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ملخص
عملت و ازرة العمل في ظروف استثنائية خالل عام  2020حيث شهد هذا العام دخول جائحة كورونا قطاع غزة والذي

أثر سلباً على سوق العمل وخاصة العمال واصحاب العمل وكذلك على مستوى اداء الو ازرة وامتداد خدماتها المختلفة.

عطفاً عما سبق ،فقد شهد هذا العام تقليص في الموازنة العامة بلغ  %52عن المخطط ،انعكس ذلك سلباً

على نشاط الو ازرة خاصة في تقليص المشتريات الرأسمالية والتطويرية ،كما شهدت الو ازرة ضعفاً في النفقات التشغيلية

حيث بلغت النفقات ( )693861شيكل من اصل ( )1,434,900شيكل ،مما أثر على بيئة العمل بشكل مباشر في

قطاعات عدة أبرزها التدريب المهني ،وحركة السيارات والزيارات التفتيشية .وقد بلغت إيرادات الو ازرة المتحصلة من
رسوم دورات السياقة ( )58042شيكل.
وبالرغم من التحديات التي واجهتها الو ازرة فقد حققت إنجازات ملموسة في عدة مجاالت ،ففي مجال التخطيط
والدراسات وتطوير أنظمة العمل ،تم إعداد وتطوير ( )13دليل إجراءات  ،وإعداد ( )5دراسات ،وتطوير ( )3مسودات

أولية لوثائق وخطط وأنظمة ،وعدد ( )2أنظمة ولوائح وتعليمات ،ورفع عدد ( )5مقترحات ،واقتراح ( )7مبادرات،

واعداد استراتيجية وطنية للتشغيل باإلضافة إلى إعداد تقارير اإلنجازات الدورية والقراءات االقتصادية التحليلية لسوق

العمل.
على صعيد آخر ،نجحت و ازرة العمل في تنفيذ العديد من المشاريع إما بشكل مستقل أو من خالل اإلسهام
جزئياً في مشاريع ترعاها جهات أخرى ،حيث تم تشغيل ( )13790عامل وخريج من خالل عدة مشاريع حكومية
ودولية بميزانية بلغت ( 5.25مليون دوالر) .باإلضافة إلى تقديم المساعدات المالية لمتضرري جائحة كورونا لعدد
( )81850عامل بميزانية بلغت (  8.52مليون دوالر) ،كما قامت الو ازرة بعمل مشاريع لتعزيز طالب التدريب المهني
لعدد ( )320متدرب بمبلغ  428000دوالر.
من جهة أخرى ،كان لو ازرة العمل دور بارز في خدمة المواطنين والمجتمع المحلي إذ قامت بتسجيل بيانات
لعدد ( )3983مراجع ومنح افادة متعطل عن العمل لـ ـ ( )22975متعطل وتحديث بيانات ل ـ ـ ( )26805متعطل والرد
على حاالت الشئون لعدد ( )6101حالة ،كما بلغت عدد قسائم عمال الخط االخضر عدد ( )65قسيمة وبلغت طلبات
التعويض ( )63طلب ،وقدم مكتب التشغيل دورات تدريبية لعدد ( )20مستفيد و ( )192عملية ارشاد وتوجيه و تشغيل
عدد ( )4عامل وتوقيع عدد ( )1848عقد واجراء ( )3710مقابلة.
كما قدمت الو ازرة خدماتها في مجال التدريب المهني لتخرج عدد ( )722طالب نظامي من ( )18تخصص

مهني في محافظات غزة ،اما الدورات القصيرة فقد تخرج عدد ( )157من اصل ( )264متدرب فيما بلغ عدد الخريجين

من قسم السياقة ( )62متدرب ،وبلغ عدد المهن المرخصة في المراكز المهنية الخاصة ( )38مهنة حيث تم تجديد
الترخيص ل ـ ( )33مهن وتم ترخيص ( )5مهن جديدة ،واعتماد ( )132دورة عقدت في المراكز الخاصة لعدد ()1318
خريج ،وفي إطار المتابعة واالشراف على مراكز التدريب المهني ،تم تنفيذ ( )48زيارات إشرافية وعقدت ( )39لقاء
توعوي ،كما بلغ عدد االنشطة الالمنهجية  39نشاط فيما تم عالج  2مشاكل واجهت المتدربين.

الصفحة 1

وفي اطار الحقوق العمالية بلغت الشكاوي والنزاعات العمالية خالل العام ( )1056تنوعت بين استمارة
ومخالصة وشهادة للمحاكم ،وتم تحصيل مستحقات مالية لعدد ( )149عامل بعد حل النزاعات وتحصيل ()2901791
شيكل.
اما على صعيد السالمة والصحة المهنية وشروط العمل فقد تم زيارة ( )5090منشأة وتنفيذ ( )3حمالت

سالمة وصحة مهنية ،و( )104اصحاح مهني ،واعداد ( )10انظمة داخلية للمنشآت و( )2ميزانية داخلية ،واتخاذ
االجراءات القانونية منها تحرير ( )1015تنبيه ،و( )85انذار ،و( )2محضر ضبط ،وابداء الرأي الفني للترخيص

( ،)271ومراجعة مخططات ( ،)1والرد على ( )36شكوى عمالية وتوقيع ( )46عقد قانوني لمنشآت اقتصادية
مرخصة ،كما تم احتساب مستحقات مالية لتعويض عن إصابات العمل شملت ( )65إصابة بإجمالي(454816.8

شيكل) ،في حين تم تحويل ( )95إصابة للعرض على لجنة القومسيون الطبي و( )2208طلبات تعديل حالة عمالية،

وتقديم ( )75محاضرة ،واعداد وتوزيع ( )435منشور ومطوية ،واعداد ونشر ( )1فيديو.

وفي مجال الجمعيات التعاونية فقد بلغت الجمعيات المسجلة ( )176جمعية منها ( )76جمعية عاملة والباقي
غير عاملة ،وتم تنفيذ ( )219زيارة منها ( )36لمراجعة الحسابات و( )183للتوعية واإلرشاد والمشاركة في حضور
( )18اجتماع منهم ( )9لهيئة عمومية و( )7لجنة إدارية ،و عدد ( )2تأسيسية ،فيما بلغ عدد الميزانيات المنجزة ()19
ميزانية من اصل (.)35
وعلى صعيد تطوير وتحديث نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني فقد استكملت الو ازرة جهودها في انجاز

النظام ليكون بنك معلومات يخدم العمال واصحاب العمل وجميع المهتمين واصحاب العالقة بسوق العمل.

كما وسعت و ازرة العمل خالل العام المنصرم لتطوير وتنمية كادرها البشري واالرتقاء به وذلك في إطار سعيها
لتقديم أفضل وأجود الخدمات لجمهورها ،وذلك من خالل اعتماد هيكلية جديدة ومتابعة معامالت الموظفين وتحديد
االحتياجات وعقد الدورات التدريبية.

مؤشرات سوق العمل :وفق بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .1السكان في فلسطين :يتوزع السكان على المحافظات في فلسطين ،موزعين إلى  2.05مليون نسمة في قطاع غزة
أي ما نسبته ( ،)%40.2و  3.05مليون نسمة في الضفة الغربية أي بنسبة (.)%59.8

 .2السكان خارج فلسطين :يتوزع الفلسطينيون في دول مختلفة من العالم عدد الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام
 48قدر بـ  6 .1مليون فلسطيني ،وبلغ عددهم في الدول العربية  6مليون فلسطيني ،وبلغ عددهم في الدول

األجنبية  730ألفاً.
 .3معدل النمو السكاني :بلغ معدل النمو السكاني لعام  2020حوالي ( ،)%2.5بواقع ( )%2.9في قطاع غزة
و( )%2.2في الضفة الغربية.

الصفحة 2

 .4يظهر توزيع المجتمع الفلسطيني أن حوالي ( )%38.1من إجمالي السكان في فلسطين هم دون الخامسة عشر
(بواقع  %41.3في قطاع غزة 36.1 ،في الضفة الغربية) ،و( )%61.9تزيد أعمارهم عن  15سنة.
 .5نسبة المشاركة في القوى العاملة :بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد من سن  15سنة فأكثر في
قطاع غزة  ،%35.4وبلغت نسبة العمالة .%51.4

وقد سجلت الفئة العمرية ( )39-35أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة في قطاع غزة ،حيث بلغت نسبة

.%53.5
 .6حجم قوة العمل :قدر حجم قوة العمل بحوالي ( )1,309,700نسمة في فلسطين ،بنسبة ( ،)%41.4وتشمل هذه
النسبة السكان النشطين اقتصادياً والذين هم قوة العمل في المجتمع ويشمل ذلك المشتغلين والمتعطلين.
 .7معدل البطالة :بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة نهاية الربع الثالث من العام  %48.6 :2020مرتفعة عن العام
 2019بنسبة  ،%3.5حيث كانت بنسبة  ،%45.1أما في فلسطين فوصلت نسبة البطالة نهاية الربع الثالث من
العام  ،%28.5 :2020وكانت نهاية العام .%25.3 :2019

وقد سجلت الفئة العمرية ( )24-20أعلى نسبة بطالة بين المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة ،حيث بلغت

نسبة .%74.1
 -8جدول يوضح الفرق في مؤشرات السكان والقوى العاملة للعامين 2020م و 2019م

اسم المؤشر

م

مؤشر 2019

مؤشر 2020

1,989,970

2,047,969
%35

1

عدد السكان

2

نسبة المشاركة في القوى العاملة

%40.9

3

نسبة العمالة

%54.9

%50.6

4

نسبة البطالة العامة

%45.1

%49

5

بطالة الذكور

%39.5

%44.4

6

بطالة االناث

%63.7

%65

7

البطالة لدى الشباب 29-15

%40

%43.3

8

معدل االجر اليومي

 61.2شيكل

 60.1شيكل

الصفحة 3

أهم االنجازات:
أوالا :االنفاق من الموازنة العامة وتطوير بيئة العمل:
شهد عام 2020م تقليص في المصروفات والمشتريات الرأسمالية والتطويرية وذلك بسبب التقليص في الموازنة مما أثر
سلباً على الدور التشغيلي للو ازرة وذلك وفق النتائج التالية:
 .1عملت الو ازرة في هذا العام ضمن موازنة مقننة حيث بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية والرأسمالية ()693,861
شيكل من اصل ( )1,434,900شيكل بنسبة صرف بلغت  %48من اصل الموازنة األمر الذي أثر بصورة
مباشرة على برامج الو ازرة.
 .2بلغت إجمالي اإليرادات من رسوم دورات السياقة  58,043شيكل.
 .3صرف (  ) 603طلبية من خالل دائرة اللوازم لكافة وحدات وفروع الو ازرة.

.4

بلغت حركات التنقل للسيارات (  )653حركة ،واستالم ( )33230لتر سوالر و( )8280لتر بنزين ،وتقديم
( )531خدمة صيانة ،و( )1734عملية ارشفة.

ثانيا ا :مجال التخطيط والدراسات وتطوير أنظمة وإجراءات العمل:
قامت الو ازرة بإعداد مجموعة من األدلة والدراسات واألدبيات التي أسهمت في تطوير نظم العمل ،وتعد هذه المخرجات
من أبرز المنجزات التطويرية لإلدارات سواء نفذتها بشكل مستقل أو بالتعاون مع إدارات أخرى ،وكان أبرز تلك
اإلنجازات ما يلي:
 .1إعداد استراتيجية وطنية وإطار قانوني للعمل عن بعد ،بالتعاون واالتفاق مع ذوي العالقة وذلك بعد تشكيل
لجنة موسعة مكونة من الجهات الحكومية وحاضنات األعمال والشركات ذات العالقة.
 .2استكمال بناء نظام وطني لمعلومات سوق العمل الفلسطيني :االنتهاء من تجهيز نماذج النظام والذي يتالءم
مع مشروع جودة البيانات.
 .3تقديم مبادرة الموظف المتميز لموظفي الو ازرة.
 .4اعداد دراسة ترتيب التخصصات المهنية في سوق العمل حسب االهمية.
 .5عمل دراسة عن رقمنة قسم الخياطة.
 .6تقديم مبادرة لمجلس الوزراء الستحداث قسمي التبريد وصيانة الجواالت لمركز الشمال.
 .7تقديم مبادرة لمجلس الوزراء لعقد مسابقة أفضل مركز تدريب مهني ،وتأهيل مرافق المراكز لخدمة الجمهور.
 .8اعداد مقترح تسوية أوضاع المراكز غير المرخصة ،وفرض رسوم ترخيص العتماد المراكز.
 .9اعداد مقترح استحداث قسم صيانة لوحات إلكترونية في مركزي دير البلح والشمال.
 .10المشاركة في إعداد بيانات خاصة لدراسة المهارات التقنية والتكنولوجية في مراكز التدريب المهني.
الصفحة 4

.11المشاركة في إعداد استبانات خاصة بمؤسسة  GIZمتعلقة بمسح لمهن سوق العمل واإلمكانيات المطلوبة
لتأهيل القطاع الخاص.
.12ال مشاركة في لجنة اعداد دراسة حول المشاريع الصغيرة والريادية والمبادرات الشبابية في قطاع غزة.
 .13مقترح مشروع الستحداث قسمي الخياطة والتصوير في مركز الشمال ،وقسم الطاقة الشمسية في مركز
خانيونس( المقترح مقدم لمؤسسة جايكا).
.14اعداد مقترح دورات قصيرة للسجناء.
.15إعداد قائمة بنود التحقق من اشتراطات السالمة والوقاية من فايروس كورونا.
.16إعداد دليل االشتراطات الصحية للوقاية من مرض كوفيد 19-للعاملين في المنشآت الصحية.
 .17إعداد دليل دور و ازرة العمل قبل منح أو تجديد ترخيص المنشآت من قبل و ازرة الحكم المحلي ،شامال كافة
النماذج وتعميمها على جميع مديريات العمل.

 .18إعداد قائمة باشتراطات السالمة والصحة المهنية في أماكن توليد وبيع الطاقة الكهربائية.

 .19إعداد قائمة باشتراطات السالمة في سعات وتخزين أسطوانات الغاز في المطابخ والمخابز باالستناد إلى
شروط الدفاع المدني.

.20اعداد دراسة عن العمالة غير المنظمة.
.21تقديم ورقه بخصوص الرأي واألثر على سوق العمل بخصوص اإلغالق للوقاية من فيروس كورونا.
.22رفع توصيات بخصوص (اإلجراءات والسياسات العمالية الواجب اتباعها في ظل أزمة كرونا).

ثالثا ا :مجال المشاريع:
نفذت الو ازرة بعض المشاريع إما بشكل مستقل أو من خالل االسهام جزئياً في مشاريع ترعاها جهات أخرى ،وكانت
أبرز إنجازات الو ازرة في هذا المجال ما يلي:
 .1استحداث برنامج تدريب مهني – الطاقة الشمسية :مشروع تنموي الستحداث قسم الطاقة الشمسية في مركز
تدريب مهني دير البلح ،ممول من مؤسسة .Kfw
 .2مشروع خلق فرص عمل :JCPمشروع تدريب وتشغيل للشباب العاطلين عن العمل في عدة مجاالت مهنية
(خياطة ،ألمنيوم ،بالط انترلوك ) بإجمالي  6دورات مهنية قصيرة استهدفت  120متدرب تم عقدها في مراكز
التدريب المهني ،ممول من مؤسسة .JCP
 .3مشروع دمج الفتيات في سوق العمل :مشروع تدريب وتشغيل ل 100فتاة في مجاالت مهنية عدة ( خياطة،
تجميل ،حرف يدوية ،صناعة منظفات) بإجمالي  8دورات مهنية قصيرة تم عقدها في  4مراكز التدريب
المهني ،ممول من الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

الصفحة 5

 .4التمكين االقتصادي للشباب في مجال التدريب المهني في قطاع غزة :برنامج تدريب وتشغيل في عدد من
المهن التي تالمس حاجة سوق العمل ،والتي تشمل سلسلة من التدريبات المساندة في مجال ريادة األعمال،
والمهارات الحياتية والمهارات الالزمة لسوق العمل ،والذي ينفذه برنامج االمم المتحدة االنمائي  UNDPمن
خالل برنامج خلق فرص عمل  ،JCPبالتعاون مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية  PFIوبتمويل من
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  SDCبالشراكة مع و ازرة العمل ،وشمل:
✓ الخياطة وتصميم االزياء ( 23مستفيد) في محافظتي غزة والشمال.
✓ تصميم وصناعة األحذية الجلدية ( 17مستفيد) في محافظة الوسطى.
✓ التسويق الرقمي ( 45مستفيد) في محافظتي غزة وخانيونس.
✓ تكنولوجيا المصاعد الكهربائية وأنظمة الطاقة البديلة ( 16مستفيد) في محافظات الشمال ،غزة ،الوسطى،
خانيونس.

✓ الهيدروليك وأنظمة التحكم ( 16مستفيد) في محافظتي غزة وخانيونس.
✓ تركيب بالط انترلوك وحجر جبهة ( 51مستفيد) في جميع محافظات قطاع غزة.
✓ تقنيات األلومنيوم الحديثة ( 18مستفيد) في جميع محافظات قطاع غزة.

✓ فن التجميل والعناية بالبشرة ( 18مستفيد) في جميع محافظات قطاع غزة.
 .1مشروع األرشفة االلكترونية لوثائق البلديات (بالشراكة مع الصليب األحمر) 42 ،مستفيد ،في بلديات( :جباليا ،بيت
حانون ،دير البلح ،الزوايدة).
 .2المشروع الحكومي "مسار" لتعزيز و ازرة الصحة بالتخصصات الطبية الالزمة لمواجهة أزمة كورونا 300 :عامل
وخريج ( 6شهور).
 .3المشروع الحكومي مسار (الفئتين الرابعة والخامسة) 300 :مستفيد ( 6شهور).
 .4المشروع الحكومي مسار (المنقذين البحريين) 400 :منقذ بحري ( 4شهور).
" .5االنعاش االقتصادي من خالل توفير العمل الكريم في قطاع غزة  -المشروع الياباني" 864 :خريج وعامل في
و ازرة الصحة ،التربية والتعليم ،العمل ،االقتصاد ،سلطة األراضي ،األشغال العامة واإلسكان ،الزراعة ،الحكم المحلي
( 5شهور).
" .6االنعاش االقتصادي من خالل توفير العمل الكريم في قطاع غزة  -المشروع النرويجي"
✓ دعم القطاع الصحي 347 :خريج وعامل.
✓ دعم قطاع البلديات وو ازرة الزراعة 320 :خريج وعامل.
 .7المشروع السويسري :تم تنفيذ عقود لعدد ( )234لخريجي تخصصات طبية في و ازرة الصحة ( 6شهور) ،عدد
( )500عقد للعمال المتضررين في القطاع الصناعي والسياحي ( 3شهور).
 .8عقود المنحة القطرية :تم تنفيذ ( )1000عقد للمتضررين في قطاع التعليم ،لصالح و ازرة الصحة ( 3شهور).
الصفحة 6

رابعا ا :تنمية وتطوير الموارد البشرية:
قامت الو ازرة بعمل العديد من االنشطة الخاصة بتطوير الكوادر الوظيفية وتعزيز الرضى الوظيفي وصوالً لتحقيق

اهداف الو ازرة وكانت االنشطة كالتالي:

 .1اعتماد هيكلية الو ازرة للعام  2020من األمانة العامة لمجلس الوزراء وتسليم ديوان الموظفين العام بنسخة معتمدة
عن الهيكلية.
 .2حصر احتياجات الو ازرة من الوظائف التخصصية والحرفية لعدد  98احتياج وإدراجها في موازنة .2021
 .3مخاطبة ديوان الموظفين بإحداثيات الو ازرة المعدلة للعام  2020من الوظائف التخصصية والحرفية لعدد "."84
 .4اعتماد جدول تشكيالت الوظائف للعام  2020لعدد  20احتياج.

 .5تجديد عقود موظفين لعدد " "16موظف على بند عقد مالي حتى تاريخ 2021/06/30م.
 .6توفير احتياجات الو ازرة من الكادر البشري من مشاريع التشغيل عدد " "60احتياج.

 .7انجاز ( )924معاملة شئون موظفين تنوعت بين ترقيات ونقل وبدالت  ..الخ ،وعدد ( )259معاملة حصر دوام
ومتابعة اجازات ،باإلضافة الى تسكين درجات تقييم االداء.
 .8اعطاء دورة تدريبية في ادارة االزمات لعدد  30موظف من الو ازرة.
 .9مشاركة  20موظف في دورة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي التي اقامتها الو ازرة ومدتها  12ساعة.
.10مشاركة  45مدرب وموظف من ادارة التدريب المهني في دورة جواز سفر النجاح بعدد  30ساعة تدريبية.
.11مشاركة مشرف مهني في دورة متقدمة للطاقة الشمسية.
.12دورة القيادة المدرسية لعدد  11مدرب في مواضيع ادارة التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة.
.13مشاركة  6مدربين في دورة تدريب مدربين  TOCبواقع  30ساعة تدريبية.
.14مشاركة مدربة خياطة االمام الشافعي دورة تفصيل خياطة باستخدام برنامج .Gerber
.15مشاركة  10موظفين في دورة تطوير المنظومة االعالمية باإلدارة.

.16مشاركة  6موظفين من االدارة في  3دورات إدارية عن بعد من خالل برنامج الزوم (تصميم المبادرات
والمشاريع ،إدارة األزمات ،نظام االيزو )ISO 9001/2015
.17حصول  3موظفين في االدارة العامة من التفتيش على شهادة دولية معتمدة في مجال السالمة والصحة المهنية من مركز
تدريب منظمة العمل الدولية ،بواقع  550ساعة تدريبية.

.18عقد الدورة النوعية األولى على مستوى الوطن في التحكيم العمالي بالتعاون مع معهد القضاء العالي.

خامسا ا :خدمة المواطن والمجتمع المحلي:
قدمت الو ازرة مجموعة من الخدمات للمجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة وكذلك للمواطن بشكل مباشر وقد كان أبرزها

ما يلي:

الصفحة 7

 .1تسجيل بيانات لعدد ( )3983مراجع ومنح افادة متعطل عن العمل لـ ـ ( )22975متعطل وتحديث بيانات ل ـ ـ
( )26805متعطل والرد على حاالت التنمية االجتماعية لعدد ( )6101حالة.
 .2بلغت عدد قسائم عمال الخط االخضر عدد ( )65قسيمة وبلغت طلبات العويض ( )63طلب.
 .3قدم مكتب التشغيل دورات تدريبية لعدد ( )20مستفيد و ( )192عملية ارشاد وتوجيه و تشغيل عدد ( )4عامل
وتوقيع عدد ( )1848عقد واجراء ( )3710مقابلة.
 .4تنفيذ سياسة االعتماد على الذات من خالل خلق فرص عمل (مشاريع صغيرة) بالمشاركة والتنسيق مع كل من
و ازرتي االقتصاد والمالية.

سادسا ا :خدمات التشغيل:
 .1قدمت الو ازرة مساعدة مالية لعدد ( )81,850عامل بقيمة  100دوالر لكل عمال من العمال المتضررين من
جائحة كورونا.

 .2نفذت الو ازرة ( )7555عقد عمل مؤقت للعمال والخريجين خالل عام  2020فيما تم تنفيذ ( )6235عقد
تشغيل مؤقت بالتنسيق مع و ازرة العمل خالل العام .2020
 .3تم تنفيذ  5برامج للتشغيل الذاتي (تدريب مدفوع األجر ،منح مشاريع صغيرة) خالل العام الحالي ،وتمتد لثالثة
أعوام قادمة.
 .4بلغ اجمالي ما تم صرفه للمتقاعدين داخل الخط األخضر من رواتب شهرية خالل العام ()465353.96
شيكل .واجمالي ما تم صرفه للمصابين داخل الخط األخضر ( )13029636شيكل ،وصرف مكافأة نهاية
الخدمة خالل النصف األول من العام (( 497659.44شيكل ،واجمالي مبالغ إغالق ملفات مصابين خالل
النصف األول من العام )300,000( :شيكل.

سابعاا :مجال التدريب المهني:
 .1تخرج ( )722متدرب من ( )18تخصص مهني في محافظات غزة ،اما الدورات القصيرة فقد تخرج عدد
( )157من اصل ( )264متدرب فيما بلغ عدد الخريجين من قسم السياقة ( )62متدرب.
 .2بلغ عدد المهن المرخصة في المراكز المهنية الخاصة ( )38مهنة حيث تم تجديد الترخيص ل ـ ( )33مهن وتم
ترخيص ( )5مهن جديدة ،واعتماد ( )132دورة عقدت في المراكز الخاصة لعدد ( )1318خريج.
 .3في إطار المتابعة واالشراف على مراكز التدريب المهني ،تم تنفيذ ( )48زيارة إشرافية وعقد ( )39لقاء توعوي.
 .4بلغ عدد االنشطة الالمنهجية  39نشاط فيما تم عالج  2مشاكل واجهت المتدربين.

ثامناا :في مجال عالقات العمل:
 .1بلغت الشكاوى والنزاعات العمالية خالل العام ( )1056تنوعت بين استمارة ومخالصة وشهادة للمحاكم
واستمارات حقوق.
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 .2تم تحصيل مستحقات مالية لعدد ( )149عامل بعد حل النزاعات وتحصيل بقيمة ( )2901791شيكل.
 .3تم تقديم استشارات قانونية لعدد ( )2000استشارة.

تاسعاا :في مجال التحقق من االلتزام باشتراطات السالمة والصحة المهنية:
 .1على مستوى السالمة والصحة المهنية فقد تم زيارة ( )5090منشأة وتنفيذ ( )3حمالت سالمة وصحة مهنية،
و( )104اصحاح مهني ،واعداد ( )10انظمة داخلية للمنشآت و( )2ميزانية داخلية.

 .2في إطار االجراءات القانونية المتخذة فقد تم تحرير ( )1015تنبيه ،و( )85انذار ،و( )2محضر ضبط،
وابداء الرأي الفني للترخيص ( ،)271ومراجعة مخططات (.)1

 .3أما في إطار شروط العمل ،فقد تم الرد على ( )36شكوى عمالية وتم توقيع ( )46عقد قانوني لمنشآت
اقتصادية مرخصة ،كما تم احتساب مستحقات مالية لتعويض عن إصابات العمل شملت ( )65إصابة

بإجمالي( 454816.8شيكل) ،في حين تم تحويل ( )95إصابة للعرض على لجنة القومسيون الطبي
و( )2208طلبات تعديل حالة عمالية.

 .4على مستوى تحقيق التوعية واالرشاد في المنشآت االقتصادية حول الصحة والسالمة المهنية تم تقديم ()75
محاضرة باإلضافة للمشاركة في ( )31ورشة عمل ،واعداد وتوزيع ( )435منشور ومطوية ،ومشاركات عبر
مواقع التواصل لعدد ( )84مشاركة ،واعداد ونشر ( )1فيديو ،وعقد عدد ( )2دورة تدريبية ،والمشاركة في
( )10لقاءات اعالمية.

عاشراا :في مجال الجمعيات التعاونية:
 .1بلغت الجمعيات المسجلة ( )176جمعية شملت ( )76جمعية عاملة والباقي غير عاملة.
 .2تم تنفيذ ( )219زيارة منها ( )36لمراجعة الحسابات و( )183للتوعية واإلرشاد.
 .3تم المشاركة في حضور ( )18اجتماع منهم ( )9لهيئة عمومية و( )7لجنة إدارية ،وتأسيسية عدد (.)2
 .4بلغ عدد الميزانيات المنجزة ( )19ميزانية من اصل (.)35
 .5بلغ عدد االجراءات القانونية ( )38اجراء منهم ( )33تصفية وعدد ( )5تنشيط جمعيات.

الحادي عشر :التشريعات والبيئة القانونية والرقابية:
 .1تم تنفيذ ( )2محاضرة قانونية حول قانون العمل ومواضيع أخرى ذات عالقة بتعديل اللوائح والقوانين الناظمة
لسوق العمل ،والمشاركة في عدد ( )49اجتماع و( )3لقاء صحفي والرد على ( )131استشارة قانونية ،وتنفيذ
عدد ( )30نشاط رقابي قامت به وحدة الرقابة.
 .2فيما تم المشاركة في ( )18لجنة داخلية وخارجية.

الثاني عشر :تقنية المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بسوق العمل:
 .1استكمال بناء وتطوير نظام معلومات سوق العمل ليصبح بنك معلومات عن حركة العمل والعمال في سوق
العمل.
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 .2تم تطوير البنية التقنية من اجهزة وحواسيب من خالل تقديم ( )3120خدمات دعم فني وتمديد شبكات
ومتابعات فنية اخرى.
 .3بلغ انشطة البرمجيات وقواعد البيانات عدد ( )1305نشاط تنوعت بين بناء منظومة وبرنامج وتطوير وتحديث
بيانات وتعديل وادارة صالحيات تواصل مع الجهات ذات العالقة.
 .4بلغ عدد االنشطة الخاصة بتطوير االنظمة والتطبيقات عدد ( )1170نشاط منها تطوير موقع الو ازرة ومتابعة
برامج شئون الموظفين وبرامج المراسالت البرامج المالية.
 .5وضع سياسة أمن المعلومات واعتماد النسخة األولى منها.
 .6إعداد توصيف  SRSلبرنامجي (نظام إدارة المهام  +التدريب وتنمية الموارد البشرية).

الثالث عشر :االنشطة االعالمية:
 .1تصدير ( )284فعالية ،ونشر ( )187خبر صحفي ،و ( )105اعالم جديد ،باإلضافة ل ـ ( )63نشرات مواد
اعالمية ،وتنسيق عقد ( )36لقاء إعالمي ،و ( )50حالة تنسيق وتسهيل مهام ،و( )60تشبيك وتعزيز
ومشاركة ،و ( )5اتفاقيات تفاهم ،ومتابعة ( )612شكوى من الجمهور ،واالجابة على ( )2581سؤال
واستفسار من المواطنين.
 .2إعداد تقرير حول الحالة اإلنسانية لقطاع العمل في قطاع غزة ،لجمعية غزي دستك ،وتقرير حول بيانات سوق
العمل في قطاع غزة لمركز الميزان لحقوق اإلنسان.
 .3إعداد مناشدة مدعمة بالتقارير لعدد من المؤسسات الدولية حول العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا
وتوزيعهم على قطاعات العمل.

اهم المعوقات والتحديات
 .1مواجهة تحدي جائحة "كورونا" حيث انخفض عدد العمال في محافظات غزة بنسبة ( %17حسب الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني) من اجمالي العاملين في سوق العمل.
 .2تزايد معدل ال بطالة في صفوف العمال والخريجين ،بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطل بعض القطاعات
عن العمل ،وكذلك بسبب جائحة كورونا واتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني ،وضعف الربط
بين مخرجات مؤسسات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلي.
 .3عدم انتظام التدريب في المراكز نتيجة لإلغالق بسبب جائحة كورونا وصعوبة تعويض ذلك بالتعليم عن بعد نظ ار
العتماد  % 70من التدريب على التطبيق العملي مما أثر سلبا على سير العملية التدريبية خالل العام التدريبي -2020
 2021م
 .4عدم كفاية الموازنة المخصصة للو ازرة والتي تشمل التدريب المهني والتفتيش لتغطية احتياجات من خامات ومعدات
وصيانة لألجهزة مما أثر سلبا على جودة العمل حيث نظطر لتقليص بعض االنشطة حسب االمكانات المتوفرة.
الصفحة 10

 .5نقص الكوادر خاصة في االدارات الفنية كالتدريب المهني والتفتيش ونقص اللوجستيات الالزمة لعمليات الو ازرة
وتدخالتها في قطاع العمل.
 .6صعوبة فتح الحسابات البنكية في بعض الجمعيات التعاونية وصعوبة االشراف على عقد االجتماعات واالنتخابات
وورش العمل في ظل جائحة كورونا وخاصة الجمعيات التي تضم اعداد كبيرة من األعضاء.

اهم التوصيات
 .1زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص عمل جديدة ،سواء على شكل منح أو قروض
حسنة ،وتقديم التسهيالت الالزمة لتحفيز هذه المشاريع.
 .2تشجيع التوجه نحو العمل الحر والعمل عن بعد ،وتنظيم مشاريع التدريب للنهوض بهذا القطاع والترويج له.
 .3تعزيز دور حاضنات األعمال ،والمشاريع الريادية وتأهيل أصحاب المشاريع بالخبرات والمهارات المطلوبة إلدارتها.
 .4التوصية بشأن تعاون و ازرة التربية والتعليم العالي في مجال تنظيم وتوجيه مخرجات التعليم األكاديمي والفني ،لصالح
جسر الهوة بين هذه المخرجات واحتياجات سوق العمل.
 .5توفير التمويل الالزم لتشغيل  30.000عامل وخريج سنوياً للمساهمة في الحد من معدالت البطالة المرتفعة ،ورفع
مستوى التدريب والتأهيل لمساعدة الشباب على االنخراط في سوق العمل.
 .6زيادة مستويات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية واألهلية والقطاع الخاص العتماد تنفيذ المشاريع التنموية
والتشغيلية بدل المشاريع االغاثية.
 .7إتمام مراحل تطوير نظام معلومات سوق العمل والبرمجيات الالزمة لربط نظام المعلومات بالمؤشرات اإلحصائية لسوق
العمل الفلسطيني ،وتهيئة النظام ليكون قاد اًر على إنتاج المخرجات والمعلومات الالزمة.
 .10التوجيه لصالح زيادة عمليات التفتيش والمتابعة في مجال الحقوق العمالية وعالقات العمل في القطاع الخاص ،وتغطية
ٍ
متساو وعادل لكافة أطراف العمل بحسب
وتسوية الكم الكبير من النزاعات العمالية بالشكل الذي يكفل حقوق العمل بشكل
قانون العمل واألصول المتبعة.
 .8زيادة فعالية برامج التدريب والتعليم المهني ،باعتبارها المدخل الحقيقي المالئم لمعالجة اشكالية البطالة قطاع غزة ،وسد
الفجوة بين متطلبات واحتياجات السوق ،وبين مخرجات التعليم العالي.
 .11زيادة مخصصات و ازرة العمل المالية وتوفير الكادر البشري لملء الشواغر في التشكيالت الوظيفية ،خصوصاً في
اإلدارات العامة والوحدات اإلدارية التي تعاني نقصاً كبي اًر في أعداد الموظفين لزيادة مستوى اإلنتاجية ورفع مستوى
وجودة الخدمات المقدمة لصالح القوى العاملة.
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الرسومات البيانية:

تنفيذ عقود تشغيل مؤقت

عقود عمل
مؤقت بتنسيق
مع وزارة
العمل;
6235

عقود عمل
مؤقت من
وزارة العمل;
7555

صرف رواتب عمال االرض
المحتلة

صرف مكافأة
نهاية الخدمة /
شيكل;
497659.44

صرف رواتب
المتقاعدين من
رواتب شهرية;
465353.96

صرف رواتب
للمصابين /
شيكل;
13029636

%4 %3 %3

خريجين طالب نظامي

انشطة التدريب
المهني

خريجين دورات قصيرة

%11
%3

خريجين قسم السياقة
%58
عدد المهن المرخصة في المراكز
المهنية الخاصة

صرف مبالغ
إغالق ملفات
مصابين خالل
النصف األول
من العام /
…شيكل;

%5
%13

الدورات المعتمدة التي عقدت في
المراكز الخاصة
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مستحقات مالية
للعمال

تحصيل مستحقات
مالية لعدد 149
عامل بقيمة;
2901791

شكاوى عمالية
 1056معاملة

انشطة السالمة
والصحة المهنية

اصحاح مهني

حمالت سالمة وصحة مهنية

زيارات منشأية

عنوان المخطط
انشطة شروط
وظروف العمل

ميزانية داخلية

اعداد انظمة داخلية
للمنشآت

انذار
محضر ضبط

تنبيهات

ابداء الراي
الفني لترخيص
الرد مراجعت
على مخططات
الشكاوي
االصابات التي
توقيع عقود قانونية
تحولت على لجنة
للمنشات المرخصة
القامسيون الطبي

طلبات تعديل حالة
عمالية
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انشطة التوعية
واالرشاد

مشاركات عبر مواقع التواصل

توزيع منشورات ومطوية

المشاركة في ورش عمل

المشاركة في لقاءات اعالمية

دورات تدريبية

اعداد ونشر فيديو

انشطة التوعية
واالرشاد

االنشطة القانونية
والرقابية

مشاركات عبر مواقع التواصل

توزيع منشورات ومطوية

المشاركة في ورش عمل

المشاركة في لقاءات اعالمية

دورات تدريبية

اعداد ونشر فيديو

%1

محاضراة قانونية حول قانون
العمل ومواضيع أخرى

%8

المشاركة في اجتماعات
لقاء صحفي

%21

%13

%1

الرد على االستشارات القانونية
نشاط رقابي قامت به وحدة الرقابة
المشاركة في لجنة داخلية
وخارجية

%56

الصفحة 14

الخدمات التقنية
والتكنولوجية

%21
خدمات دعم فني وتمديد شبكات
ومتابعات فنية اخرى
انشطة البرمجيات وقواعد البيانات
%56

االنشطة الخاصة بتطوير االنظمة
والتطبيقات

%23

%3

تصدير فعالية

%7

%2

االنشطة االعالمية

نشر خبر صحفي
اعالم جديد

%1 %1

%5

%1
%0

نشرات مواد اعالمية

%15

تنسيق عقد لقاء إعالمي

%65

تنسيق وتسهيل مهام

تقرير نسبة االنجاز من اهداف خطة عام 2020م
الهدف
تطوير مستوى األداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور في قطاع العمل
الحد من تفاقم معدل البطالة وتعزيز صمود الشباب
ضبط عمل المنشآت االقتصادية والمحلية ،وتحقيق حالة االلتزام والتنظيم لشروط وظروف العمل وصوالً إلى
بيئة العمل الالئقة
تدريب مهني قادر على تأهيل العمالة المحلية وإكسابها المهارات ضمن احتياجات سوق العمل
خلق بيئة مؤسساتية تعاونية متطورة
تعزيز الحوار اإلجتماعي وبناء عالقات عمل مستقرة وتحقيق المشاركة النقابية الفعالة في إطار القانون

نسبة االنجاز %
%70
% 60
% 66
% 62
% 65
%66
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تحليل مقارن لمؤشرات االداء لألعوام 2020/2019م
 .1عقود التشغيل المؤقت :نفذت الو ازرة  7555عقد عمل مؤقت للعمال والخريجين خالل عام  2020مسجلة تقدم
نسبته ( )%3عن عام .2019

وقد تم تنفيذ  6235عقد تشغيل مؤقت بالتنسيق مع و ازرة العمل خالل العام .2020

تم تنفيذ  5برامج للتشغيل الذاتي (تدريب مدفوع األجر ،منح مشاريع صغيرة) خالل العام الحالي ،وتمتد لثالثة

أعوام قادمة.

 .2المسجلين على النظام :زادت نسبة القوى العاملة المسجلة على نظام معلومات سوق العمل في عام  2020بمقدار
( )%11عن العام السابق حيث بلغ عدد المسجلين  269,000خريج وعامل.
 .3إفادات المتعطلين :بلغ اجمالي طالبي إفادات التعطل عن العمل  22975طلب خالل .2020
 -4الزيارات التفتيشية :بلغ عدد المنشآت التي تم زياراتها خالل عام  )5090( 2020منشأة; بهدف الرقابة على
اشتراطات السالمة والصحة المهنية وشروط العمل ،وقد انخفض عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت بنسبة  %34عن
عام  2019نظراا لتعطل الدوام الحكومي في معظم العام بسبب جائحة كورونا.
 -5التفتيش العمالي :بلغ عدد المنشآت الفعالة ( )2207منشاة ،وهي المنشآت التي ينطبق عليها قانون العمل ،فيما
بلغ عدد المنشآت العائلية ( )1933منشأة.
 -6الشكاوى العمالية :استقبلت اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل خالل عام  )1668( 2020شكوى عمالية ،وقد
ارتفعت عدد الشكاوى العمالية المقدمة عن عام  2019بنسبة .%69
 -7اصابات العمل :انخفضت إصابات العمل في عام  2020بنسبة  ،%62وهو ما يعزى إلى انخفاض معدل النشاط
االقتصادي بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وتأثيرات جائحة كورونا.
 -8التعويضات :تم احتساب قيمة تعويضات إلصابات العمل بعد العرض على القومسيون الطبي.
الصفحة 16

 -9الجمعيات التعاونية :بلغ عدد الجمعيات التعاونية خالل العام (  ) 176جمعية تعاونية ويوجد عدد ( )2جمعية
تحت التسجيل ،وقد بلغ عدد الزيارات لتلك الجمعيات (  ) 219في العام  , 2020في حين كان العدد ( )316زيارة
في العام  2019زيارة بعجز مقدارها ( )%30عن العام السابق بسبب الجائحة ،عدد المشاريع للجمعيات التعاونية
التي تم متابعتها في العام  ,)13( 2019في حين بلغت في العام  )16(2020مشروع  ,بلغ عدد الميزانيات التي تم
تدقيقها في  )35( 2019ميزانية  ,في حين بلغت في العام  )27( 2020ميزانية ,في حين بلغت بالعام )33( 2020
اجراء تصفية.
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