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 وزارة العمــل مؤسســـــة حكوميــــة تنمويـــة، تساهــــم في ضبط وتنظيـــــم
 ســــــوق العمـــــل، من خالل اإلشراف الفاعــــل على تطبيـــق قانون العمــل 
 وتطويــــر منظومـــة التدريب المهنـي، وضمــــان عالقــات عمــــل مستقــــرة 
 وتطويـــــر منظومــــــة تشغيــــــل فاعــــــلة تُرســـــي مبـــــادئ العمـــل الالئــــق 
 وتأسـيــــــــــــس نـظـــــــــام للضـمــــــــــان االجتـمـــــــاعــــي والحـــــــــوار الثــالثـــــــــــي 
 وتشجيــــــع وتنظيــم العمــل التعاونـي، وتكريس مبــدأ المســــاواة وتكافــؤ 
الفــــرص فـي النـــــوع االجتمــــــــاعي، وتحسيـــــــــن وضبــط جـودة الخدمـــــات.

الرسالة

الرؤية

 نحو قطاع عمــــل مستقـــر ومنظـــــم، وأطراف إنتاج مشــاركة في العمل
 على الحــد مـــــــن معـدالت البطالـــة والفقــــر، وتعزيـــــز العمـــــــل الالئـــــــق

 القطاع األولوترسيــــخ الضمــــــــــان االجتـمـــــــــــــاعــي.
البرامج والمشاريع التطويرية 

 القطاع الثاني
تدريب وتشغيل الباحثين عن عمل

 القطاع الثالث
الحقوق وسالمة العمال

 القطاع الرابع
التنظيم وضبط السياسات

 القطاع الخامس
تطوير موارد الوزارة

 حافظت وزارة العمل على تقديم خدماتها
 رغم التحديــات التي واجهتهـــا، وذلـك فــي

القطــاعـــات التـالـيــــة:



01القطاع األول: البرامج والمشاريع

مشــــروع مســـار الحكـومـي

الحكومة الفلسطينية - غزة
بتمويل

 مشــروع تحسيــــن جـودة بيـــانــــات

الباحثين عن عمل في قطـــاع غزة

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بتمويل

  مشروع تعويض

متضرري الحرب

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بتمويل

 مشروع دعـــم بناء قاعـــدة بيانـــات

 رقميـــــــــة لنظــــــــــام المعلومـــــــات

الجغرافيـــة للممتلكـــات الزراعيــــــة

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بتمويل

 مشروع إعفاء العمـال متضرري
 كورونـــــــا ومتـضــــرري العـــدوان
 اإلسرائيلـــــي األخيـــر مـن رسوم

التأميـــــن الصحـــــــــي

الحكومة الفلسطينية - غزة
بتمويل

 مشروع بناء نموذج رقمي لشبكة

الصــرف الصحــي في مدينـــة غـزة

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بتمويل

 مشـــــــروع اإلنعـــــــــاش

االقتصادي "األلماني"

الحكومــــة األلمـانيــــة بتمويل

 مشـروع دعم وزارة الصحة

بالكــــــــــــوادر البشــــــــــــريــــــة

تمـويـــــل ألمــــانـــي بتمويل

 مشروع إعادة تأهيل الطرق

المتضــــررة فـي قطـــــاع غزة

اللجنة الدولية للصليب األحمر بتمويل

مشــروع الترميــــز البريـــدي

المنحــــة السويـــسـريـــة
بتمويل



 مشروع اإلنعــاش االقتصـادي
 "النرويجـــي" بالتنسيـــــــق مــــع
الجمعيـة التعاونيـة الزراعيـــــة

الحكومـــــة النرويجيــــة بتمويل

 مشــــــروع دعـــــم وزارة

الصحــــة بالممـــــرضيـــن

بتمويل

 مشـــــروع تشغيـل أوائـــل

خريجـي التدريـب المهنـي

2020"مشـــــروع "رؤيـــــــة

اإلغـــاثة الكاثــوليكيـــة بتمويل

 مشــروع الخريجيـن

 "IT"الجــدد 

تمويــــل نرويــجـــــي بتمويل

 مشروع تسهيــل الوصول للعمــل

 الالئــــــق فـــــــــــي قطـــــــاع غـــــــــــزة

 (تدريــب وتشغيل ذوي اإلعــــاقــة

الحركية)، بالتعـاون مع مركز إرادة

02القطاع األول: البرامج والمشاريع

 مشــروع فتح باب رزق للنســاء

والشباب من األسر المتعففة

الهالل األحمر القطري بتمويل
 مشـــــروع اإلنعـاش االقتصـــــــادي

 "النرويجي" بالتنسيق مع جمعيـة

مجمـــوعة غزة للثقافة والتنميــة

الحكومــة النرويـجيــة بتمويل

مشروع اإلنعاش االقتصادي

صنــــدوق التشغيـــــل بتمويل

مشروع اإلنقـــــاذ البحــــري

الحكومة الفلسطينية - غزة
بتمويل



القطاع الثاني: تدريب وتشغيل الباحثين عن عمل

خـــريــج وعامل
1,177

 توفير فرص عمل
خريجيـــــن وعمــال

إفادة
10,110

 منح إفادة
متعطل عن العمل

ـــــــــادة
إفــــــــ

باحث عن عمل
1,681

 تسجيل وتحديـث
بيانــات مراجعيــن

خريج مهني
596

 ملتحقون مهنيون " ذكور ، إناث" 
فــــي الدورات القصيــــــــرة

طالب مهني
758

 ملتحقون مهنيون " ذكور ، إناث" 
فـــــي الدورات النظامـيــــــــة

متدرب
57

 تخريـــــج متـدربـيـــــن
من قسم السياقة



القطاع الثالث: الحقوق وسالمة العمال

إجراءات قانونيــة

إجراء قانوني418

لقاءات وأنشطة توعوية

دورة/ لقاء142

 التعامل مع الشكاوى والنزاعات
العمالية وتقديم االستشارات العمالية

استشارة468213 شكوى

 تحصيل مستحقات
للعاملين داخل األراضي المحتلة
(متقاعدين، مصابين، نهاية خدمة)

شيقل3,424,403.68

  حمالت سالمة
وصحة مهنية

حمالت3

 زيارة منشأة في
سوق العمل

زيارة3,557

 متابعة إجراءات
إصابات عمل

إجراء30

 احتساب إصابات
)تعويضات  عمل(

شيقل292,147,661.74عدد

 إنجاز مخالصات عمالية
احتساب استمارة عمالية

شيقل204970,233عدد

احتساب حقوق عمالية
شيقل43625,969عدد



القطاع الرابع: التنظيم وضبط السياسات

 اعتماد ميزانيات جمعيات
تعاونية

ميزانية 25

 جلسات تدقيق
ميزانيات

ميزانية 82

 ترخيص وتجديد
مراكز مهنية

مركز  ترخيص

مهني
36مركز 

 اعتماد شهادات
مهنية

601شهادة

 تنفيذ دورات من خالل المراكز
المهنية المرخصة

دورة تدريبية 76

 زيارات تدقيق الحسابات، التوعية واإلرشاد وحضور
 اجتماعات، هيئة عموميـة، لجان، ورش عمل لصالـح

الجمعيات التعاونية
31زيارة\اجتماع

 تقديم استشارات قانونية، تنفيذ جوالت رقابية،
تدقيق أنظمة وإجراءات

28استشارة\جولة

 إبداء الرأي الفني باشتراطات السالمة والصحة المهنيـة
 قبـــل منـــــح عــــــــدم ممـــــــانعــــــــة علــــــى منـــح تراخيــــــص

منشآت من الجهات المعنية
عدم ممانعة

مزاولة مهنة

172

شكوى

 الرد على شكاوى
الجمهور

88
COMPLAINT



القطاع الخامس: تطوير موارد الوزارة

85,180
شـيــــقـــــــــــل

 إيــــــــــــــــــــــرادات
قسـم السيـاقـة

10
دورات

93
موظف

 عــــــــــــــــدد الـــدورات
التدريبية للموظفين

 تخـــــــرج مــــــــن هــذه
الدورات التدريـبـيـــــة


