عاحاصوا

عااارجا اعاا ر ا اوراام اتافج عاح

 عالرتح غ حع حرص عااجحقارعاجا اظقاق عام حوج ب

ا

إظج ظم اج

 عالرتح غ حع حرص عااجحقارعاجا اظقاق عام حوج ب

ا

ارشا عحل عاحرعص عاتموجحجا

 عالرتح غ حع حؤسسا تجص
 عالرتح غ حع

اجتماعاو داطلية
إعداد ون ر فيديوهاو

جا عاس حا عام احر

اااق عاتشغجل عافوساجار

 ظضار عالرتح ع

عااارجا اااع ر عياعرك

 ظضار عالرتح ع

عااارجا ألجس عاتفتج

 إعاعا ظجاجا ع إار ع

عامحل

ظر حاجرج

عياعرك ظر ع 2016

تقرير الزياراو التذتي ية لدوائر التذتيش فو مديرياو العمل لعام 2017
جدول ( :)1المن آو التو تمو زيارتها
البند

المصافظة
دزة

ال مال

الوسطل

طانيونس

رفح

المجموم

ت نين المن آو التو تمو زيارتها
عدد المن آو التو تمو زيارتها

6150

10139

3678

5407

2646

28020

نوم الزيارة التذتي ية
ص ر

5150

579

0

5

1473

7207

امل

230

7215

3678

5086

330

16544

متابعة

770

2217

0

316

122

3425

طارئة

0

128

0

0

721

849

صالة المن ة
ووالًأ فعالة

تعمل

2287

4462

150

262

860

8021

ميلقة

0

447

0

28

5

480

متوقذة

0

0

0

1

4

5

ثانياًأ عائلية

تعمل

3863

5677

328

225

1785

11878

ميلقة

0

234

0

64

2882

3180

متوقذة

0

397

0

1

115

513

39

الت مين علل المن آو
عدد المن آو المؤمنة

495

2535

0

54

32

3116

عدد المن آو دير المؤمنة

5655

7604

478

433

2614

16784

عدد العمال المؤمن عليهم

954

6804

100

389

14

8261

عدد العمال دير المؤمن عليهم

7165

24333

229

708

3932

36367

ت نين المن آو صسب الن اط االقت ادي
زراعة و يد

94

0

0

2

57

153

تعدين ومصاجر

64

0

1

2

0

67

ناعة تصويلية

2391

3448

100

141

335

6415

هرباء وداز ومياه

64

23

10

33

89

219

ت ييد وبناء

897

1623

97

26

158

2801

تجارة ومطاعم وفنادق

1930

3245

160

182

1557

7074

نقل وتطزين وموا او

88

273

14

27

148

550

تمويل ت مين عقاراو

93

114

47

9

196

459

طدماو اجتماعية

529

1413

50

60

0

2052

0

0

0

0

0

0

ون طة دير واضصة

ت نين العمال
البند

المصافظة

المجموم

ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

ور

7154

29045

329

1064

3513

41105

إناث

965

1372

23

33

43

2436

وصداث

0

0

0

0

0

0

معاقين

0

0

0

1

0

1

وجانب

0

0

0

0

0

0

زراعة موسمو

0

0

0

0

0

0

ال اوى والباداو
البند

المصافظة

المجموم

ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

340

65

0

5

0

410

ساعاو العملأراصة اسبوعيةأعمل إضافو

0

0

0

1

0

1

إجازاو

0

0

0

3

20

23

عقد عمل

40

0

0

0

3

20

23

وجور

307

0

0

2

0

309

إ اباو عمل وومراض المهنة

36

86

0

158

0

280

وطرى

889

1

0

0

0

890

صة وسامة مهنية

اإلجراءاو القانونية
البند

المصافظة

المجموم

ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

0

577

0

205

0

762

تنبيه

5911

7514

120

109

456

14110

استيذاء

218

8514

5

30

82

8849

إن ار

18

1216

20

10

380

1644

تصرير مصضر ضبط

0

36

0

0

1

37

تنسيب وقن عمل آلة

0

2

0

0

0

2

تنسيب إداق جزئو

2

0

0

0

0

2

تنسيب إداق لو

0

2

2

3

0

7

صذظ نتائ الزيارة
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تقرير إ اباو العمل ألقسام التذتيش فو مديرياو العمل لعام 2017
المصافظة

البند
عدد اإل اباو

ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

36

86

18

37

15

المجموم
192

ت نين اإل اباو صسب الجنس
ور

35

86

18

37

15

191

إناث

1

0

0

0

0

1

إ ابة العمل صسب نوم الصادث
سقوط األ طاص

10

29

4

14

3

60

الت ثر من سقوط األ ياء

12

14

7

8

8

49

السير واال طدام والت ثر من األ ياء

10

11

2

2

2

27

االنص ار داطل وو بين يئين

4

32

4

5

2

47

الجهد المذرط وو الصر او العنيذة

0

0

0

0

0

0

التعرض لص ارراة ديدة وو لمسها

0

0

0

0

0

0

التعرض لتيار هربائو وو لمسه

0

0

0

2

0

2

التعرض وو لمس المواد المضرة وو الم عة

0

0

1

1

0

2

الصرق واالنذجارياو

0

0

0

4

0

4

صوادث وطرى

0

0

0

1

0

1

م ان اإل ابة بالجسم
الروس والرقبة

5

0

4

4

1

14

الج م

0

0

0

2

1

3

األعضاء العليا

12

63

5

12

4

96

األعضاء السذلل

18

22

9

9

8

66

مواضع متعددة

1

1

0

10

1

13

إ اباو عامة

0

0

0

0

0

0

مواضع دير مصددة لإل ابة

0

0

0

0

0

0

طبيعة اإل ابة
ال سور

18

31

10

15

11

85

الطلوم

3

0

1

0

0

4

االلتواءاو والتوتراو

0

14

2

2

0

18

ال دماو واألضرار األطرى الداطلية

0

12

0

1

0

13

البتراو واالستئ االو

4

13

2

2

1

22

الرضوض والسصق

0

0

0

3

1

4

الصروق

0

2

1

4

1

8

التسمم الصاد

0

0

0

0

0

0

آثار وعوامل الطقس والبيئة

0

0

0

0

0

0

42

االطتناق

0

0

0

0

0

0

آثار التيار ال هربائو

0

0

0

1

0

1

آثار اإل عاعاو

0

0

0

0

0

0

الجروح السطصية

5

14

0

5

0

24

جروح متعددة او طبائع مطتلذة

6

0

2

4

1

13

صاالو وطرى وجروح دير معروفة

0

0

0

0

0

0

الجروح األطرى

0

0

0

0

0

0

درجة ططورة اإل ابة
طذيذة

0

7

0

2

0

7

متوسطة

36

76

10

35

15

172

بالية

0

3

8

0

0

11

نتيجة اإل ابة
قاتلة

0

3

0

0

0

3

دير قاتلة

36

83

18

20

15

172

0

0

0

0

0

0

مرض مهنو

توزيع اإل اباو صسب قطام الن اط االقت ادي
زراعة و يد

0

0

0

0

0

0

تعدين ومصاجر

0

0

0

0

0

0

ناعة تصويلية

14

43

7

3

1

68

هرباء ومياه وداز

0

0

1

1

0

2

ت ييد وبناء

19

29

10

27

8

93

تجارة ومطاعم وفنادق

2

14

0

2

2

20

نقل وتطزين وموا او

0

0

0

2

3

5

تمويل ت مين عقاراو

0

0

0

0

0

0

طدمة اجتماعية

1

0

0

1

1

3

ون طة دير واضصة

0

0

0

1

0

1

التقارير الواردة من اللجان الطبية
بدون عجز

11

0

0

5

0

16

عجز اقل من %35

24

0

0

7

1

32

عجز من  %35ف ثر

7

0

0

1

0

8

مرض مهنو

0

0

0

0

0

0

2160

8220

0

605

0

10985

عدد ويام اإلجازاو المرضية بسبب اإل ابة

التعامل مع اإل اباو
عدد الملذاو التو تم تصويلها لإلدارة العامة للعرض علل القومسيون

43

43

7

23

6

122

عدد التصقيقاو المهنية

27

17

3

0

0

47

عدد المراجعاو الطا ة باإل اباو

267

1520

113

155

32

2087

43

ن اطاو التوعية واإلر اد فو دوائر التذتيش فو مديرياو العمل
م ان االنعقاد

العدد

من

الجهة المنذ ة

الن اط

السامة وال صة المهنية لعمال االن اءاو

ر ة السقا وطضري

45

السامة وال صة المهنية لعمال النظافة

بلدية طانيونس

20

السامة وال صة المهنية وقانون العمل

جمعية الموا و

20

جمعية بيسان

25

ار اداو السامة البصرية

نقابة ال يادين

30

جمعية دار ال تاب والسنة

-

2

بلدية طانيونس

-

4

الدفام المدنو

-

5

مديرية الداطلية

-

3

10

جمعية الثقافة والذ ر الصر

-

1

11

السامة المهنية و صة البيئة

وزارة ال صة

50

1
3
4
5
6
7
8

قسم تذتيش مديرية عمل طانيونس

2

9

15
16

قسم تذتيش مديرية عمل رفح

14

السامة وال صة المهنية للعاماو فو
مصاضرة
ميدانية

زيارة

مؤسساو

ور ة عمل

12
13

ور ة عمل

17

دورة

تدريبية

الوناو التجميل

اللجنة الوطنية للسامة المهنية

مصاضرة

المطاطر ال هربائية
قانون العمل

م تب عمل طانيونس

20

مست ذل الهال

دورة تدريبية لعمال النظافة

االماراتو

اثناء الزيارة التذتي ية
لعمال المن آو

آلية التعامل مع الصريق
العمال

مديرية عمل

مصاضرة

وصقوق العاملين

م تب عمل طانيونس

 4مصاضراو وثناء الزياراو التذتي ية لعمال المناجر صول صقوق
قسم تذتيش

مر ز الديمقراطية

18
20

قانون العمل الذلسطينو

18

19

عنوان الن اط

السامة المهنية لعمال ر ة جولس والنهضة

25
10

مصطة دير البلح للياز

7

المناجر المزارة

12

ر ة جولس للباطون

40

20
21
22
23

قسم تذتيش مديرية عمل دزة

الوسطل
ور ة عمل
دورة

تدريبية
مصاضراو

بصث ومناق ة موضوم تقادم الصقوق العمالية ضمن برنام

مطعم التيرنا

50

مديرية عمل دزة

54

تدريب العاملين علل م روم السامة وال صة المهنية

مديرية عمل دزة

12

التعرين بالصقوق العمالية ضمن برنام سواسية

المن آو المزارة

112

ونق وا صقو بال ار ة مع العيادة القانونية

تدريب موظذو الت ييل المؤقو علل م روم ص ر المن آو

(لقاءين)

44

المن آو المزارة

116

ميدانية

24
25

التعرين بقانون العمل ولوائصه لدى ر او الت مين

ر او الت مين

7

26

التوعية من مطاطر العمل فو قطام االن اءاو

مدينة األمل

26

المدارس الطا ة

26

27

التعرين بمطاطر العمل

روط العمل فو المدارس الطا ة

28

التعرين بالمطاطر ال صية

الم افو وم ار ز
الرعاية االولية

127

30

التعرين بإجراءاو السامة

المن آو المزارة

115

بلدية جباليا النزلة

70

31
32
33
34
35

قسم تذتيش مديرية عمل ال مال

29

التعرين بإجراءاو السامة فو قطام المطاعم والمطابخ

المن آو المزارة

668

ور ة عمل لعمال البلدياو لمناق ة روط السامة وال صة
المهنية اثناء العمل فو ال رن ال صو وآبار المياه

ور ة عمل

قانون العمل الذلسطينو وواجباو وصقوق العامل
ور ة عمل ل ر ة بدري وهنية
ور ة عمل لعمال م نع صمدونة لاسذن
ور ة عمل أل صاب

الوناو الصاقة
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جمعية تطوير بيو
الهيا
ر ة بدري وهنية
م نع صمدونة
لاسذن
-

40
15
12
25

سادساً :تقرير االدارة العامة للتطوير وتقييم األداء :
ووالً :انجازاو االدارة طال الربع األول:
عاتاسجق حع حؤسس
ح توف عاحر ال

عاحرتحع عاحاار اعاا ع عر عاظصاحجا امقا اا عر تارجبجا احاًفر عاا عرك ظر
عاح ارم ا ا عو عااظا عات ار:

اتااجر أاع

 .1عاتاسجق حع عا ج ا عاحستقوا اظقاق عياس
 .2عاتاسجق حع حوتق عاح اج

عافوساجاج

امقا اا عر تارجبجا احاًفر عاا عرك.

يحص اجا عقا اا عر م حظ ض عر احاًفر عاا عرك.

 .3عاتاسجق حع ا عرك عألاج ف اعاشؤا عااجاجا امقا اارك أظص حبتا ا احاًف

عاا عرك.

 .4عاتاسجق حع ا عرك شؤا عاحرأك اا عرك عاثق ظا امقا اا عر تارجبجا احاًفر عاا عرك.

 .5ت حج عستح رك اتقجج أاع عحل عاا عركم اتا جم عو عياع عر عام حا اتظوجو احمرظا اق ا
عاضمف احم ارت م اتاًجف اق ا عاقاك.

 .6حش رصا عاا ( )32ح حاًفر عاا عرك ظر عااا عر عاتر ت عقاد ظر اجاع عاحاًفج عام
ل عاربع عألال م ا ا عو عااظا عات ار:
م

عدد الموظذين

اسم الدورة

1

مهاراو تصذيز اآلطرين

3

2

الطرائط ال هنية

3

3

مهاراو فن التطاطب واإللقاء

4

4

مهاراو التعامل مع وسائل اإلعام الجديد

2

5

تميز ال ط ية واإلبدام الوظيذو

4

6

التططيط االستراتيجو

2

7

تابة تقارير باللية اإلنجليزية

هر انعقادها
جا جر

ظبرعجر

2

8

مهاراو االت ال والتوا ل

2

9

األنظمة التمثيلية والطرائط ال هنية

2

 10قوة التوجه وفن اإلقنام

2

 11مدير م تب مصترن

2

 12تنمية المهاراو اال رافية والقيادية

4
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ح رس

 .7حش رصا عاا ( )4ح عاحاًفج ظر اا عر تارجبجا ت عقاد ظر عاحم ا عام ار اوقض م ا ا
عو عااظا عات ار:
م

عدد الموظذين

اسم الدورة

 1و ول التصقيق فو المطالذاو الوظيذية

1

 2الطبير القانونو فو المنازعاو وعقود العمل

1

 3األ ول الذنية ل يادة م روعاو القوانين

1

 4االتجاهاو الصديثة فو ال تابة القانونية

2

وتوقيع الجزاءاو الت ديبية
والتوظين

والبصث والتصليل القانونو

عاحاًفج ح

 .8حت بما عظتج ر

اح

الرقم

هر انعقادها
جا جر

ظبرعجر

شرصا راعل ا ا عو عااظا عات ار:
العدد

الطدمة

1

توفير فواتير جديدة

7

2

توفير وجهزة

3

3

ايقان فواتير

2

4

معاماو إل ترونية

5

ثانياً :انجازاو اإلدارة طال الربع الثانو:
 .1حش رصا عاا ( )13ح حاًفر عاا عرك ظر عااا عر عاتر ت عقاد ظر اجاع عاحاًفج عام م
ا ا عو عااظا عات ار:
م

عدد الموظذين

اسم الدورة

 1تقييم االداء المؤسسو

2

 2ايزو التدريب

2

 3فن التعامل مع رؤساء العمل

3

 5التططيط االستراتيجو المتقدم

2

 6مهاراو إعداد وتصليل االستبياناو

2

 7إعداد التقارير اإلدارية

2
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هر انعقادها
عبرجل

ح جا

 .2عاتاسجق حع ا عرك عألاج ف – اع رك عامحل عااس ر اعقا سوسوا حظ ض عر عجح اجا احاًف
عاا عرك

ل ش ر رحض  -جااجا.
عاحاًفج ح

 .3حت بما عظتج ر

اح

الرقم

شرصا راعل ا ا عو عااظا عات ار:
الطدمة

العدد

1

توفير فواتير جديدة

4

2

توفير وجهزة

3

3

ايقان فواتير

3

4

معاماو إل ترونية

9

ثالثاً :انجازاو اإلدارة طال الربع الثالث:
 .1حت بما شص ان عاحاعااج اعامحل عو حم ارت ب اتاع ل حع عياع عر عاح ت ا ظر عاا عرك.
 .2عاتاع ل حع اجاع عاحً ا ب

ا

بمض عاشص ان عااعراك إاجا .

 .3حش رصا عاا ( )17ح حاًفر عاا عرك ظر عااا عر عاتر ت عقاد ظر اجاع عاحاًفج عام م
ا ا عو عااظا عات ار:
م

عدد الموظذين

اسم الدورة

هر انعقادها

 1مهاراو ال تابة اإلدارية واعداد الم راو ومصاضر

2

 2إدارة المطازن والم ترياو

3

 3فن التعامل مع الجمهور

5

أةساس

 4فن التعامل مع الجمهور

7

سبتحبر

االجتماعاو

 .4حش رصا عاا ( )4ح حاًفر عاا عرك ظر ار عامحل عا
ال

ظر ا عرك عالت

 .5حت بما عظتج ر

جااجا

ا باً عاشص ان اعاتر ت عقاد

اتصاااارج عاحمواح .

عاحاًفج ح

اح

م

شرصا راعل ا ا عو عااظا عات ار:

الطدمة

العدد

1

توفير فواتير جديدة

2

2

توفير وجهزة

16

3

ايقان فواتير

3

4

معاماو إل ترونية

8
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رابعاً :انجازاو اإلدارة طال الربع الرابع:
 .1عاتاسجق حع حؤسس
عاحر ال

اتااجر أاع

عاحرتحع عاحاار امقا اا عر تارجبجا احاًفر عاا عرك ظر ح توف
عاح ار.

 .2حت بما عاا ( )175ح
احم ارت

با

ا

شص ان عاحاعااج

ب اتاسجق حع عياع عر

عااعراك إاجا عبر برا حج عاشص ان عاحرص دم

عاح ت ا ظر عاا عركم اعاتاع ل حع اجاع

بمض عاشص ان عااعراك إاجا .
عاحاًفج ح

3ن حت بما عظتج ر

اح

الرقم

عاحً ا

شرصا راعل ا ا عو عااظا عات ار:
الطدمة

العدد

1

توفير فواتير جديدة

3

2

توفير وجهزة

7

3

ايقان فواتير

3

4

معاماو إل ترونية

37

 .4عقا عرتح غ حع حاجر ظس ظ عاا عرك اان شرصا راعل اواجاف عو عاحش صل عام اقا اعامحل
عو حم ارت اتاظجر عظتج ر

عاحاًفج .

 .5حش رصا عاا ( )2ح حاًفر عاا عرك ظر عااارك عاتر ت عقاد ظر اجاع عاحاًفج عام
بمااع " تنمية المهاراو اإلدارية والعمل بروح الذريق".
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سابعاً :تقرير االدارة العامة للتدريب المهنو :
ووالأ الم اريع:
 ت تافج  9حش رجع حاعاحا ظر جا غ عاتارجظ عاح ار باعجع $ 1540000م اعاراال عات ار
جاضح ابجما د ا عاحش رجع:
اسم الم روم

م
1

م روم الدوراو المهنية

2

م روم دعم قطام التدريب

3

تزويد الم ار ز بالمواد

الق يرةcvet -

ف رة الم روم
دوراو تدريب مهنو مستمر

ق يرة مبنية علل منهجية

م ان التنذي
 5مبادراو فو  5م ار ز
التدريب المهنو

موازنة الم روم  $نسبة اإلنجاز
35000

%100

التعلم فو مواقع العمل
المهنو -مؤسسة GIZ

-توريد االصتياجاو من وجهزة

ومعداو

 5قطاعاو فو  5م ار ز
التدريب

-إتمام تجهيز وتصديث

550000

المناه

%75

 -ترميم األقسام المستهدفة

وتطوير بنيتها التصتيةن
الطام-بن التنمية

اإلسامو
4

-توريد اصتياجاو األقسام من

معداو ومواد طام

ال باب

– (EYE) –phase2
اإلداثة اإلسامية

التدريب المهنو

 -تطوير وتطبيق نظام الجودة

وقسام (الطوبار وصديد

 -تطوير ووضع ططة لص د

+ولمنيوم) فو مر ز رفح

فو م ار ز التميزن
تصسين فرص ت ييل

ل وقسام وم ار ز

350000

%90

التسليح +الصدادة

الموارد للم ار ز المستهدفةن

 -تطوير مناه التدريب وفق

60000

منهجياو التدريب الصديثةن

-تطوير وتنذي ططة للتسويق

%30

للم ار ز والت بي مع الجهاو
او العاقةن

 -تجهيز البنية التصتيةن

 تصديث األجهزة والمعداون5

استصداث برنام تدريب

مهنو – الطاقة ال مسية
6

برنام

باب مؤهل-

مر ز التم ين االقت ادي

تجهيز المبنل وت ثيثهن-توريد معداو القسم

دوراو رفع ذاءة المدربينت هيل المتدربين فو مجاالو
الريادة ومهاراو االت ال

والص ول علل وظائنن

قسم الطاقة ال مسية-
مر ز دير البلح

300000

%90

مر ز اإلمام ال افعو+

مر ز دير البلح

توقيع عقود وت ييل50

60000

%100

م

ف رة الم روم

اسم الم روم

موازنة الم روم  $نسبة اإلنجاز

م ان التنذي

الطريجين فو سوق العمل
7

الرياديون -دوراو التعليم

دوراو تعليم مهنو مستمر

 5وقسام فو  5م ار ز

المهنو المستمرGIZ -

لرفع ذاءة العاملين فو سوق

تدريب مهنو

العمل فو مجاالو مهنية

100000

%10

يصتاجها و صاب العمل

8

م روم التلم ة ال ناعية-

9

دوراو ق يرة فو مر ز

المرصلة الثانية

تدريب المتدربين فو مجاالو

 3وقسام -مر ز

ضمن منهجية التعلم فو مواقع

البلح

مهنية يصتاجها سوق العمل

العمل بصيث يتم ت ميم وتنذي

طانيونس +مر ز دير
60000

%100

التدريب بال ار ة ما بين

المر ز وسوق العمل

دوراو تدريب مهنو مستمر

ق يرة مبنية علل منهجية

تميز رفح فو وقسام
اإلن اءاو

مر ز رفح فو وقسام

25000

ق ارة ،باط ،دهان

%100

التعلم فو مواقع العمل

ثانياأ وهم الذعالياو واألن طة:
 ت رجج  463حتارظ ح

عااا عر

عااً حجا عاب اغ عااد  27اارك اً حجا اوم

. 2017

 تافج  20اارك ج جرك حمًح ظر حر ل عاظ ساظ ات رجج  300حتارظ حا .
 تافج  13اارك سج جا ات رجج  347حتارظ حا .

ملخص الدورات والخريجين للعام  2017م
463
347
300

27
الدورات النظامية

20

13

الدورات القصيرة -الحاسوب
عدد الخريجين

عدد الدورات
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دورات السياقة

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

-2016

ل عاف ل عاارعسر عألال اوم

 جبال اتارجظ  498حتارظ

عاتارجبر عاظ ار -2017

. 2018
 19ارعسا احقتر حشراغ ااع اتااجر جا غ عاتارجظ عاح ار اتقاجح

 تر ج

 9حش رجع

عاح اظا اعاتر اعح

اور

ل ع  2017م اح أدح تر ج جس عاا جا عاشحسجا

ظر اجر عابوح احشراغ اع عارج اجج ظر حرعص عاتارجظ.

 عاحش رصا ظر عاماجا ح عافم اج
احا

رجرج

عاتاًجف.

عاح حا اعاتر ت اف إا تراجج ثق ظا عاتارجظ عاح ار ااع

عألسباغ عام احر ارج اك عألعح ل اأسباغ عاتارجظ اعاتموج عاح ار اعاتقار اجا

 تافج ظفل عات ر عاسااد ا رجرر حرعص عاتارجظ عاح ار عحاح ا رجرر حب ا عر
ل عامحل اوم عاتارجبر . 2017-2016

 حش رصا بمض عاحاًفج ظر عياعرك ظر ار
ا اح

اعر عر ع

ا با عرك عامحل ادر اراا إاش ااجل ح

ا عرك عامحل ااراا عا اا عالسترعتجرجا اا عرك عامحل

 عاحش رصا ظر عرتح ع

عاوراا عاحاًحا ألعح ل عاتارجظ عاح ار اعاتقار ظر جا غ ة ك اعاتر

تتصا ح ا عرك عامحل اا عرك عاتربجا اعاتموج عام ار اعاحؤسس

عاح ار.

 حاح عاتر ج
عقا

احرص ج

د ا عاحرعص عاحر

 تافج  149حظ ضرك ال
 بوغ

عاتمو ح

ظر اعراع

ج راجاج اتراجا عاتر ج

عاح اظا عاحماجا بقا غ عاتارجظ
ل  14حرص حر

ا  107اا عر باعجع عرح ار رجرج 1243
فجا ظر  5حرعص عاتارجظ عاح ار.

جس عاسج جا  341212شجصل.
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س بق م ظجث
ل ع . 2017

ثامناً :تقرير االدارة العامة للتعاون:
ج عر

 -1ت تافج

عامحل بح حرحاعة( )411ج رك شحو

حجاعاجا ح أجس عاتم ا ظر حاجرج

عاتاعجا اعيرش ا اعاحت بما عااارجا احرعرما عاظس ب
 -2ت تاججق ظس ب
رحمج

اتاججق عاحج عاج .

عاا( )85حج عاجا حا ( )60رحمج

إسص اجا ا( )22رحمج

رععجا ا()3

اح تجا اظرظجا.
إض ظا اسظظ أعض اوماجا ح عارحمج

 -3ت تافج حم ح

حر اس إاعرك بمض عارحمج

 -4عستقب ل أعض
عامحاحجا اورحمج

عاتم ااجا اتافج د عاصترااج .

عاتم ااجا م اعستقب ل أعض

ح

عا ج

عاتم ااجا.
عاتم ااجا اعااً

 -5حا جشا اتماجل ج اا عارحمج

حع عاسجا اصجل

عاح ار عبر عاك روس

عاا عرك اعي اك عاحا عر عام حا .
 -6تر ج ااجل عالر عر ع
 -7عقا عاك اق ع

اعا اا عاسااجا اتماجل اح

حع عي اك ظر عارحمج

عالاعرك عام حا اوتم ا .

عاتم ااجا احا جشا عااً

عاح ار عاحقتر اج اا

عاتم ا .
 -8عستقب ل عاماجا ح عاشص اد ح أعض
اارعسا أاض غ بمض عارحمج
 -9عاتم ا

اعاتظقجق ظج .

حع عي اك ظر اجاع

عارحمج

عارحمج

عاتم ااجا اعامحل عور ظو

اتشصجل ار

عارج با عاح اجا اعياعرجا

ل عحوجا ظظ

بمض حوف

عاتم ااجا.

 -10حت بما حشراغ أرشفا اظفً حوف

عارحمج

عاتم ااجا ظجث ت عار

ح جق رظ  %60ح

عاحشراغ.
 -11ظضار عاماجا ح عالرتح ع

اع ل عاا عرك ا رر بح ج

عارحمج

عاتم ااجا احش رجع

عاقاعاج عاحقترظا اعالرتح غ عااارد ا اعرك.
 -12عرس ل إ ا عر

اتابج

اوماجا ح عارحمج

عاتم ااجا اتساجا أاض ع

اتقاج ظس ب ت

احج عاج ت .
 -13تافج ععتح اع
 -14عقا اق ع

اماا ح حر اس إاعرك عارحمج
اعرتح ع

اتفمجل ظس ب

باصجا ابمض عارحمج .

حع سواا عالرعضر اباا اا ع عر ع رد احا جشا عاماجا ح عاقض ج .

 -15تافج عاا ح عا ج عر اورحمج

عاتم ااجا برظقا اظا ح ا عرك عامحل ح عاضفا عاغربجا.

 -16عاتظضجر اعاحش رصا ظر عاحؤتحر عاتم اار عالال ( حاا اصرعحا).
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 -17تر ج حم ح

اش اع

اح ج حة عالحر اماا ح عاحاًفج عاحتق عاج .

 -18عالرتح غ اعاحت بما حع عارحمج

عاتم ااجا ظال عاضح ح عار عتظ اع

عارحمج

ظر عاضفا

عاغربجا.
 -19عاقج ب الرش ا عاتم اار احرحاعا ح عارعةبج ظر ت سجس رحمج
ون طة موظذو اإلدارة العامة للتعاون والمديرياو والتو

تم ااجا راجاك.

ملو عدد  188زيارة ميدانية و ملو

اآلتو :
 51 ج عر حرعرما ظس ب

(حرظق تقرجر إظ

ر+تقرجر عا ج عر ب اتف جل) .

 137 ج رك تاعجا ا إرش ا احت بما (حرظق تقرجر إظ
 ت عستقب ل  50ج عر
ظس ب
 بوغ

حصتبجا شحو

(حرظق تقرجر إظ
عاا عاحج عاج

ر+تقرجر عا ج عر ب اتف جل) .

عستقب ل أعض حر اس إاعرك اأعض

ر +تقرجر عا ج عر ب اتف جل) .

عاحمتحاك اعاحار ك  48حج عاجا .
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رحمج

احرعرما

تاسعاً :تقرير االدارة العامة لعاقاو العمل:
جدول رقم ( ) 1عدد ال اوى والنزاعاو العمالية ونتيجة معالجتها
استمارة

انتهو بمطال ة

انتهو تنازل

مرفوعة

قيد المتابعة و عدم مراجعة

المجموم

ال مال

18

26

5

8

50

107

دزة

89

197

29

74

242

631

الوسطل

73

3

0

3

16

95

طانيونس

46

4

3

17

31

101

رفح

15

29

0

4

39

87

المجموم

241

259

37

106

378

1021

جدول رقم ( ) 2عدد طلباو التسوية ونتيجة معالجتها
ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

المجموم

عدد المطال او

26

197

3

4

29

259

القيمة النقدية

118936

1366195

16119

24997

132834

1659081

جدول رقم ( ) 3عدد استماراو الصقوق العمالية ونتيجة معالجتها
ال مال

دزة

الوسطل

طانيونس

رفح

المجموم

عدد استماراو صقوق عمالية

18

89

73

46

15

241

القيمة النقدية

122854

2652499

1409267

552834

407617

5145071
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عا ارً :اإلدارة العامة للرقابة:
ووالً :التقارير الرقابية صول م اريع الوزارة:
 .1ج ح

"تحصج

عياعرك باعاعا تقرجر رج بر حف ل ظال عااظما عاث اجا ح

برا حج عاتشغجل عاحؤج

عاشب ظ اعا رجرج " اعالرتح غ ب ياعرك عام حا اوتشغجل احا جشا عاتقرجر اععتح ا

عاتا ج .
 .2ج ح

عياعرك باعاعا ( )3تق رجر رج بجا ظال برا حج حشراغ عاحسح عاش حل اوحاشآ

عاتا ج

ار

ات حا جشا عاتقرجر اععتح ا عاتا ج .

عال ت

ارظع

ثانياً :الزياراو الرقابية:
جح

عياعرك بماك ج عر

عياع عر عام حا ب اا عرك اص ا

رج بجا داظ حت بما سجر عامحل ب احاجرج

احص تظ عاتشغجل اص ا

عو عااظا عات ار:

م

الجهة

عدد الزياراو

1

جس عاسج جا اععاعا ت ار ظال عاقس

1

2

حرص عيح عاش ظمر

2

3

حاجرجا عحل عاشح ل بص ظا أجس ح

2

4

حاجرجا عحل ة ك بص ظا أجس ح

3
1

عام حا

5

عاح

6

حاجرجا عحل

7

حاجرجا عحل رظح بص ظا أجس ح

2

8

حاجرجا عحل عااسا

2

9

حرص تارجظ ح ار رظح

1

اجااس بص ظا أجس ح

10

حرص تارجظ ح ار

11

حرص تارجظ ح ار عاشح ل

12

اجااس

2

2
1

ج رك رج بجا اعظاك اصل إاعرك اعاحاسق ااع رك عاظ ساظ
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ثالثاً :اللجان:
ا بارعسا أاض غ رحمجا أحل عاتم ااجا اأا

 .1عاحش رصا ظر عضاجا اراا عاتظقجق عا
عاوراا أعح ا .

 .2عاحش رصا ظر عضاجا اراا حشراغ إع اك دجصوجا عاا عرك اأا
 .3عاحش رصا ظر عضاجا اراا ارعسا ج اا عاتم ا اأا

 .4عاحش رصا ظر عضاجا اراا اعرسا عااً عاح ار اورحمج
 .5عاحش رصا ظر عضاجا اراا عااعرس

 .7عاحش رصا ظر عضاجا اراا إت ف حوف
 .8عاحش رصا ظر عاك ار

عاوراا أعح ا .

عاوراا أعح ا .

عاتم ااجام اأا

اعالبتم ثم اال عل عامحل حستح عمر ب .

 .6ر سا اراا ارعسا أاض غ رحمجا عااظ عاتم ااجا اأا
تظقجق

عاوراا أعح ا .

عاوراا أعح ا .

عاحاًفج عاحتق عاج .

ا ب احاًفج .

رابعاً :ورش العمل
 .1عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع تشصجل عاحظصحا عامح اجا.
عالرتح عر.

 .2عاحش رصا ظر جا ارعسر ظال ج اا عاضح

 .3عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال عارج با ظر عاا ع عر
عالاس .
.4

عاحش رصا ظر ارشا عحل ظال برا حج عاحرعس

اعاتر اًح

اعا ج

عياعرجا اعاتر عقا

حرص

ظقاق

ظر عاظ ساظ

عاظصاحر.

األن طة العامة:
 حت بما عاق عر عر اعاتمحجح -إعاعا ااجل إر عر ع

عا

عال ت

ارك ع ر

اعاتأصا ح تافج د .

عياعرك عام حا اورج با اعاحش رصا ظر عالرتح ع

 -عاحش رصا ظر عالرتح ع

عااارجا اوف

عاتر تار عو ا ااا عالرتح ع

با

ا

.

عاموج ب اا عرك بر سا عألخ عااصجل اارعسا عاحوف

اعباع عارأد.

 اشر ح اك عوحجا ثق ظجا ظال عامحل عاحؤسسر . -اشر ح اك عوحجا ثق ظجا حؤش عر عامحل .

 -اشر ح اك عوحجا ثق ظجا عاا عدا اعاشف ظجا.

 اشر ح اك عوحجا ثق ظجا ظال حف دج عالاتح . -حت بما را اع رك عاظ ساظ اعياعرك عام حا اوتفتج

عو تقرجر ج رك حاجرجا عحل رظح.

 إعاعا تقرجر رج بر ظال تا جع عألر ك اعألث ث اآاجا تا جماوحاشآ

ارظع عاتا ج

األخ عااصجل
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ضح

حشراغ عاحسح عاش حل

عو عا اا عيسترعتجرجا .

 -اضع عاح ظً

 -اضع حؤش عر ساق عامحل اعألاع عاحؤسسر.

 إعاعا تقرجر ظال ظاعتجر عاراعل عاحصفااا ظصاحج م اعاحر اجا ظر عاا عرك. حظ ااا عبا

ا

حشصوا جس

.

عاسصرت رجا بحصتظ عاا جر با م عو

صت بص

 عاحش رصا ظر ظفل ت رجج ا ظ حرعص عاتارجظ عاح ار اعا د أجج ظر عاش اجاعاق عر عر عا

 -حت بما عاتموجح

ارك ع عار

عاحظ ل إاجا
.

عاموج ب اا عرك.

 عستقب ل عاشص ان عاحظ اا إاجا ح جبل عاسجا عااصجل اعاتم حل حم اظق عأل ال. حش رصا عااصجل عاحس عا احاجر ع عاحاجرجحرص تارجظ ح ار عاشح ل اعالا غ عو

احاجر ع عاش ا عياعرجا اعاح اجا ظر ج رك

ظرصا عيعح ر ظجة اتر ج ا الستقب ل عااا عر

عااً حجا اعاق جركم اعالا غ ع صثظ عو عاحستراع

ظجة اوحس عاك ظر ظل حشص تة.

 عاتظقجق ظر عاشصان عاحقاحا ضا عاحاًف /إبرعدجعال ت

.

 ارعسا شصان عاحاعااعظ اا عاحوف ار

اح راعاا ب

عال ت

.

ا

ش جل اعظ اا عاحاضاغ ار

ظقة ظر عاشقا عاسصاجا برحمجا عااظ

عا جرجا

 إعاعا عاتقرجر عاسااد عاح ت ر ألاشاا عاا عرك اوم  2016اعرس اة األح اا عام حا احروسعاا عر بما عا غ عألخ عااصجل عوجة اعباع عارأد.

 إعاعا عا اا عاسااجا اوم  2017اعرس ا ار -حت بما تظرص

عاحاًفج اظضارد اعا رعظ

 ارعسا عاا ف عااًجفر عاار ا عال ت

 -ترحجع بج ا

.

عال ت

إاصترااج م.

ب ياعرك اعباع عارأد ب

.
ا

عاتماج

عح ل عا ا عأل ضر عاصترااج اعرس ا ار ا عال ت

 -ارعسا حظ ضر عالرتح ع

عاحاوابا اعرس اة
.

عااعراك إاجا اعباع عارأد ظر ظ ل اراا ح ظً .

 -ارعسا عا اا عاتشغجوجا اوا عرك اعباع عاح ظً

عوج اح ث إرس ا األخ عااصجل.

 عاحش رصا ظر عألاشاا عا حا رجا عاتر تقجح بمض عياع عر . -إعاعا تقرجر ظال أرج احؤش عر أاع ساق عامحل احماال
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عابا اا.

الصادي ع ر :تقرير دائرة ال ؤون القانونية:
ووالً  :اآلراء واالست اراو القانونية إلبداء الروي:
 .1عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

 .2إعاعا حق ل ظال ظصرك عاتم ااج .

ا بحرص عاضحجر.

 .3إعاعا حق ل ظال ج اا عامحل عافوساجار اشأتة اح ج ا اعجابة.
 .4إعاعا تقرجر ظال ج رك اظا ا عرك عامحل.

 .5إعا عستش رك ج اااجا ألظا عام حوج ظر رحمجا اااف ا
 .6عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

ا ب اسجا /جاسف عاغال.

 .7عارا عو عيستش رك عاق اااجا ألظا عام حوج ظر حمبر بج
عاق اااجا عو

 . 8اضع عاح ظً

عاتابجقجا.

إتف ججا شرعصا بج

 .9عاحش رصا ظر إعاعا عاتقرجر عاا ر عا
عياعرك عام حا اوتفتج .

 .11اضع ح ظً

ظب عألخ " حظحا أرظج " .

ظ اا ظال حستظق تة عامح اجا.

حاجرجا عحل رظح اعاصوجا عامربجا اوموا

باع اك عا جصوا اشرصا عاحق ااج عامرظ ب اتم ا حع

عو ح صرك عاتف د عاحاجما بج حاجرجا عحل رظح ارحمجا عاااعا.

 .12عارا عو عيستش رك عاق اااجا بشأ عاتًو يتح إر عر ع
 .13عارا عو عيستش رك عا

ا بشأ

.14عستش رك ج اااجا ألظا عامح ل عاح

تمجج عاسجاك  /حراااج أبا عشمجر.

رف رعتظ عاحاًف  /حظحا عا اجظ.

بج بشأ اراا عر اًجفر ااجة.

.15عستش رك ج اااجا احاجر حؤسسا إاترب ل ب

إر ك عااضع اظترك عارض عا.

ا

.16إعا إستش رك ج اااجا ألظا عاس قج ظر رحمجا أرض عياس

بشأ حستظق تة عامح اجا.

 . 17إستش رك ج اااجا ألظا عام حوج ظر بواجا ة ك ظال حان إحص اجا إعف ؤا ح رسا اارك حاجر ح ار

اان ا عرك عامحل.

.18عستش رك ج اااجا ألظا عام حوج ظر رحمجا عاس حا ارع جا عاررظ ظال ظقاجة عامح اجا.
 .19إعا عستش رك ج اااجا ألظا أج رظ عامح ل عاحتاظج ظر إظان عاصس عر .
.20إعا إستش رك ج اااجا األخ ر جس عيتظ ا عام ااق ب
عو أخ جمحل اان حؤسسا أل جة.

عح ل ظوساج م بش

تابجق ج اا عامحل

.21عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

ا بتظاجا عاحررمجا عاق اااجا اوحروس عاابر عافوساجار.

.22عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

ا ب ياعرك عام حا اوتم ا .

 .23عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

 .24عستش رك ج اااجا اوحظ حر  /عبا عافت
باحا

عقا عحل ظراد.

ا با

با عام حل /ظس

ررعاكم بش

 .25صت با حق اا ظال عستظق ق حص ظأك ا جا عا احا.
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ع ال عاشبرعاد.

عاظقاق عامح اجا اوم حوج اان شرصام ات اجاا

.26عستش رك ج اااجا ألظا عام حوج ظر شرصا حؤسسا عاظوام بشأ ظقاجة عامح اجا.
 .27إعاعا إستح رك حاًف األخ عاا جر.
 .28عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا
 .29عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

ا بحاًفر عقاا .2005
ا ب ات رف بأحاعل عارحمجا.

 .30حا جشا بمض عاقض ج عاحتموقا برحمجا عاقاس عاتم ااجا اإلسص .
ا ب اشرصا عألدوجا اوتأحج .

.31عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

.32عارا عو عاحاعا " أبا عرح اا" ب
.33عارا عو إ ععا

ا ظوساج ب

.34عارا عو عألخ عااصجل بشأ ا

.35عارا عو عيستش رك عاق اااجا عا

عا احا.

.36عارا عو

عيستش رك عاق اااجا عا

اوم حوج ظر عاح اع.

ا

ا

حستظق تة عامح اجا اع ل عا ا عأل ضر.

حاضاغ عاحاعا أبا عرح اا.

عاح اتج ()795,414م ب

حاك عاتق ا .

ا

ا بأظا عام حوج عاا اعاا ارتة بحان عستظق جة احص ظأك ا جا
ا بح وظا حج ا بواج

عاس ظلم ظال إجرعر دجصوا راجاك

اظح جا عامحلم ب

حاضاغ باعجا اا جا عامحلم

.37عارا عو عي اك ظر عياعرك عام حا اوتفتج
اس عاتق عا عاق ااار اوم حوج .

. 38عستش رك ج اااجا اإل اك ظر عياعرك عام حا اوتفتج

ا

اظح جا عامحل اورا عو عاماجا ح عيستفس عر

عاق اااجا.

.39عستش رك ج اااجا ألظا عي اك عام حوج عو باا عابا اا بشأ ظقاجة عامح اجا.
.40عستش رك ج اااجا اإل اك عام حوج ظر رحمجا عاس حا.
ثانيا :القضايا التو تمو متابعتها:
تقا عااع رك عاق اااجا بحت بما رحجع عاقض ج عاتر رظم
اح

ضا ا عرك عامحل حع عي اك ظر عااج با عام حا

ل عاحت بما عاحجاعاجا أح عاحظ ص عاح ت ا اب اتاسجق عاحب شر حع رحجع عياع عر عام حا ع

عا وا ب اقض ج ظجث تقا عااع رك عاق اااجا باعاعا عارااا عاق اااجا اعير با عو تس ؤال
ب

ا

عااج با عام حا

أد جضجا جا ترظع ضا ا عرك عامحل اعاحثال أح عاحظ ص عاح ت ا ألاع عاش اك اعارأد

عاق ااار ظجح دا حمراض عوجا ح جض ج .
ثالثاً :اإلجتماعاو:

 .1عيرتح غ حع أظا عي اك عاحظ حج اتاضجح بمض عألحار عا

ا ب اتفتج .

.2عيرتح غ حع عألخ عااصجل اعاحا عر عام حا احا جشا صجفجا إستقب ل عااظا عا ع ر ح

عاشح اجا.

 .3عيرتح غ حع عي اك ظر عياعرك عام حا اوتفتج
.4عيرتح غ حع حاجر ع عاتفتج

اظح جا عامحل احا جشا بمض عاقض ج .

اظح جا عامحل احا جشا بمض عاحاعضجع عاق اااجا.
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عاحظ ظً

 .5عيرتح غ حع عي اك ظر عياعرك عام حا اوتم ا احا جشا أاض غ رحمجا عامااك عاتم ااجا اإلسص .
 .6عيرتح غ حع عي اك ظر عارج با اعاتم ا احا جشا صجفجا عارا عو تقرجر عارج با عام حا.

.7عيرتح غ حع أظا عام حوج حع حصتظ عألست "شرظبجل عا عج " بشأ شصان عح اجا جاح
عام حا اوتفتج .

.8عيرتح غ حع عياعرك عام حا اوتفتج

ب

تا جع عاص رب .

ا

عاق اا عااعرظ عاتابجق عو

. 9عيرتح غ حع عي اك ظر عياعرك عام حا ارحمج

عام حوج ظر شرصا

عاتم ا م احا جشا حاضاغ رحمجا عارجل عااععام

اعاحب اغ عاحترتبا ظر حا ر جس حروس عياعرك.

.10عيرتح غ حع عي اك ظر عياعرك عام حا اوتفتج م احا جشا س عاتق عا ظر عاحؤسس
اعاق اا عااعرظ عاتابجق عوج

11ن عاقج

اإلاعرك

عا

.

ام

ب ج رك احقر إتظ ا عاحق ااج عامرظ احت بما إع اك عا جصوا حع عي اك ظر عياعرك عام حا

اوتفتج .
رابعا :اللجان وورش العمل والمصاضراو:
عامح اجا.

 .1عاحش رصا ظر إرتح غ اراا عاسج س

 .2عاحش رصا ظر اارك حؤش عر ساق عامحل.
 .3عاحش رصا ظر ارشا عحل بمااع

عاحاتان عاتم اار عألال "

.4إعا حظ ضرك ظر ج اا عامحل اا ظ اارك حماع
 .5عاحش رصا ظر عااارك عاتارجبجا عا
 .6عاحش رصا ظر اراا تظقجق

حاا اصرعحا ".

دااسجا ظر حرص اارعت اسج جا.

ا ب اق اا عاااار عياس ار.

ررجا باجاع عاحاًفج عام .

ا عاحاًف " حظحا أبا جا ".

 .7عاحش رصا ظر اراا تظقجق

ررجا باجاع عاحاًفج عام

 .8عاحش رصا ظر اراا تظقجق

ررجا باجاع عاحاًفج عام بشأ تر ا ع

 .9عاحش رصا ظر عيرتح غ عااارد اا عرك عامحل.

بمض عاحاًفج .

 .10عاحش رصا ظر ارشا عحل ب ا ج ا عاحستقوا ظال ً درك عياتظ ر.
 .11عاحش رصا ظر اراا تظقجق
 .12إعا

عحل ة ك.

ررجا باجاع عاحاًفج عام حع أظا حاًفر عاقض .

حظ ضرك ظر ج اا عامحل اا ظ اارك حماع

 . 13عاحش رصا ظر اراا تظقجق باجاع

عاشرعر.

عام

عاحاًفج
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دااسجا ظر حرص اا عر

ظال تر ا ع

عاسج جا بحاجرجا

أظا عاحاًفج

ظر عاقض

الثانو ع ر :تقرير االدارة العامة للعاقاو العامة والتعاون الدولو:
.
.1

عااش ا
ت اجر ظم اج

عاماا

( عرتح غم ارشا عحلم حؤتحرم ج رك حجاعاجا ..عاق )

ظفجا

416
53

.2

ع بر

.3

عع

.4

ظوق  /اق ع

.5

ظوق

حر جا

12

.6

عتف ججا /ح صرك تف د

16

.7

حاعا عع حجا ( بج م عع

.8

عاتاسجق اتس جل عاح

149

.9

عاحش رصا اتم ج عاتشبج

217

416

راجا

47

ع ععجا

23

م تقرجرم حق ل  ..عاق )

17

 .10عرتح عج
 .1عا ق حاجع ا عرك عامحل بظوتة عاراجاك.
 .2حت بما  5حش رجع تااجرجا اوا عرك حع حؤسسا  TIKAعاترصجا
 حشراغ ح تبر عاس حا اعا ظا عاح اجا.
 حشراغ عاح تبر عاحتاقل اوس حا اعا ظا عاح اجا.


حشراغ تااجر عاصاعار عابشرجا ظر حر ل عاس حا اعا ظا عاح اجا.

 حشراغ عستظاعث جس عاا جا عاشحسجا
 حشراغ تااجر حص تظ عاتشغجل "OSS
 .3عستقب ل اعاتاسجق احت بما ظم اج

 3اظاا اا عرك عامحل ح عاحظ ظً

عاشح اجا.

 .4تاًج عاحاتان عاتم اار عافوساجار عألال ب اتم ا حع عالاعرك عام حا اوتم ا .
 .5عاتغاجا عالع حجا افم اج

(جرعر عاظا عألاا ح عألرارم أسباغ عاس حا اعا ظا عاح اجام

عااس ا عاراجاك ح عاتأحج عا ظر).

 .6عاتغاجا عالع حجا احش رجع عاتشغجل " برا حج تاحجا جا عر عا رجرج  /برا حج احا ".
 .7عاتغاجا عالع حجا اظفل ت ر  430ح ار ح حرعص عاتارجظ عاح ار ام .2017/2016
 .8إعاعا اعرض عاتقرجر عالع حر يار ع

عاا عرك عاا ف سااد ام .2017

 .9عاحش رصا ظر تاًج ارشا عحل ظال عاحظ ص عامح اجا.
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عالرتح عر بج عااعجع اعاتظاج

 .10تاًج عاجا عاارعسر ظال " تابجق ج اا عاضح

 .11إعاعا تقرجر ظال عاجا عاارعسر " تابجق ج اا عاضح

".

عالرتح عر بج عااعجع اعاتظاج

".

 .12إ اعر عاماا عألال ح عاحروا عالع حجا اا عرك عامحل.
 .13تافج  12ظوقا ع ععجا ح عابرا حج عي ععر عا د تماا اتشرف عوجة عاا عرك " عالجاد عام حوا
" عو ع ععا عارأد عافوساجاجا " عالع

ظر جض ج عاا عرك

عاظصاحر "م اعاحت

الثالث ع ر :تقرير دائرة الصاسوب ونظم المعلوماو:
اظ ر اعاعرك عاحاشآ

 .1تااجر حاًاحا عاتفتج

 .2تااجر برا حج تسرجل ابرعحج عاتشغجل ح

اعار تض ظ اج بج ا
فظ

ل

 54أاف حاشأك.

عاصترااجا (برا حج احا )م اجا بوغ

عاا عاحسروج  55أاف ب ظث ع عحل.
 .3تااجر برا حج عاتارجظ عاح ار اتسرجل اعاعرك عاا ظ عاحتقاحج اعاحوتظقج بحرعص عاتارجظ
عاح ار.
 .4احج احاع حا بج ا

عو

عاحاشآ

اً ساق عامحل بج عابرا حج عاقاج اعاراجا اوتفتج م

ظجث ت احج  19324حاشأك.
أاًحا عاتفتج

 .5تظاجث اس ا جاععا بج ا

اعاتشغجل اعاتم ا عو اً

 Oracleح اس ا

 10gعا اس ا .12c
 .6ت اجا حقر عاا عرك ب ا عاترا

 Flineبسرعا .8MB

 .7تااجر حاجع ا عرك عامحل اظق عابرحرج
 .8تااجر برا حج تحصج ا

اح عياعرك عام حا اوتشغجل.

 .9تااجر برا حج اظ ر اتسرجل بج ا
 .10تااجر برا حج عارحمج

عاحتاارك.

عاتم ااجا ا

عاحاًفج ح جبل .2007
اح عياعرك عام حا اوتم ا .

 .11تااجر حستحر ابرا حج ساق عامحل عافوساجار.
 .12ترصجظ شبصا السوصجا اوا عرك.
 .13عر عر ظظا
ظصاحجا ار

اوظ اا عامحوجا اوحاعااج ا

أ رنم ظجث بوغ عاا عافظا
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اح ر

ح توفا حثل اراا تص ظلم حس عاع

عاتر ت عر عر

 20ظظ

.

الرابع ع ر :تقرير لجنة السياساو العمالية:
برام السياساو العمالية:
م
.1

الن اط
عرتح ع

اع وجا احت بما أعح ل

الجهاو
عاوراا عاتظضجرجا اوسج س

العدد
7

عامح اا

عاوراا
 .2عرتح غ حع ححثور عاا ع عر عاشرجصا
.3

ا ع عر

عامحلم عالجت

ام عاتاحجا عالرتح عجام عاتربجا

1

.4

ت

حظ ضر

ص حوا

ب اف ارعسا سبل عاشرعصا
اعاتمرجف ب اوراا

عالتظ ا عام او ا ع

عتظ ا اق ب

عافوساجاجام عاغرظا عاتر رجام

عح ل ظوساج م حم ا عاس حام حرص

5

عااجحقرعاجا.
عاح ص عر

تظرجر

عرتح ع
اعاتموج .

عا ج عر عاحجاعاجا

ماصظاو

عا ج رك

داظ

ب اوراا اص ا

عاتمرجف

ارعسا سبل

عاشرعصا
4

ا عرك عامحلم عاا ع عر عاشرجصا.

ح ص عر

ظال تفمجل اراا

عاسج س

عامح اجام حؤش عر

ساق

عامحل

ح صرك سج س

عاحاوابام
عاظا عألاا

األرارم ح صرك عاتق ام

حع عاا ع عر عاشرجصا.

الطامس ع ر :تقرير وصدة مجلس الوزراء:
 .1تافج  11ج رك حجاعاجا اوا ع عر
حروس عاا عر .

 .2عاحش رصا ظر أعح ل اراا عاسج س

عاظصاحجا اوتاسجق اعاحت بما ب

اعاحؤسس

عامح اجام اعرتح ع

 .3حرعرما عااع رك عاق اااجا ب احروس عاتشرجمر عافوساجار ب
 .4عاحش رصا ظر أعح ل اراا إعاعا ااجل إر عر ع
 .5عاحش رصا ظر  3ار
عيرتح عر.

ا اح

اراا عا اا عالسترعتجرجا اوا عرك.
ا

آاج

ععتح ا ج اا عاتم ا .

ا عرك عامحل.

عحل ظال عاحظصحا عامح اجام اعاظا عألاا

64

ا

عام جا حع

األرارم اج اا عاضح

وبرز ال عوباو والمعوقاو التو تواجه الوزارة:
 .1عستحرعر أ حا راعتظ عاص ار عااًجفر ب اا عركم عألحر عا د جامصس سوب م عور عألاع عااًجفر .
 .2عا عالاتً ظر

رف حاع اا عاا عركم اأاعحر عا رف عاح ار اتوبجا عظتج ر

 .3عا جارك عاا عرك عور ش عر ا تاظجر عالظتج ر
عاظ ساظ ا حوظق ت – ح

 .4عا

عاا عرك.

عألس سجا (عاحصتبجا – عألث ث – عألااع

ح اجا األاشاا ).

ظجا شبصا عا تف عااع وجا اوا عرك برحت م اعا صف جا عاحص تظ ا ح

عاحقر عار جسر عاظ ار ا عاحق عر

عافرعجام ب احق راا حع أعاعا عاحاًفج م

 60حاًف م س بق م اومحل ظر عاا عرك اظراع ظر حظ ظً

 .5ترعص حستظق

ا أر ك

 .6عا جارك عاا عرك عور تاظجر عظتج ر ت

ام بما عااك اظا

ة ك.

عاحاراج عاح اجا اتجرا عأل حا عاح اجا عاحستحرك عور

حا عامحل ظر

مجا حاع اا عاا عرك.

ح عاص ار عابشرد اعااًجفرم ااراا عاا ح عياع عر

عام حا عا حا باا حاًفج م سان اراا حاجر ع عياعرك بحفراا ا ظ را عاماجا ح عياع عر

عار حاًفج حؤدوج راا.

عاضرارجا يع اك عاتاسع ظر تافج برعحج عاتشغجل اعاتاحجا عاتر تشتا عاظ را

 .7عا تاظر عاتحاج

إاج سجح ظر ًل عاًراف عاظ اجا عارعداام ا مابا عاظ اا عاحمجشجا ظر جا غ ة كم ظجث تبوغ
اسبا عابا اا جرعبا ()%43م ظسظ عار

ظسظ تقاج عر

عاحرص د ا ظ

عافوساجارم اأصثر ح ()%46

ا عرك عامحلم اتاجف برعحج عابا اا عاحؤجتام اعا

رف حستظق

عاحاًفج

اعح ل عابا اا اعام حوج ظر عابرعحج ح عام اج ح اال عربجا حثل (سارج – اجبج –عاق).

 .8اراا ول ظر باجا اً عاتموج اعاتارجظ عاح ار اعافار اظر برعحج عاتموج اعاتارجظ عاحقاحا ح
ل حؤسس

ام اعا حا سبت حع عظتج ر

احرعص عاتارجظ عاظصاحجا اعا

 .9عظتق ر اً عاتارجظ عار عاصف ك اعافم اجا اعالرتب ا
عامرض ا عااوظ ااق

ع

عا وا بحتاوب

عاساق.

عاساق ا ًراف

عاتحاجل عاضرارد ظر ظاا عألاا م يع اك حا رة عااً اظق أس اجظ

عوحجا ح ااا اظاجثا اتابجق عابرعحج عاح اجا عاتر تؤدل عاحتاربج ا ا رعا عاظقجقر بساق

عامحل عافوساجار .
 .10اق

عالظتج ر

عاح اجا اعا تاظر عاحاعا اعا ح

اأااع

عاتارجظ عا حا ظر حرعص عاا عركم

بح جرمل عاا عرك ةجر ج ارك عور تااجر حاًاحا عاتموج اعاتارجظ اعاترصج ظقا عور بق

ظر عحل حرعص عاتارجظ ظر اش ا عألس سر.

 .11عا جارك عاا عرك عو تفمجل عر عر ع
عاةم

عامحل بق اا عامحل عافوساجار اعاا ا

عاظج ك

اعاواع ح عاحابثقا

ا ظجح جتموق بتابجق عاظا عألاا األرار ظر جا غ ة كم عألحر عا د جؤثر سوب م عو

ظ اا تابجق عاتشرجم

اعاقاعاج م بسبظ ظ اا عارصاا عالجت

عام حوج اعاحست احج بأرر ظر عاقا غ عا

ادم اجؤثر عو عش عر عآلالف ح

اعا ج جظرحا ح أبسا ظقاج

عاحر د اًجر عحو م اجسحح ب ستغ ل أ ظ ظ عامحل ا
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ظر ًل عحو

اس ع

ظر اجل عألرر
عحل ااجوا

ل عالسباغ عااعظام اظر ًل ًراف عحل ةجر ح حام عألحر عا د جستارظ ضرارك عيسرعغ
ظر بظث آاج

تابجق عاظا عألاا ب ألرار اظق

عام حوج ابج عاًراف عالجت

جغا تاعظقجا ح حا ترععر عاحاع اا بج ظقاق

اجا عاق حا.

وهـم التو ــيــــــــــــاو:
 .1ضرارك إر عر تقجج ش حل احتص حل احاًاحا عاتموج اعاتارجظ ااع عاحؤسس
اعاتر تابق عابرعحج ع

عاح اجا عاف عوا

عاراان اتظاجث حا دج عاتارجظ .

 .2تااجر اً عيعاعا عاح ار اعاتر ج ع
عااً عبر عقا عتف جج

اعااظاع

شرعصا اتم ا حع عاحؤسس

عا

إاش ؤد اظظ

إحص اج

عاتا ل ااع

عامربجا ا عااااجا عاح ت ا ب اشأ .

 .3عامحل عور تاظجا عألاًحا اعاقاعاج عاحمحال ب بج را ظر عاا عرك ا تاظجا عا جصل عاتاًجحر ا
عالاعرد اوا عرك ظر ل
صل ح عاضفا عاغربجا اجا غ ة ك.
ب احماج

 .4رظع عاتقرجر عا

عاق عر عر

عافوساجار الت

عاراابجا.

 .5ج اك اتجرك عالت
عاقا غ عا

اعاتا ج

اعالظتج ر

عا حا اتاظجر عاحتاوب

ل اعاتم ا حع شبصا عاحؤسس
ع ج

ابا

عألس سجا امحل عاا عرك ظر عاحظ ظً

عألدوجا عافوساجاجا احؤسس

اعاحاًح

عحل اتافج حش رجع ابرعحج حشترصا اتارجظ اتأدجل ا تشغجل

عاشب ظ ا عام اوج ع عامحل ا اع عاحب ا عر

عاحظوجا ا عألعح ل عارج اجام اعاتشغجل عا عتر

اعاحش رجع عا غجرك .

 .6عاضرارك عام روا اتاظجر برعحج إام
تم ار أاض ع م عرتح عجا ا حمجشجا
عاشرجصا اعاشرص

عاضرارجا عاحوظا عار حروس عاا عر

اعة ثا ا

اح تشغجل عا رجرج عا ج جاتحا ألسر ح حشا

مبام اجحص تافج د ع عابرا حج ب اتم ا حع عاحؤسس

عااااجا افترك حظااكم اتستحر عاحؤسس

بما ا

ظر تشغجل عا رجرج ا

عاحتحج ج ظج .
 .7تاظجر برعحج إجرعض ظصاحجا ظساام عبر حؤسس

اععحا شبة ظصاحجا ا

ا تس عا عور

تااجر جا غ عاحش رجع عا عتجا اعا غجرك اعاحتاساام احس عاك عام اوج اعاب ظثج ع عامحل عور

عابا بحشراع ت
 .8تاظجر عاحاع ا

عستا اع عار جارعت

ا ح رعت

عاح اجا ا عافاجا .

عاح اجا عا حا امحل عاا عرك بشصل ابجمر اععتج ادم ظجث جس عا ا عور ترججا

حستاد عألاشاا ا ج اك رااك عا اح

عاحقاحا ح

ل عاا عرك.

ا عرك عامحل 2018 /2017 -
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