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 مقدمه:
فتار   خاحل االتداقدمن قبل الطاققم التفيياذل لحتداقد ال اقم لعاافقعقل اليعةاطيفيي ليمطا  نعماقل  ف اقطقل هذا التقرير تم إعداد 

فااا  غاااو   رام اي فااا  فااا  مقااار بفااا   ..../..../.... المف قاااد بتاااقري  ل اااقما االتداااقد،  مقااادم الاتماااق  ماعااا  إدار  2015ال اااقم 
 فعةطين.

الاا يد الاداخع  تمياو  ف عا   طريا  التطا ر  التقادم لخدماي القطاق  الاافقع  فقعاي اخارع ععا  2015 هد االتدقد خحل ال قم 
عاد   اداراتهااققلال التخااايي  ااااران افتخقبااقل ماااالتدااقدفا  مام عااي مان الف ااقطقل المت عقااي بد  ماي  يي اد التقااقرير الةااف   ا 

 .2014 لع قماضقفي ال  االفتهقن من اعداد الميوافيقل المدققي لحتدقد ال قم ،  الميوافيقل
 

 .2016 ي مل التقرير الةف ل االف طي  الم قريع الت  يتم تفييذهق  تع  المت ق ه لع قم 
 

 أوال: األنشطة والمشاريع المنفذة:
 تخصصية لألتحاد:اللجان ال أنشطة .1

   ان ت ا ن  اإلدار ماعا   نعضاقنداد ن   ال لافاي نت ا يل مام عاي مان العااقن بديا  يار ال اقم  االتدقدإدار  اقر ماع 
 بإعاادادمااين ال ااقم األقااقم ال التخاااايي.  مااق االتدااقد إدار ماااقل    نعضااقنالماعاا   راةااقن  نعضااقنعضاا يتهق ماان 

قرارهق.ق اعد   ر ط مرا يي  عرضهق عع  رئي   ل لافي من اال المفقق ي   ه : العاقن الم تمد    ا 
 .د. دةن اب  لبد   الت ري قل: برئقةيلافي الةيقةقل  .1
 .بةقم  ل يل ال طفيي: برئقةيلافي األافد   .2
 .طقر  اب  الييحلبرئقةي لافي الد ار الافقع :  .3
 .ةقم  الفيقربرئقةي ال التخاايي: االتدقد قدراللافي الد  مي  تط ير  .4
 . ضقح بةية   عض ييابيح  برئقةي نيمنلافي الم قريع:  .5
 .اقر الارا  برئقةي الم ارد:  لافي د د .6
 مقاد اب  فردي.  عض يي غقول الدربق ل برئقةيفقعي: لافي تر يج الا .7
 .عع  الدقي برئقةي لافي الماقل  الافقعيي:  .8
 .بقةم خ رلبرئقةي  )م ر   هيئي الترقيم  مر و تددي  الافقعي(: العافي اليفيي .9

 .طقر  الا ص  عض يي  ضقح بةية برئقةي  لافي ال طقنال: .10
 اإلدار ماع   الاتمق يق م رئي   ل لافي بتقديم تقرير عمل لافته دي   عمعهقف  العاقن  ةتمرت.  
 بف قطقل معد ظي مفذ ت  يعهق، الةيقةقل، التم يل،   ميققمل ب ض العاقن مثل الد. 
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 :واعادة البناء والتشغيل اإلضرارمشروع حصر وتقييم  .2
 بتفييذ المةح  مق يع :  PMDP  UNDPاةتمر االتدقد ال قم بقلت ق ن مع  وار  االقتاقد ال طف   

  تااام ال مااال ععااا  ت بئاااي فماااقذت الم افقاااي  االعتاااراض ععااا  قيماااي االضااارار لعمردعاااي الثقفياااي عبااار االتداااقد ال اااقم لعاااافقعقل
 اليعةطيفيي.

 . تةعيم فمقذت االعتراض ل وار  االقتاقد ال طف 
 ل اليعةطيفيي.تر يح عض  لعافي دراةي طعبقل االعتراض  ممثل عن االتدقد ال قم لعافقعق 
  ف . االةتيةقرال الت  يتقدم بهق المتضررين  بقلتفةي  مع  وار  االقتاقد ال ط  ال  ق عيتم ال مل عع  دل الم ق ل 
 .تم االفتهقن من تقييم طعبقل االعتراض لعمردعي الثقفيي  اد ر الفتقئج 
  المفقةاااابي لت اااا يض المف اااا ل الااااافقعيي الم ااااقر ي فاااا  ااتمقعااااقل عديااااد  لمفقق ااااي االدتيقاااااقل  االقترادااااقل  ا ليااااقل

 المتضرر .
 .اادار التقرل الفهقئ   عرضه ف   ر ت  عمل فيذل ف  غو   رام اي 
 .ت ويع التقرير عع  عدد  بير من الماةةقل الد ليي  المقفدي 
 

 :برامج اعادة االعمار .3
)  مااق هاا  المف اا ل الااافقعيي الماادمر  ماان خااحلال ماال ععاا  تافيااد األماا ال الحومااي العااقد  بفااقن  ت ااميل ا باار عاادد مم اان ماان 

 م ضح ف  الاد ل(:
 راةاي تم ال مل عع  اعداد تا ر  قمل لت  يض القطقعين االف قئيي  الخ ابيي  ياتم دقلياقل ال مال ععا  د :المفدي ال  يتيي

 ، مفيا م، البحةاتياللاضقفي قطقعقل اخرع لتةتييد من هذه المفدي، خقاي الت  لهق عحقي بقلاافقعقل االف اقئيي مثال ا
لقطاااقع  عيي المااادمر  بي ااال الدااار  ععااا  غاااو  م ااار   اعاااقد  تلهيااال المف ااا ل الاااافقام ياااي قطااار الخيرياااي   ال يمق ياااي

 . االلمفي م  ال رقيي الافقعقل المذائيي  الم دفيي  الهفدةيي
  فاا   لعاافقعقل،  ماق تام الم اقر يتام الم اقر ي فا  ااتمقعاقل العافاي الت ايهياي ب اد تر ايح عضا   ممثال لحتداقد ال اقم

هياو ،  تام تاتم ال مل عع  ايقغي آليي تفييذ الم ر     ضع الم قيير  اال ل يقل الحومايااتمقعقل العافي اليفيي دي  
ذت ققئماااي المةاااتييدين مااان المفداااي،  ماااق  تااام عقاااد  ر اااي عمااال ت رييياااي بقلمفداااي  آلياااي التفيياااذ لعمةاااتييدين،  تااام ت بئاااي فماااق

ن  ااد  لحةااتيقد  ماان المفدااي لعمةااتييدين،  يااتم ال ماال ععاا  دراةااي  تقياايم الفمااقذت   ضااع خطااي تفييذيااي لعباادالت اا يض الم
 .بقلويقرال الميدافيي  الت  يض

  ي االعمااقر  خقاااي المفدااي القطريااي، المفدااي ال  يتيااي، مفداا إلعااقد المتقب ااي مااع المماا لين لعدااا ل ععاا  التم ياال الااحوم
  .ام يي قطر الخيريي .... ال

 دي  تم اعداد دراةاي ميااعي تاميم  تفييذ مةح لتدديد آخر المةتادال عع  المف  ل الافقعيي ب د عقم من الدمقر ،
 .2014بقل ضع االقتاقدل لعمف  ل الافقعيي المتضرر  ب د عقم من ال د ان 
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   تداااقد ال اااقم  الد  ماااي االعماااقر د. ب اااير الاااري  لترتيااا  وياااقر  ل فاااد مااان اال إلعاااقد التفةاااي  ماااع مفةااا  اليريااا  الااا طف
 UNDP  اعمااقر  إلعااقد مام عااي ماان الااد ل الخعيايااي لطاارح آخاار المةااتادال  ال ماال ععاا  الدااا ل ععاا  تم ياال  الاا

  ت ميل المف  ل الافقعيي.
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 غزة /2015إعادة االعمار المنفذة لصالح أعضاء االتحاد العام للصناعات الفلسطينية للعام مشاريع 

 الفئة المستهدفة الجهة الممولة اسم المشروع
الشركات عدد 

 قيمة المنحة المستفيدة
نسبة اإلنجاز 

 ذوي عالقة بالمشروع الحالية

  وار  االقتاقد  مفدي قطريي 
مااان   قفاااي القطقعاااقل لع ااار قل االقااال

7610$ 
  وار  االقتاقد  %100 معي ن د الر 1 200

م ااااااااااار   اعاااااااااااقد  تلهياااااااااااال 
المف  ل الاافقعيي المادمر  

 2014بي ل در  
 قطر الخيريي

 الافقعقل المذائيي 
 الافقعقل الم دفيي 
 افقعقل األلمفي م 
 الافقعقل ال رقيي 

 معي ن د الر 6.5 281
1% 

اقرل عمل 
 ويقرال ميدافيي

 قطر الخيريي 
  وار  االقتاقد 

EMCC 
 االتدقد ال قم لعافقعقل 

 د لي ال  يل م ر   المفدي ال  يتيي
 الافقعقل االف قئيي 
 الافقعقل الخ بيي 

 لم يتم البدن - معي ن د الر 8.5 210

 %100 الف د الر 750 230  قفي القطقعقل ميرة    ر  م ر   الت ميل 
 االتدقد ال قم لعافقعقل 

 ميرة    ر 

م اااااار   تطاااااا ير الااااااايدي 
 االل تر فيي 

GIZ 
 الافقعقل المذائيي 

 
 %100 الف د الر 50 35

االتدااااقد ال ااااقم لعااااافقعقل 
 اليعةطيفيي 

GIZ 
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 مشروع التشغيل وكالة الغوث: .4

  التااادخحل المطع باااي لعمردعاااي المقبعاااي مااان قبااال   الم اااقريع المةاااتقبعييااتماااق  بخاااا ص م ااار   الت اااميل المفياااذ دقلياااق 
 مقر االتدقد. األ فر ا ف 

  لع ماااال فاااا  المف اااا ل الااااافقعيي ا   2ااااااران مقااااقبحل لخريااااا  الهفدةاااايي الااااافقعيي الختيااااقر مهفااااد  ااااافقع  عاااادد
 االتدقدال التخاايي.

  اديد  لحةتيقد  من الم ر  .تم ت قيع عق د 
  تم متقب ي عمل المهفدةين الافقعيين الذين تم فروهم عع  االتدقدال التخاايي  ب اض المااقفع لع مال ععا  تطا ير

 الماقفع  رفع  يقن  االتدقدال التخاايي.
   تماق  ، بديا  تام عقاد ااتم تفييذ دراةي لتقييم نثر  فتقئج م ر   ال  قلي عع  المف  ل الاافقعيي المةاتييد  مان الم ار

 قاد  مع االتدقدال التخاايي لعقطقعقل المةتييد  من الم ر   لمفقق ي الدراةي  آلياي اماع البيقفاقل  الفما ذت المقتارح،
 لعدراةي. تم االفتهقن من اعداد التقرير الفهقئ 

   ال ار قن  ف ار ل داقل  ياع  افط تدمال اةام الم ار  و تم ااران عد  ف قطقل دعقئيي من قبل   قلاي الما   مان خاحل ت 
 دعقئيي لعم ر  .

 ف  مقر  عع  الم ر   لققئمينلطققم اال فر ا ا   ر در    ت ويع ب د افتهقن الم ر   ققم االتدقد ال قم لعافقعقل بت ريم
  االتدقد ال قم لعافقعقل.

 
 .-الممول من مؤسسة الميرسي كور: مشروع دعم القوي العاملة .5

 التخاايي لدل ب ض اإل  قليقل المت عقي بقل مقلي المةتهدفي ضمن الم ر   ال مل مع القطقعقل الافقعيي 
 تار  تو يد البقدثين الميدافيين بقلم ع مقل الضر ريي الحومي ل مال دراةاي بدثياي عان دقاياقل القطاق  الاافقع  خاحل الي

 المقبعي.
  تلثيره عع  عمل ب ض ال ر قل.الت اال مع عدد من المف  ل الافقعيي  ذل  لتقييم ا د  الم ر    مدل 

 
دوان العملل ملن افلراد العلائالت التلي دملرت منازلهلا بشلكل كاملل خلالل عل ىمشروع خلق فرص عمل مؤقتة للقادرين عل .6

2014: 
  .عقد عد  لققنال تمهيديي لحطح  عع  ف ر  الم ر    ذل  بدايي  هر آذار 
   هدف ت وي هق عع  القطقعقل المختعيي.طع   فم ذت لعدا ل عع  ال مقلي ب 58ال مل عع  ت بئي 
  .الم قر ي بقالاتمقعقل التفييذيي لت ويع ال مقلي عع  ق ائم الم معين 
  . الم قر ي ب معيي المتقب ي  التقييم لعم ر   من خحل الت اال مع الم معين ضمن القطق  الافقع 
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ية ومملول ملع كليلة التجلارة فلي الجامعلة االسلالم مشروع موائمة مهارات طلبة ادارة االعمال مع احتياجات سوق العمل .7
 من البنك الدولي:

  .الم قر ي ف  ااتمقعقل العافي الت ايهيي لعم ر   لمتقب ي اف طي الم ر    ت ايههق 
   الم اقر ي فا  ااتمقعاقل   ر ااقل عمال عبار الييادي   اا فيرف  ماع البفا  الاد ل  لحطااح  ععا  اف اطي الم ار    ةااير

 ل.ال  ااتمق  مع اةت قرل خقرا  من البف  الد ل  لعمةقعد  ف  فقل الخبرال ال معيي ف  هذا الماقال مل، بقإلضقفي 
  الم ااقر ي فاا  التدضااير لعتاادري  الميااداف  لعطااح   الت اااال مااع االتدااقدال لياارو المتاادربين ععاا  ال اار قل التاا  تفاا ل

 الم قر ي بقلتدري .
 تقطق  متدربين ضمن الم ر   ف  مقر الاقم ي االةحميي بمو .الم قر ي ف   ر ي عمل مع ال ر قل الراغبي بقة 
  الم ااقر ي فاا   ر ااي عماال مااع المتاادربين فاا  مقاار الاقم ااي االةااحميي بمااو  لعت ريااف بقلم اار    مردعااي التاادري  الميااداف 

  اهدافهق  لت ايههم  تقديم الفاح  االر قد  الرد عع  تةقاالتهم المختعيي.
  بقلاقم اااي االةاااحميي لبدااا  آلياااي فاااروهم ععااا  المف ااا ل  عياااي التااااقر  -قةااام ادار  االعماااقلااتماااق  ماااع المتااادربين مااان  

 الافقعيي  الرد عع  اةتيةقراتهم.
   ماع االتداقدال لتفةاي  م اقر ي اعضاقاهق فا  هاذا  التفةاي 2015-6-8الم قر ي فا  يا م الت ظياف الاذل عقاد بتاقري  

 الي م.
 قعقل اليعةطيفيي لبد  ادتيقاقل القطق  الخقص من التدري  بدي  ةات قد عقد  ر ي عمل ف  مقر االتدقد ال قم لعاف

ع م،  الم قر ي ف  اختيقر المدربين لهذه الد رال،  مق تم الت اال لعقطق  الخقص ضمن اف طي الم ر   د رال تدريبيي
 االتدقدال  تاهيو ققئمي بلةمقن من ةي قر  ف  الد رال.

 ب ميااد  عيااي التاااقر  الاديااد  رئااي  قةاام ادار  االعمااقل، بدياا  افهاام اعضااقن فاا  الم ااقر ي فاا  ااتمااق  ترديباا   ت ريياا  
 العافي الت ايهيي لعم ر  .

 
 معرض الصناعات الفلسطينية الثاني في الكويت .8

  08م رض الافقعقل ال  يتيي الثقف  من  بتفييذاتدقد المرف التاقريي  معققم االتدقد ال قم  بقل را ي-
 بتم يل من البف  اإلةحم  لعتفميي  م ر   اإلفمقن الد ل . 11/04/2015

  08/04/2015ف  افتتح مةت قر رئي  ال وران لعافقدي  ال ربيي  اإلةحميي د.ا اد فقا  ف  ال قامي ال  يتيي 
مدقفظقل الضيي مختعف من تاقريي  ر ي عيي   مف ل  افق 83م رض الافقعقل اليعةطيفيي الثقف  بم قر ي 

م عق عع  الفتقئج اإلياقبيي الت  دققهق الم رض األ لالم رض اقن بفقن فقد  دض ر دبع مقةيين عر   ناقف .ب  
 .ف  ويقد  اقدرال فعةطين ال  ال  يل 2014

 
 مشروع سلطة النقد: .9

 ال التخاااايي االتدااقدقلمتقب ااي مااع ال اار قل الااافقعيي ماان  قفااي ال ااقم لعااافقعقل ب اا ل  ااهرل ب االتدااقد يةااتمر طااققم
 ععا   بفقن .ال طف  االقتاقداالقتاقديي  نثرهق عع  ا رال ي ضح الم إلادار مةح  هرلالافقعيي ف  الضيي  غو  
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 التااقر ، الوراعاه، ها  نخارع اقتااقديي قطقعاقل ال يفاي ت امل بدي  ،الم ر   الت ةيع مقترح تقديم تم الفقد ةعطي طع 
 دا ال  ي امل ان المت قاع مان الاذل المقتارح تقاديم تام ال ققرياي.  االف اطي االتااقالل الم ع ماقل، نفظماي  التخاوين، الفقل
 افقعيي. مف ل  227 فيهق بمق اقتاقديي مف ل  420

 المفقةبي ال يفي  اختيقر لمراا تهق  غو  الضيي مدقفظقل  قفي ف  بقلم ر   الخقاي الق ائم ب قفي الفقد ةعطي تو يد تم 
 ةايتم  متا  المقتارح مةاتادال لمفقق اي الفقاد ةاعطي فا   الةيقةاقل األبدق  دائر  مع 29/12/2015  ااتمق  عقد تم 

 الفقد. ةعطي مدقفظ قبل من فهقئ  ب  ل ععيه الم افقي
 

 :مشروع البوابة اإللكترونية الصناعية .10
  تاااام ال ماااال ععاااا  الدااااا ل ععاااا  مفدااااي لت اااامل تطاااا ير ققعااااد  بيقفااااقل  ب ابااااي إل تر فيااااي لبااااقق  االتدااااقدال الااااافقعيي

التخااااايي، ديااا  طااارح هاااذا الم ااار   لي ااا ن ااااونا مااان الم ااار   الاااذل تااام تقديماااه مااااخرا لعاااافد   ال ربااا  ل فماااقن 
 .ةقم  ل يلاالتدقد ال قم األخ ب االقتاقدل  االاتمقع ، ال  يل، من قبل رئي 

   اااون ماان المفدااي المقدمااي  تاام الاارد ععاا  رئااي  االتدااقد بم افقااي رةااميي ععاا  الدااا ل ععاا  تم ياال الةاات مقل الم اار 
 لحتدقد ال قم.

 تطاا ير ققعااد  بيقفااقل ال اا يت  لتم ياال  لااافد   ال رباا  ل فمااقن االقتاااقدل  االاتمااقع ماان االدااا ل ععاا  مفدااي  تاام
 .2016ي، عع  ان يتم ال مل عع  التفييذ ف  بدايي  هر  بقط ال الافقعيي التخااياالتدقد ب ابي إل تر فيي لبقق  

 
 :BDSمشروع تطوير خدمات األعمال  .11

  فا   ال   االتداقد ال اقم مان االتداقدال الاافقعيي التخااايي ممثال م ظاف  16 هاق اقر  فياةت مقالل لعمردعي الثقفياي
الادعم  تقاديمبذين ااتاقو ا المردعاي األ لا  من الخباران المدعياين الامن الذين تم اختيقرهم  ققم عددمن الضيي  غو ،  مق 

ل  المةاااقعد  لعخبااااران الياااقبفيين فاااا  هاااذه المردعااااي ليتم فااا ا فاااا  المرادااال الققدمااااي  ععااا  الماااادع الب ياااد بتقااااديم الخاااادمق
ن ما ظيي 10 الاا د   مان المت قاع ان ي اقر  تةا ي   المقلياي  االفتاقت اإلةت قريي ألعضقئهم ف  عد  ماقالل مفهاق ال

 ممثعين عن االتدقد ال قم لعافقعقل التخاايي بمق فيهق ف  د ر  متقدمي ف  ادار  الا د  ف  مقليويق.
  مان خاحل 2015ققم خبران  ما ظيين فا  م تا  اقي اق الرئيةا  فا  ط  يا  بتقيايم الم ار   خاحل  اهر  اقف ن ا ل ،

ذ الخاا ذلاا  م اار   فاا   وار  اإلقتاااقد الاا طف   اتدااقد الماارف التاقريااي  اتدااقد الااافقعقل وياقرال  لقااقنال مااع ادار  ال
  مقه  ت ايقتهم لعمردعي الققدمي لعم ر  . افطبقعهم عن الم ر  

   يااتم دقليااقل تاادري  ماا ظي  االتدااقدال الااافقعيي التخاااايي )الخبااران المدعيااين( فاا  نرض ال ماال ععاا  مااق ت عماا ه فاا
ف  ماقالل التة ي   الا د   التط ير الماةة ، دي  يةتمر التدري  فا  نرض ال مال دتا   اهر  الد رال التدريبيي

 .2016فيةقن 
  خااحل اليتاار  قدمااي فاا  ادار  الااا د  فاا  مقليويااقد ر  متماا ظيين ماان االتدااقدال الااافقعيي لعم ااقر ي فاا   4تاام تر اايح 

 .2016آذار  – بقط 
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 مشروع تطوير المنشآت الصناعية .12
  برفقمج لتط ير قدرال المف  ل الافقعيي مم ل من تقديم PMDP الذل ي امل مااقالل تط يرياي مختعياي اهمهاق ففياي 

الهيق اال   لهااق عحقااي بااقلا د ،  االفتااقت،  الااايقفي،   ااهقدال المطقبقااي الد ليااي،  اداريااي لهااق عحقااي بقالفظمااي االداريااي، 
دقةااابي تطااا ير  تطبيااا  افظماااي مقلياااي  مدقةااابيي،  ادار  مقلياااي،  ماالدارياااي، ادار  المااا ارد الب اااريي،  مقلياااي لهاااق عحقاااي ب

هااق ت اقليف،  تةا يقيي لهاق عحقااي بقعاداد  تطبيا  خطااط التةا ي ،  الما اد التر يايااي. ديا  تام تطاا ير اةاتمقر  تام ت وي 
  م بتمطييةيق PMDPعع  المف  ل الافقعيي لتدديد ادتيقاقتهم التط يريي ف  الماقالل الةقبقي. ععمقل بلن م ر   

 % مان ت اقليف ماااقالل التطا ير التا  تختقرهااق المف ال  الاافقعيي  فقاق لفظااقم عمال الم ار  .  مااق70 -%50 دا ال 
 ط ير  الدخ ل مع ب ضهق  مام عقل.بقةتطقعي المف ل  االةتيقد  من ن ثر من ماقل لعت

 اتدااقد الااافقعقل التقعيديااي عيي فاا  يااتم ال ماال دقليااقل ععاا  تفييااذ م اار   تطاا ير قاادرال ال ااقمعين فاا  المف اا ل الااافق
 الرةاام  CNCععا  تطاا ير قادراتهم  مهااقراتهم فا  ماااقالل  الم اقغل  الدرفياايالدرفياي ماان خاحل تاادري  ال اقمعين فاا  

لاافقعقل ،  مق يتم تفيياذ الم ار   فيةاه ماع اتداقد ا الطبقعي ثحثيي األب قد، فف ن التاميم  الفدل،  الت بئي  التمعيف
بياي: خحل نيضقل تادري  ال اقمعين فا   قفاي المةات يقل االدارياي  اليفياي فا  هاذه المف ا ل فا  مااقالل تدريالمذائيي من 
دار   الت ااااال االتااااقل  المهفياااي،  مهاااقرال المذائياااي  قلةاااحمي دار  المبي اااقل  فااان الت   ا  ، ئنقمااال ماااع الوباااقال قااال،  ا 
% مان ت اقليف مااقالل التطا ير 70 -%50 د ال يق م بتمطيي ة PMDPععمقل بلن م ر    .ISO 22000 فظقم 

 لافقعيي  فقق لفظقم عمل الم ر  .الت  تختقرهق المف ل  ا
 

 تطوير قدرات طاقم االتحاد العام واالتحادات التخصصية:  .13
 تقديم مقترح لعتم يل لتط ير قدرال االتدقد ال قم  االتدقدال التخاايي لعبف  اإلةحم  لعتفميي. إعداد  
 االاتمااااقع  الممااا ل مااان الاااافد   ال ربااا  لحفماااقن قااادرال االتداااقد ال اااقم  االتداااقدال التخااااايي  م ااار    تطااا ير

 ال  يت . االقتاقدل 
   قااااقم االتدااااقد ال ااااقم لعااااافقعقل اليعةااااطيفيي بدضاااا ر االاتمااااق  الااااذل عقااااده الااااافد   ال رباااا  ياااا م األدااااد الم افاااا

 لتفييذ الةت راض ا ليقل الت  يا  اتبقعهق ف  ا 17/01/2015
  اال مااان الةاا يد، اليقباااقن  م ااقر ي ممثعاااين عاان االتداااقد ال ااقم  االتداااقدال التخاااايي فااا  باارامج تااادري  خقرايااي فااا 

  د رال مدعيي الممر   مقليويق 
 

 هيئة الترقيم الفلسطينية: .14
  اال اققم األمين ال اقم لحتداقد بقلمتقب اي ماع  ال مان  وار  الخقراياي فا  رام اي  ماع ممثعياي فعةاطين فا  بر  ةال مان

مان  ال ق ف عع  آخر المةتادال.  مق طعبفق ترتيا  لقاقن ادياد ماع الاهاقل الد  مياي البعاي ياي  هيئاي التارقيم الد لياي
ام عااي التفميااي الااافقعيي فاا  د ل األ ر مت ةااط  الااذل عقااد خااحل قم االمااين ال ااقم بقلم ااقر ي فاا  ااتمااق  ميااخااحل ق

 . 2015\2\25-24اليتر  من 
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  معا   ال مال الم اتر  ي يال الهيئاي ععا  المةات ع التتم تقديم تا ر ل وير االقتاقد ال طف  د. مدمد ماطي  د ل 
 عع  ال ض يي الد ليي.عع  الدا ل 

  االتدقد ال قم ماع  ويار  االقتااقد الا طف  م اقل  الةايد  عبيار عا د طرح م ض   المتقب ي خحل ااتمق  ماع  ادار  
  تم البدن ف  المتقب ي مع االدار  ال قمي لعتفميي الافقعيي.

 تااام االتياااق  ماااع  وار  االقتااااقد الااا طف / االدار  ال قماااي لعاااافقعه ععااا  البااادن فااا  تقاااديم خااادمقل الباااقر  د لعاااافقعقل 
 بقيي القطقعقل الافقعيي بقلتدريج. المذائيي  خطي ن ل  عع  نن يتب هق

   مان ناال تفيياذ مةاح المفتااقل لهاذا مان الاافد   ال ربا  تم الدا ل عع  تم يل من افد   االةاتثمقر اليعةاطيف
 المرض.

 
 اجتماعات االتحادات التخصصية: .15

   افتخاااق فااد  الةاايور ف -فاا  رام اي  10/02/2015قااقم اتدااقد الااافقعقل ال يميقئيااي ب قااد ااتماااق  الهيئااي ال قمااي 
 اديدادار  ماع  

   قاااااقم اتداااااقد الخياااااقطين ب قاااااد ااتماااااق  لعهيئاااااي ال قماااااي  افتخاااااق  ماعااااا  إدار  ادياااااد خاااااحل اعةاااااته المف قاااااد  بتاااااقري
 ف  غو  09/04/2015

  قبقل.الافقعقل البحةتي يي ف  رام اي ااتمقعقل لتدديد م عد ل قد ااتمق  هيئي عقمي  افتخعقد ماع  إدار  اتدقد 
   ف  بيل لدم  ت  يل إدار  اتدقد اديد 23/04/2015ققم اتدقد الافقعقل الفةيايي ب قد ااتمق  الهيئي ال قمي. 
  ديا 2015/8/17من رام اي  غاو  بتاقري  عقد اتدقد الافقعقل الهفدةيي  الم دفيي ااتمقعقل الهيئي ال قمي ف   ل 

عضاا   ماق تاام تةاميي الةاايد ر بااين الاا الف   ممثاال لحتداقد فاا  ماعاا   13تام افتخااق  ماعا  ادار  اديااد م ا ن ماان 
 ادار  االتدقد ال قم.

 فاا   اال ماان رام اي  غااو  دياا  فااقق   2015/9/7 ي بتااقر  عقااد اتدااقد الااافقعقل المذائيااي ااتمقعااه الةااف ل ال ااقدل
 .2014تمد التقرير االدارل  ميوافيي ال قم  اع

  دياا  تاام افتخااق   2015/4/23بتااقري   بياال لداامااتمااق  الهيئااي ال قمااي فاا  اتدااقد الااافقعقل المحباا   الفةاايج عقااد
 نعضقن. 9ماع  إدار  اديد م  ن من 

   دي  تام افتخاق   15/6/2015عقد اتدقد الافقعقل االلم في م ااتمق  الهيئي ال قمي ف   ل من الضيي  غو  بتقري
 نعضقن. 9ماع  إدار  اديد م  ن من 

  )يقااا م االتداااقد ال اااقم ماااع االتداااقدال الاااافقعيي التخااااايي ب قاااد ااتماااق  ب ااا ل د رل ) ااال اثفاااين مااان بداياااي ال اااهر
،  ماق تام االتياق  ععا  نن ياتم Skypeبدضا ر  م اقر ي مادران االتداقدال التفيياذين فا   ال مان الضايي  غاو  عبار ال

 ذلا   اااد  فا  بيال لدام  الخعيال  فاقبع   غاو  ف   قفاي م قتا  االتداقدال الاافقعيي التخااايي المتد االاتمق  عق
ي،  الم اقريع التط يريا ل رض نهم االفاقوال  الف اقطقل  عمال ال اقدر التفيياذل ل تداقد ال اقم  االتداقدال التخااايي

 عيي.ت ااه االتدقدال الممثعي ألعضقئهق من المف  ل الافق بقإلضقفي إل  مفقق ي ال ديد من الم ق ل  الم يققل الت 
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 معرض ومؤتمر الصناعات الفلسطينية  .16
 الم اار   إلاا  البفاا  اإلةااحم  لعتفميااي ماان نااال التم ياال،  تاام اعااداد  ف اار االعحفااقل فااا قااقم االتدااقد ال ااقم بتقااديم  

لافي ال طقنال بيتح  دراةي ، دي  ققمل لدخ ل ف  ال طقنبقتة ي  ر قل   ققملالادف   ةقئل االعحم المدعيي 
 ال طقنال  ترتيبهق.

 تاا  تام ت ا يل لافااي تدضايريي لعمااتمر  الم اارض مان االدار  التفييذياي لحتدااقد ال اقم  مادران االتدااقدال التخااايي  ال
 عقدل عد  ااتمقعقل لعمتقب ي  التفييذ.

 من بف  التفميي اإلةحم . لم يتم تدديد م عد لعماتمر ب د  بقلفةبي لمو  لم فدال عع  رد 
 .تم تلايل الم عد فظرال لح ضق  الةيقةيي ف  فعةطين 
 

 :مشروع التمكين االقتصادي للشباب الفلسطيني .17
  ت قيع اتيققيي بدن م ر   التم ين االقتاقدل ف  مقرUNDP   الف د الر. 149بقيمي 
  ،تام ت يااين فريا  ال ماال الم اا ن مان مفةاا  الم اار    مطا ر االعمااقل  اد لاي المهااقم  المةااا ليقل الخقااي ب اال ماافهم

  مان ثام تام تاااميم االعاحن الخاقص بيئاي الخاارياين المةاتهدفي  ف ار االعاحن ععاا  الم قاع االل تر فا  لحتداقد ال ااقم
    ااقالل األفبااقن المدعيااي ة   قلاي م ااق، دفيااق الاا طن، الاالعاافقعقل اليعةااطيفيي،  م اقااع الت اااال االاتماقع ،  ب ااض 

  يي  ايدقل الت اال االاتمقع  التقب ي لهق، االقتاقدل. ماقف  الم قع الرةم  لع عيي الاق
 تاام عقاااد عااادد مااان االاتمقعاااقل باااين الاهاااقل الم فياااي لعتفةاااي  فيماااق بيفهاااق  تفظااايم ال مااال  ت وياااع األد ار  المةاااا ليقل 

 المف طي ب ل اهي.
 ياي عمعيي اةتقطق  اليئي المةتهدفي من الم ر   من الخرياين  نادق  األف قر، دي  نععن االتداقد ال اقم البادن ب مع

طبيقيي، التةايل من خحل الم قع االل تر ف  لحتدقد ال  اقف  اإلعحن ف  الم قع الرةم  لع عيي الاقم يي لع ع م الت
قاع الت ااال االاتماقع     اقالل االفباقن المدعياي، ديا  تام اةاتقبقل بقإلضقفي الا  تف ايط اإلعاحن ععا  اايدقل م ا

 .31/08/2015طع  دت  تقري   550ن ثر من 
  االاتمااق  مااع القطقعااقل المةااتهدفي ماان الم اار    اال قطااق  ععاا  داادا لعت ريااف بقلم اار    د ره فاا  دعاام القطقعااقل

 الم ق ل.المةتهدفي  مفقق ي ب ض االف قر الت  من المم ن نن تةقهم ف  دل 
  األلمفيا م لعت رياف بقلم ار    االاقباي ععا  التةاقااللاافقعقل ااتمق  مع المةاعين لم ر   مهقرال ف  مقر اتداقد 

 من قبل الخرياين.
 الثحثي.لد رال التدريبيي اإلداريي االتدري  اإلدارل من  تم ال مل عع  افاقو 
 طق  عع  ددا  الذل ةيبدن الدققل.لعتدري  اليف  الخقص ب ل ق ي مل فري  ال مل عع  التاهيو 
  تاام تقديمم اار    اابيه لتطبيقااه فاا  الضاايه  ماان المت قااع الدااا ل ععاا  التم ياال الااحوم ماان فياا  المااادر خااحل الربااع

 .2016اال ل من ال قم 
 

http://www.pfi.ps/ar-sa/Projects/ArticleID/92
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مللن االغاثللة االسللالمية وبالتعللاون مللع االتحللاد العللام  2014مشللروع تشللغيل خللريجين وعمللال مللن متضللرري عللدوان  .18
 الفلسطينية:للصناعات 

 عين تاام الم ااقر ي فاا  ااتمااق  لمفقق ااي آليااي تفييااذ الم اار   بدياا  تاام االتيااق  ععاا  تفييااذ آليااي لت ويااع المتضااررين المةااا
،  تاام قدال التخاااايي  المف اا ل الااافقعييلاادع االغقثااي االةااحميي ماان باارامج ت ااميعيي لعيئااقل المتضاارر  ععاا  االتداا

، ا اهر 3 ل الافقعيي الت  بدقاي ال  عمقل  تام ت قياع ال قا د م هام لماد  فرو الدف ي األ ل  من ال مقل عع  المف 
  تم ف عيُق اةتيقد  الدف ي األ ل   افتهقن ال ق د،  يتم التاهيو لت قيع عق د اديد .

 
  مشروع "تعزيز القدرة التشغيلية لدي طلبة وخريجي كلية الهندسة من خالل ربطهم بمؤسسات السوق المحلى .19

 يااي  المماا ل عباار مفظمااي ال ماال الد ل ، عاايم المةااتمر بقلاقم ااي اإلةااحمييماان قباال عمااقد  خدمااي الماتمااع  الت تاام تفييااذه
ILO رال تقديم اةت اق ةيتم دي  قةم الهفدةي الافقعيي بقلاقم ي اإلةحميياالتدقد ال قم لعافقعقل   .  بقلت ق ن مع

داريي لماقفع قطق  غو  المتضرر  من عد ان   .2014ففيي  ا 
 

 مشروع تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة الممول من مؤسسة الهاندي كاب: .20
   يتم تفييذ م ر   ت ميل لذ ل االدتيقاقل الخقاي ف  المف  ل الافقعيي مع مراعق  محئمي ظر ف ال مل لهام ديا

ل تااام اااااران مقاااقبحل بدضااا ر المف ااال  الاااافقعيي الم ااامعي الختياااقر األ اااخقص المحئماااين لع مااال دةااا  طبي اااي عمااا
 المف ل .

 .ةيتم ت ةيع الم ر   ليتم تفييذه ف  الضيه نيضق 
 

 مشروع تعزيز فرص العمل للعمال المسرحين من سكان قطاع غزة: .21
 يال مان تم م قر ي االتدقد ال قم لعافقعقل اليعةاطيفيي فا  العافاي الت ايهياي لعم ار   الاذل فيذتاه المرفاي التاقرياي بتم 

ديا  اةاتهدف الم ار   قطاق  الاافقعقل الخ ابيي  اةاتيقد  المف ا ل المتضارر  بتو يادهق  ILOمفظمي ال مال الد لياي 
عقمل من  100، دي  اةتيقد 2014ب دد  ند ال  تمطيي ر ات  اون من ال مقل المةردين عن ال مل فتياي عد ان 

 الم ر  .
 

 وغرفة صناعة عمان مع جامعة ميزوري Mini MPAبرنامج  .22
  الم ر    ةيتم ت قيع مذ ر  تيقهم د له.تم تط ير ا ل  لهذا 
  غرفااي  –لتهيئااتهم لعبرفااقمج ماان خااحل دضاا ر التاادري  فاا  األردن فاا  ماةةااي اياااقب  اختيااقر مام عااي ماان الماادربين

  تاقر   افقعي األردن.
 ن  من ير ح من قبل  ل اتدقد لذل .  المف  ل الافقعييم ظي  االتدقدال  مبق ر يةتهدف هذا البرفقمج ب  ل 
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  ،د بدي  ةيتم تدري  مدربين لمام عي من الضيي  غو  ف  رام اي،  ةيتم االعحن لمن ياقرل ال مل عع  البرفقمج 
مياااو رل بديااا  ةااات  ن ال اااهقد  مااان اقم اااي  ،الم اااقر ي مااان ال ااار قل االةت اااقريي  مااا ظي  االتداااقدال فااا  التااادري 

 األمري يي.
  ال قم  مدران االتدقدال التخاايي.من األمين  لعبرفقمج،ت  يل لافي ففيي لحعداد 
 .ف  مردعي مفقق ي  اعتمقد االتيققيقل 

 
 AFDالممول من  مشروع تحديث الصناعة .23

   من غو   البقق  من الضيي(. 10-5 ر ي مق بين الضيي  غو  )من  50ةيتم ال مل عع 
  االرةقل ف  رام اي. مقر ع -تم تدديد م قن ادار  الم ر   ف  مقر االتدقد ال قم لعافقعقل اليعةطيفيي 
  ةاتق م  ار يICON  د اال ر بياي بتيياذ الم اار   بقل مال ماع  وار  االقتاااقد الا طف   االتداقد ال ااقم لعاافقعقل  اتدااق

 المرف التاقريي  بقلتريد.
 

 مؤسسة مجتمعات عالمية: مشروع .24
 .ه  عبقر  عن م ر   ت ميل لع قطعين عن ال مل  ت ميل عمقل الماقفع 
 الير   الافقعيي ف  غو . المةتييد  قفي 
  ا اهر لاد رتين لع ماقل  4فراي عمل لمد   100لمد  ةفي بدي  ةيتم ت فير  2016ال قم ةيبدن ال مل فيه ابتدان من

% ماان 30بدياا  ةتةااقهم الماةةااي المةااتييد  بفةاابي ،  ةاايتم ادرات ماا ظيين ماان االتدااقدال ضاامن الم اار   ، المهاار 
 %.70يمط  فةبي رات  الم ظف ا  ال قمل  الم ر   ة

  ةاايتم بداا  ت ويااع فاارص ال ماال ععاا  القطقعااقل الااافقعيي بت ويااع عااقدل ب ااد دراةااي اةااتيقد  القطقعااقل ماان الم ااقريع
 االخرع الم قبهه.

 .ادار  الم ر   ةت  ن من قبل االتدقد ال قم 
 

 :Compete – DAIمشروع  .25
    االثق  لعتادير ال  االة ا  االةرائيعيي.لتط ير قدرال عدد من المف  ل الافقعيي من قطقع  المحب  م ر  
  من اتدقد المحب   اتدقد االثق   االتدقد ال قم ف  غو . ل ي مل الم ر   ايضقل تط ير قدرال 

 
 الورشات واللقاءات ثانيًا:

 لجان التوصيف 
  ، دي المققيي لي ف  إعداد الم اايقل اةتمرار ممثع  االتدقد ال قم  االتدقدال التخاايي ف  الم قر ي الي ق .1

 .( الاعديي االف قئييتةميي ممثعين ادد عن االتدقد ال قم  االتدقدال التخاايي الافقعيي )تم 
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  الورشات واللقاءات 
 ااقر  ممثعاا  االتدااقد ال ااقم الااررئي   نعضااقن ماان ماعاا  االدار   االمااين ال ااقم  الاهااقو التفييااذل فاا  ع اارال  .1

 العققنال  االاتمقعقل   ر  ال مل :
  اقن  ال مل عع  ملةةي ال حقي من خحل ت  يل ل القتاقد ال طف  الةيد  عبير ع د مع  وير  ا اللققن

 متخااي.
  ت قيع مذ ر  تيقهم مع ال وار .  وير التربيي  الت عيم ابرل ايدملققن مع  
  قاي ف  العاقن الخال قم  االتدقدعقد لققن مع   يل  وار  ال مل الةيد فقار قطقم  من اال تي يل د ر

لمفقق ي آليقل ال مل الم تر   ت قيع مذ ر   2015\2\15تم عقد لققن خقص ي م بقل مل  ال مقل،  قد 
 ل.لع وار  من نال إعداد المحدظق  قدملتيقهم بين ال وار   االتدقد، دي  تم إعداد مة د  المذ ر  

 االقتاقديي  التاقريي  ر ي عمل د ل االتيققيقل االقتاقديي  اليقل تقييم ال  ق ع .2
ف  غرفي تاقر   افقعي الخعيل    عقد االتدقد ال قم لعافقعقل بقل را ي مع اتدقد المرف التاقريي

  ر ي عمل ت ع يي د ل االتيققيقل االقتاقديي  اليقل تقييم ال  ق ع االقتاقديي  التاقريي 01/04/2015
ي، لخعيل المهفد  مدمد غقول الدربق ل ب عمي ترديبيافتتح  ر ي ال مل رئي  غرفي تاقر   افقعي مدقفظي ا  

لخقص امثمفق نهميي ال را ي بين القطقعين الخقص  ال قم ف  تدري  التفميي االقتاقديي  ضر ر  ادمقت القطق  
د القتاقاف  االتيققيقل االقتاقديي   فه االقدر عع  م رفي ماقلده الدفقعيي  الها ميي  الت  من  لفهق ت ويو 

    الفه ض به من خحل م رفته ال قمعي ف  متطعبقل دخ ل االة ا  االقعيميي  الد لييال طف
اليرياا  االةااتراتيا  قاااي ب ر ااي ال ماال الخ 12/01/2016-11  ااقر  االتدااقد ال ااقم لعااافقعقل اليعةااطيفيي  .3

بياي مان  وارتا  التر بتفيياذ  ال  BTC ال GIZالتدري  المهف   التقف  المم ل مان الالت عيم   مرا و الدار  م ر   
عايم إدار  الماع  االعع  لعت  عض  ف  ماع ، دي  ي تبر االتدقد ال قم لعافقعقل  الت عيم ال قل    وار  ال مل
 ال طفيااي العاااقن فاا  ماا ظي  االتدااقد ال ااقم  االتدااقدال الااافقعيي التخاااايي نعضااقن  التاادري  المهفاا   التقفاا  

 . الت ميل   التقف  المهف   التدري  الت عيم لمفظ مي
 

 المقترحةمشاريع : الثالثاً 
 ال قم بتدضير  تقديم الم قريع التقليي: لحتدقدققم الاهقو التفييذل 

  رب  بقلت ق ن مع ماةةي ميرة      1948م ر   تر يج المفتاقل اليعةطيفيي ف  غو  ف  اة ا  الضيي  مفطقي
 . بتم يل من االتدقد اال ر ب 

 ف  االتدقد ال قم لحغقثي اإلةحميي.  دد  التدري  المهف  المقترح تلةيةهقافت قر ن د ل ع رقي مبقد 
 الافقعيين معتق  ت  يل د ل ن ليي مبقدئ  رقي 
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