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هدف تقرير إنجازات وزارة العمل للعام 2021م إلى تقديم بيانات تفصــــــيلية لألنشــــــطة المنفذة من قبل وزارة 

العمل خالل الفترة المنصرمة، وقد استند التقرير إلى مجمل التقارير الشهرية والربعية والنصفية للعام 2021م.

مع اإلشارة إلى المشاريع المنفذة بشكل مستقل أو من خالل الشـراكات الخارجية، فقد تم تشـغيل (7500) عامل 

وخريج.

وكان للوزارة دور فـي خدمة المواطنين والمجتمع المحلـي فقد بلغ عدد المــراجعين (51563) مــراجع ، كما قدمت 

الوزارة خدماتها في مجال التدريب المهني لعدد (1557) متدرب، أما على صعيد الســــــــالمة والصـــــــــحة المهنية 

وشروط العمل فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية (11577) زيارة، وتم اتخاذ (1746) إجراء قانوني، كما تم احتساب 

مســـــــتحقات مالية للتعويض عن إصابات العمل بقيمة (5.590.587.56) شيكل، مع تنفيذ عدد من نشـــــــاطات 

التوعية واإلرشاد، وفي إطار الحقوق العمالية بلغ عدد الشـــــــــــــــــــــــــكاوى والنزاعات العمالية (1355)، وبلغ عدد 

المخالصـــــــــــات العمالية (621)، وفي مجال الجمعيات التعاونية فقد تم اعتماد وإنجاز (122) ميزانية. وتم تنفيذ 

بعض أنشطة الوزارة من خالل الموازنة التشغيلية البالغة (260281) شيكل.

ولقد بلغت نسبة إنجاز الوزارة للعام الحالي 71.35% وتعتبر نسبة مرضية بالنسـبة للتحديات وفي المقابل تدفع 

الوزارة إلى تطوير أداءها لألفضل.

وتوصل التقرير إلى أهمية التنسـيق والتشـبيك مع الجهات ذات الصــلة ببرامج الوزارة، لتعزيز خدمات التشــغيل 

والتدريب المهني والتفتيش، وتطوير منظومة الجمعيات التعاونية، وكذلك االستثمار بالكوادر البشرية.

ويوصــــــــــــــــــي التقرير بتدعيم مركز وزارة العمل في إدارة ثالثية العمل (الحكومة، أرباب العمل، ممثلو العمال)، 

باإلضافة إلى ذلك زيادة فعالية برامج التدريب والتعليم المهني، وتوفير التمويل الالزم لتشــــــــــــــغيل الخريجين 

والعمال وتعزيز دور حاضنات األعمال والمشـاريع الريادية، وتشــجيع العمل الحر والعمل عن بعد للمســاهمة في 

الحد من البطالة ومســــــــــاعدة الشــــــــــباب لالنخراط في سوق العمل، إضافة إلى ذلك تكثيف الجهود في مجال ً

الدراسات واألبحاث لتجويد القرارات.

الملخص التنفيذي
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Executive Summary

Ministry of Labor Achievement Report per 2021 aims to provide detailed 

information's for the carried-out activities within the previous period.

 Furthermore, the report depended on the monthly, quarterly and semi-annual 

reports during 2021. 

The report also shows the implemented projects either independently or through the 

external partnerships at which 7,500 workers and graduates were employed.

The ministry of labor has its own role in serving the local community and the citizens, 

so that the records show that there were 51,563 beneficiaries.

 Furthermore, the ministry provided its vocational training services field so that the 

number of trainees is 1557.

There are 11,577 investigation visits aim to check the occupational safety and health 

and work conditions, 1,746 legal actions were conducted, in addition to confirm 

financial receivables towards work injuries by amount of 5,590,587.56 ILS besides 

some of awareness activities in field of labor rights, on the other hand, the number of 

labor complaints was 1355 with 621 labor clearance. According to collaborative 

associations, 122 budgets were confirmed for them, note that Some of the MoL 

activities were conducted via the operational budget with amount of 260,281 ILS

The ministry's achievement percent was equal to 71.35% which is considered 

acceptable in front of the surrounding challenges. Furthermore, the ministry aims to 

improve its performance.

The report shows the importance of the networking and coordination with the 

corresponding authorities with the MoL programs in order enhance the operational 

services, vocational training and investigation, also to improve the systems of the 

cooperative associations and the humane resources investment.

The report recommends to support the ministry of labor within its three main 

components-Tripartite Bodies- (Government – Work holders – Workers 

representatives) in addition to increase the efficiency of training and vocational 

education programs and providing the ministry with the sufficient fund to employ the 

graduates and workers and enhancing the role of the business incubators and 

entrepreneurial projects and encouraging the free-lancing and remotely works to 

contribute in solving the unemployment and help the youth to merge in the labor 

market, Furthermore, it is recommended to enhance the efforts in field of studies and 

researches to improve the decisions.
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كلمة وكيل الوزارة 

لقد حققت وزارة العمل في قطاع غزة إنجازات ملموسة في العام المنصــــــــــــرم كان أبرزها 

تهيئة بيئة العمل من خالل إنفاذ أحكام قانون العمل، وتحســــــــــين فرص التشــــــــــغيل لدى 

المواطنين، باإلضـــافة إلى تمهير الخريجين بهدف إدماجهم في ســـوق العمل وتعزيز برامج 

التشــــــــــغيل المؤقت، وتعزيز االهتمام برفع المســـــــــــتوى المهني لخريجي مراكز التدريب 

المهني، كما استطاعت أن تتصـدى لألزمات والكوارث وكان آخرها العدوان اإلسرائيلي على 

قطاع غزة وتدمير مقر الوزارة، باإلضــــــافة إلى أثر جائحة "كورونا" على ســــــوق العمل حيث 

أثرت الجائحة على  المنشـــــآت والبنى التحتية التي أدت إلى تعطل اآلالف من العمال، وكان 

إحكام إغالق طوق الحصار أكثر تأثيرا على سوق العمل.ً

إن وزارة العمل رغم التحديات الجســـام، تخرج من جديد أقوى من ذي قبل حالها كحال كل ما 

ً هو فلسـطيني يعيد البناء رغم الدمار، تجذرا وإيمانا بقدسية األرض وقدسية الحق وقدسية ً

العمل، فجهودنا لن تتوقف نحو االضطالع بالمســـئولية الوطنية تجاه أطراف اإلنتاج وكافة 

عناصر سوق العمل.

م. إيهاب الغصين

وكيل الوزارة
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كلمة مدير اإلدارة العامة للتخطيط وتطوير األداء المؤسسي

بعد عام حافل باألحداث من استمرار أزمة كورونا وأثرها على سوق العمل وتضـــــــرر كثير من 

العمال وأصحاب العمل وانضــمامهم الى فئة البطالة والفقر، إلى العدوان االسرائيلي على 

قطاع غزة وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية تسببت بأضرار بليغة في القطاع اإلنتاجي 

واحالت المئات من العمال الى صـفوف البطالة، بعد هذا العام ترصـد وزارة العمل إنجازاتها 

التي شقت بها الصعاب، ولم تكتف بذلك بل سارت في خطوات واثقة صوب تنظيم سوق 

العمل وصوال للعمل الالئق، والتشغيل المستدام وتحفيز العمل التعاوني، ووفرت المئات ً

من فرص العمل المؤقت ومئات البرامج التوعوية التوجيهية في مجاالت عملها، كما ركزت 

خالل مسيرها على موظفيها فألحقتهم بالعديد من البرامج التدريبية الموجهة لتطوير األداء 

الفني واإلداري، وحرصت على رضا الجمهور فجودت الخدمات وشـرعت في أدلة اإلجراءات، 

وفي ختام هذا العام تبقى مسيرة التقدم نحو عمل أجود هي ديدننا وحادينا

أ. اعتماد الطرشاوي

مدير عام التخطيط وتطوير األداء المؤسسي 
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تنتهج منظمات األعمال مبادئ النزاهة والشـــــــفافية وجودة األداء، ما يقتضــــــــي انخراطها في مختلف مراحل 

العملية اإلدارية بدءا من التخطيط وحتى تقييم العمل واستخالص العبر والدروس المســــــــــــــتفادة، وإن تقارير ً

العمل الدورية والختامية واحدة من أهم المناهج واألدوات التي تكرس تلك القيم والمبادئ، وتعمل على رصد 

األداء ومقارنته مع األهداف المنشــــــــودة في خطط العمل، وذلك باستخدام المنهجيات العلمية، كما أنه يعزز 

مبدأ الشــــفافية واالنفتاح على مختلف الشــــرائح الداخلية والخارجية ومتلقي الخدمة، ما يدفع إلى تجويد األداء 

وتحسينه من خالل معالجة اإلخفاقات ونقاط الضعف وتعزيز اإلنجازات مع استثمار محاور القوة.

لقد عملت اإلدارة العامة للتخطيط وتطوير األداء المؤسســـــــي بالتنســـــــيق الدائم مع مختلف اإلدارات العامة 

والوحدات في وزارة العمل ومع الجهات الحكومية المعنية، وذلك بغرض رسم الســـــــــــــــــــــــــــياسات والخطط 

االستراتيجية والتشــــغيلية وبيان مؤشرات العمل مع تحديد آليات نســـــب اإلنجاز، ما يضـــــعنا أما خارطة طريق 

سعيا لتحقيق األهداف المنشودة من خالل برامج العمل المختلفة، والتي يسـعى التقرير السـنوي الختامي إلى ً

عرض كافة التفاصيل الخاصة بتلك اإلنجازات وتوثيقها من خالل منهجية معتمدة ترتكز على اإلحصــــــــــــــــــاءات 

الرقمية للبرامج والنشاطات.

ً يتضــمن التقرير الســنوي للعام ٢٠٢١ والخاص بوزارة العمل ملخصــا تنفيذيا ألهم اإلنجازات، ويعرض بشـــكل ً

مفصــل اإلنجازات الســنوية لإلدارات والوحدات، والتي تم تراكمها شهريا، ويقدم تحليال لنســـب إنجاز اإلدارات ًً

مع عرض ألهم معيقات العمل والتوصيات الخاصة بذلك.

إن اإلدارة العامة للتخطيط وتطوير األداء المؤسســـــــــــــــي وهي تدشن هذا التقرير تأمل أن يلقى االهتمام وأن 

تتكاثف الجهود من أجل النهوض بعمل اإلدارات المختلفة في الوزارة واســـــــــــــتثمار كافة الطاقات والبناء على 

النتائج المرفقة نحو أفضل الخدمات للجمهور الكريم.

مقƠƠدمƠƠƠة
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مؤشرات سوق العمل

جدول (1): مؤشرات السكان في فلسطين 

عدد السكان (مليون)

ذكور

إناث

معدل النمو السكاني

الضفة الغربيـةقطاع غــزةفلسطينالمؤشر

5.23

2.66

2.57

2.4

2.11

1.07

1.04

2.8

3.12

1.59

1.53

2.2

جدول (2): المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة ( 18 سنة فأكثر ) حسب المنطقة والجنس 

المؤشر

إناثذكور

المجموع

نسبة القوى العاملة المشاركة

نسبة العمالة

معدل البطالة

معدل ساعات العمل األسبوعية

معدل أيام العمل الشهرية

معدل األجرة اليومية بالشيكل

45

50

50

37.1

22.4

60.8

21.3

31.4

68.6

32

25

78.1

68.2

55.7

44.3

37.9

22

58

قطاع غـزة

المنطقة والجنس
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مؤشـــرات السكان حتى منتصف العام 2021م، حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

10/01/2022رابط: ، تاريخ الدخول:  https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx

 ،” ) الربع الثالث  2021 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "تقرير مسح القوى العاملة دورة (تموز – أيلول،  2021

، تاريخ الدخول:  10/01/2022رابط:  https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_8-11-2021-LF-ar.pdf
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عدد الجمعيات التعاونية 2020م – 2021م

أعداد الملتحقين والخريجين من الدورات القصيرة 2020م – 2021م

أعداد الملتحقين والخريجين من دورات السياقة 2020م -2021م
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1. إقرار إنشــــــــــــــاء المجلس الوطني للعمل عن بعد برئاسة وزارة العمل واعتماد االستراتيجية الوطنية لتعزيز 

التوجه نحو العمل عن بعد من مجلس الوزراء.

2. إعداد دراسة حول الخســائر الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي األخير عام 2021م وأثره على القوى العاملة في 

سوق العمل الفلسطيني.

3. إعداد دراسة حول تعزيز ودعم مراكز التدريب المهني في قطاع غزة.

4. متابعة العمل في دراسة التسرب في مراكز التدريب المهني بالتعاون مع اإلدارة العامة للتدريب المهني.

5. استكمال دراسة الحاجة إلى السيارات الخاصة في الوزارة بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.

6. تم إعداد مقترح لملف العاملين داخل الخط األخضر يتضمن اإلجراءات والموازنة وإمكانيات الوزارة.

7. تم عرض مخرجات دراسة واقع المسجلين الذين هم أقل من ١٨ عام في مراكز التدريب المهني”

 لمنظمة األوتشا".

8. تم إعداد خطة الوزارة لمكافحة التسول مع اإلدارة العامة للتشغيل لتضمينها ضمن الخطة الحكومية.

9. إعداد تقرير حول الحالة اإلنســـانية لقطاع العمل في قطاع غزة، لجمعية غزة ديســـتيك، يتضـــمن مؤشرات 

حول سوق العمل في قطاع غزة.

10. إعداد تقرير حول إنجازات الوزارة لألعوام من 2006-2020م، ورفعه لمجلس الوزراء.

11. إعداد مؤشرات العمالة والبطالة في قطاع غزة نهاية العام 2020، حســـــــــب الجهاز المركزي لإلحصـــــــــاء 

الفلسطيني.

12. إعداد دليل خدمات الوزارة وجاري العمل على نشره.

13. بناء تدخالت الوزارة ضمن أعمال المشاريع والتعاون الدولي وطباعة البروشور.

ً.Zoom 14. إعداد برنامج وحقيبة تدريبية متكاملة لتدريب وتوجيه الخريجين وظيفيا من خالل برنامج

1. اإلنجازات

1.1. التخطيط والمشاريع
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15. إعداد دليل إرشادات الســـالمة والصــــحة 

المهنية وإدارة أماكن العمل وتقلـيل العدوى 

بفيروس كورونا.

16. توقـيع اتفاقــية تعاون مع مجموعة كــندة 

لالستشـــــــــــــارات والتدريب، لتنمية وتطوير 

مهارات الخــــريجين من خالل توفيــــر فــــرص 

تدريب مجانية.

17. تنفيذ برنامج تدريبي للخريجين في التوجيه واإلرشاد وتطوير المهارات لعدد (100) خريج.

18. تم تنفيذ برنامج تدريبي وجاهي للموظفين في التوجيه واإلرشاد الوظيفي لعدد (20) موظف.

19. توفير فرص تشغيل لمشروع اإلنعاش االقتصادي "النرويجي" بالتنسيق مع الجمعية التعاونية الزراعية. 

20. توفير فرص تشـغيل لمشـروع اإلنعاش االقتصــادي "النرويجي" بالتنســيق مع جمعية مجموعة غزة للثقافة 

والتنمية. 

21. توفير فرص تشــغيل لمشــروع اإلنعاش االقتصــادي "األلماني" بالتنســيق مع جمعية مجموعة غزة للثقافة 

والتنمية.

22. توفير فرص تشغيل لمشروع اإلنعاش االقتصادي من أجل العمل الكريم.

23. توفير فرص تشــــغيل لمشـــــروع بناء قاعدة بيانات رقمية لوثائق ملكية األراضي الخاصة في قطاع غزة (في 

سلطة األراضي).

24. توفير فرص تشغيل لمشروع بناء نموذج رقمي لشبكة الصرف الصحي في مدينة غزة (في بلدية غزة).

25. إعفاء سنوي لعدد (100,000) عامل بمبلغ (60,000,000) شيكل من التأمين الصحي.

26. تم تنفيذ مشروع تعويض متضرري الحرب، بالتعاون مع الصليب األحمر.

27. تم تنفيذ مشروع إعفاء العمال متضرري كورونا ومتضرري الحرب من رسوم التأمين الصحي لمدة ٦ شهور.

28.  توفير فرص تشـــغيل لمشـــروع "مســـار" الحكومي في (وزارة الصـــحة، الزراعة، التنمية االجتماعية، وزارات 

ومؤسسات أخرى).

29. توفير فرص تشغيل لمشروع تحسين جودة بيانات الباحثين عن عمل في قطاع غزة.

30. توفير فرص تشغيل لمشروع اإلنقاذ البحري لصيف 2021.

31. توفير فرص تشغيل لمشروع الخريجين الجدد " IT" بالتنسيق مع الجمعية التعاونية الزراعية.

32. توفير فرص تشـغيل لمشـروع إعادة تأهيل الطرق المتضـررة في قطاع غزة بتمويل اللجنة الدولية للصــليب 

األحمر.

33. توفير فرص تشغيل لمشروع دعم وزارة الصحة بالممرضين بتمويل حكومي.

34. توفير فرص تشــــغيل لمشــــروع دعم وزارة الصــــحة بالكوادر البشـــــرية بتمويل ألماني وبالتنســـــيق جمعية 

مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  

222000222تقرير إنجازات وزارة العمل  111

2



35. توفير فرص تشــــغيل لمشــــروع تشـــــغيل 

أوائل خريجي التدريب المهني.

36. توفير فرص تشــــغيل لمشــــروع تســـــهيل 

الوصـــــول للعمل الالئق في قطاع غزة (تدريب 

وتشــــــغيل ذوي اإلعاقة الحركية)، بالتعاون مع 

مركز إرادة.

37. توفير فرص تشغيل لمشـروع دمج خريجين 

في سوق العمل، بالتنســـــــــــــــــــــــــــيق مع وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية. 

38. توفير فرص تشـغيل لمشـروع فتح باب رزق للنسـاء والشـباب من األسر المتعففة بتمويل الهالل األحمر 

القطري.

39. توفير فرص تشـــغيل لمشـــروع الترميز البريدي 18 بلدية في قطاع غزة، من خالل المنحة الســـويســــرية 

بالتنسيق مع برنامج خلق فرص عمل. 

40. إطالق رابط التسجيل للحصول على تصاريح داخل الخط األخضر، ورئاسة لجنة بخصوص التفضيل والفرز 

للعمال.

41.  تم تنفيذ مشروع تزويد أجهزة فحص وتفتيش في بيئة العمل بتمويل من منظمة العمل الدولية.

42.  تم تنفيذ مشروع تدريب المفتشين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

43.  تم تنفيذ مشروع تدريب المفتشين بالشراكة مع مركز الديموقراطية وحقوق العاملين.

44.  تنفيذ مشــروع دمج الفتيات في سوق العمل بتمويل من صندوق التشــغيل الفلســطيني، بتدريب عدد 

(100) فتاة، لمدة ٤ شهور.

45.  مشـــروع تعزيز إجراءات الســـالمة ضد الكورونا لمدة (6) شهور، والذي يســــتهدف (45) مدرب مســــاعد 

ومهندس مشرف.

46.  تنفيذ مشــــــروع تمكين مهارات شباب فلســــــطين  ،SYPمن خالل تدريب 80 متدرب لمدة 12 شهر في 

قطاع اإلنشاءات.

47. مشـروع  Do Tvetبتمويل من  ،GIZتم فوز 3 مقترحات من 10 تم تقديمها وهي" تطوير أقســام أنظمة 

الحماية والمراقبة رفح، وقسم التبريد والتكييف دير البلح، وصيانة المضخات والغواطس الشمال”

48.  مشــروع الحقيبة المهنية لإلنشــاءات بتمويل من أوريدو، تم تجهيز وتســعير والترسية على توريد حقيبة 

مهنية لطالب اإلنشاءات الطوبار والقصارة والبناء بعدد 38 طالب.

.UNOPS 49.  مشروع تطوير أجهزة ومعدات أقسام التدريب ومراكز التدريب بتمويل من

50.  تم إعداد مقترحات للمساهمة في تحسين فرص تشغيل الشباب في مجال التدريب المهني 

(مقترح تطوير وإنشاء مركز تدريب مهني غزة، مبنى الفتيات في مركز الشمال وإعادة إنشاء مركز الشافعي).
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51.  تم تجهيز بنك مقترحات مشاريع لتطوير األداء في منظومة التدريب المهني، وتقديم قائمة 34 فكرة.

52.  تم تقديم مقترح توفير مسـاعد مدرب مهني في كل أقسـام ومراكز التدريب المهني لصـندوق التشـغيل 

الفلسطيني.

53.  تم تقديم مقترح منصة وحاضنة مهنية لتسهيل وصول الشباب من قطاع غزة إلى سوق العمل.

54.  تم تقديم مقترح تمهير وتشغيل الشباب في سوق العمل.

55.  تم تقديم مقترح تطبيق اإلجازة المهنية في قطاع اإلنشـــــــــاءات للمســـــــــاهمة في تنظيم سوق العمل 

وتجويد مخرجات التدريب المهني.

56.  تجهيز مبادرات حكومية الستحداث قســم الطاقة الشــمســية في مركزي الشـــمال وخانيونس، وقســـم 

التبريد والتكييف في مركز الشمال، وتطوير منهج قسم السيارات لكافة المراكز.

57.  تقديم دراسة لموائمة مراكز التدريب المهني لذوي اإلعاقة وذلك للمســـــــاهمة في تمكين ذوي اإلعاقة 

من االنخراط في سـوق العمل من خالل تهيئة مراكز التدريب المهني الســتيعابهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم 

وتشغيلهم.

58.  تم إنشاء وتجهيز المبنى التقني في مركز تدريب مهني الشمال لتأهيل الشباب لسوق العمل.

59.  تم إعداد دراسة معايير تصميم وإنشاء ورش ومراكز تدريب مهني.

60.  العمل على إعداد دراسة  بعنوان (المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية)

61.  العمل على إعداد دراسة  (االستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021 – 2025).

62. اعداد الخطة اإلستراتيجية لألعوام (2022-2024) والتشغيلية (2022)الخاصة بوزارة العمل.
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1. تم تنفيذ 15 مشــروع تشــغيل مؤقت، استهدف تشـــغيل (7500) خريج ومهني وعامل، من خالل 

وزارة العمل بتمويل حكومي وخارجي وأيضـــــا من خالل المؤسســـــات األخرى بالتنســـــيق مع وزارة ً

العمل.

2. تم إعفاء عدد (90000) عامل من متضـــــــــــــــرري كورونا والحرب األخيرة على قطاع غزة من رسوم 

التأمين الصحي لمدة 6 شهور.

3. تم مساعدة عدد (2038) عامل من تضرري الحرب.

4. استقبلت الوزارة عدد (51563) مراجع، منهم (38086) الستخراج إفادة متعطل عن عمل. 

5. تحصيل مستحقات عمالة خارجية (داخل األراضي المحتلة) (13,533,064.79) شيكل.

6. استمرار تقديم خدمات التدريب المهني لعدد (637) متدرب في الدورات

 النظامية، منهم (610) ملتزم

7. بلغ عدد الملتحقين بالدورات القصيرة (748) متدرب،

 تخرج منهم (470) متدرب.

8. بلغ عدد الملتحقين بدورات السياقة عدد (172)

 متدرب، وتم تخريج جميع المتدربين.

9. بلغ عدد الدورات المهنية في المراكز الخاصة (278)

 دورة، وتم اعتماد (2561) شهادة مهنية خاصة.

10. تم منح ترخيص وتجديد للمراكز مهنية عدد (63) مركز.

1. اإلنجازات

1.2.   خدمات التشغيل والتدريب المهني
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1. اإلنجازات

1.3.   الحقوق العمالية والسالمة والصحة المهنية

1.   بلغت الشكاوى والنزاعات العمالية خالل العام 2021 (1355) شكوى تنوعت 

بين مطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأجور متأخرة وإجازات ســــــــنوية وغيرها من 

الحقوق، حل منها (621) بمخالصــــــة عمالية واستالم العامل مســـــــتحقاته، 

واحتســـاب (144) استمارة، وحفظ (331) شكوى بســــبب تنازل العامل أو 

عدم المراجعة أو ألســـــــــــــــباب أخرى، وتبقى (159) 

شكوى ضمن البحث والمتابعة.

2.  بلغت القيمة النقدية للمخالصات العمالية 

(3,709,009) شيكل.

3.  تم احتســــــاب استمارات حقوق عمالية 

عدد (244) بقـــــــــــــــيمة نقدية (564,,4,088) 

شيكل.

4.  بلغ عدد االستشـــــارات القانونية ما بين مكتوبة 

وشفوية (1834) استشارة.

5.  بلغ عدد زيارات التفتيش على المنشـــــــــآت 

(11577) زيارة، مـــنها (2430) زيارة أولــــية، 

و(2886) زيارة متابعة، (6261) زيارة طارئة، 

وكانت نتيجة الزيارات (6209) مســــــــــتوفي 

لشــــــــــــــــــــــروط وظروف العمل و (3080) غير 

مســتوفي، وبلغ عدد المنشــآت المغلقة (1758) 

منشأة.

6.  وتم اتخاذ إجراءات قانونية عدد (1746) إجراء قانوني. 

7.  بلغت أنشطة السالمة المهنية (644) نشاط منها (533) منح عدم ممانعة ترخيص،

 و(96) اصـحاح مهني، وعدد (6) إعداد لوائح وأنظمة وأدلة وعدد (5) حمالت سـالمة وصـحة مهنية و(4) حمالت 

توعية وإرشــــــــــــــــاد، وبلغت عدد طلبات تعديل الحالة العملية (7515) حالة، تم تعديل (5963) حالة عملية من 

إجمالي الطلبات، وتم تصديق عقود عدد (17) عقد.

8.  بلغت إصابات العمل عدد (121) إصابة، منها (112) إصابة مسجلة و(9) إصابات غير مسجلة، وتم احتسـاب 

) شيكل لعدد (83) عامل. 5,590,587,56مستحقات إصابات عمل بقيمة (

8.  بلغت إصابات العمل عدد (121) إصابة، منها (112) إصابة مسجلة و(9) إصابات غير مسجلة، وتم احتسـاب 

) عامل. ) شيكل لعدد ( 83مستحقات إصابات عمل بقيمة ( 5,590,587,56

9.  توزيع منشـورات ومطويات للتوعية بالسـالمة والصــحة المهنية عدد (1016) وعقد (201) محاضرة ميدانية 

وعقد (4) دورة تدريبية للعمال.
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1. اإلنجازات

1.4.   الجمعيات التعاونية

.1  بلغ عدد الجمعيات التعاونية (193) جمعـية تعاونـية مـنها (90) جمعـية 

عاملة، و(103) جمعية غير عاملة. 

2.  تم اعتماد وإنجاز عدد (122) ميــــــزانية لجمعيات تعاونية، وتنفيذ 

(298) زيارة ميدانية، واتخاذ إجراءات قانونية منها إجراء تصــــــفية 

لعدد (33) جمعية إســـكانية، وإجراء تحقيق لعدد (3) جمعية زراعية 

وتنشـيط (5) جمعيات تعاونية، وحضــور (64) اجتماع (هيئة عمومية 

ولجنة إدارة وتأسيس). 

2) جمعية تعاونية جديدة، وإدخال وتغذية بيانات على  3.  تم تســـجيل عدد (

نظام الجمعيات عدد (496).

4.  تم إنجاز أعمال مكتبية عدد (553) منها استقبال مراجعين وتوعية 

وإرشاد مالي وإداري وإعداد تقارير وإفادات.

1. اإلنجازات

1.4.   تنمية وتطوير المواد

1. تحقيق إيرادات من دورات الســــياقة بقيمة (172852) شيكل، وإصدار 

(325) أمر شـــــــراء، وإعداد (108) طلبيات التدريب المهني، وصــــــــرف 

(560) طلبية، وصيانة (507) عطل.

2. بلغت حركة الســــــــــــــــــيارات (3256) حركة، 

وتصــــــــــــدير (1118) بريد خارجي، واستالم 

(2061) بريد وارد.

3. تم إجراء (834) معاملة شــــــــــــؤون 

موظفين.

4. تم عقد (41) دورة تدريبية، والتحاق 

(565) موظف بدورات تخصـــــــصــــــــية، 

تخريج (٣٦٥) موظف من الدورات.
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1. اإلنجازات

1.6.  الرقابة واالستشارات القانونية

1  .تم المشـاركة في زيارات رقابية لمقر 

الوزارة ومـــــــراكـــــــز التدريب المهنــــــــي 

ومديريات العمل عدد (44) زيارة. 

2.  تم المشــــــــاركة في لجان رقابية عدد 

(28) لجان، وتم متابعة الشــــــــــــــــــكاوى 

الداخلية والخارجية عدد (25) شكوى.

3.  بلغ عدد التقارير الرقابية (50) تقـريـر، 

وتم المشــــــــــــاركة في عدد (19) اجتماع، 

والمشاركة بعدد (3) دورات تدريبية.

1. اإلنجازات

1.7.  تقنية المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بسوق العمل

1.  تم تطويـــر البنية التقنية 

واالنظمة والـتطـبـيقات من 

خالل تقـديم (3413) خـدمــة 

دعم فني وتمديد شــبكات، 

وتنفيذ عدد (869) إجــــــــــراء 

لتطويـــــــــــــــــــــــــــــر االنظمة 

والتطبـيقات، وعدد (7564) 

إجــــــراء لتطويــــــر البــــــرامج 

الداخلية.

2. مـــــتابعة نظام معلومات 

سوق العمل حيث تم تنفيذ 

عدد (108) مهمة متعلقة ب (استخراج/تحديث بيانات المســــــــــــــــــجلين على النظام)، وتنفيذ عدد (62) مهمات 

متعلقة بإضافة/تعديل برمجي، وتم تنفيذ عدد (65) مهام متعلقة بإضافة/تعديل صالحيات المســــــــــتخدمين، 

وتنفيذ عدد (29) مهمات متعلقة بمعالجة بيانات المســــجلين، وأيضـــــا تم تنفيذ عدد (62) مهام متعلقة بإدراج 

/تعديل السلة، وتم تنفيذ عدد (32) مهمة متعلقة بتجهيز قوائم المرشحين.
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1. اإلنجازات

1.8.  األنشطة اإلعـالميــة

تصــوير (151) فعالية ولقاء، ونشـــر (955) خبر 

صــــــــحفي على المجموعة المهنية والوكاالت 

اإلعالمية، باإلضافة لــتصــــــــــــميم مطبوعات 

ونشــرها عدد (376)، و (110) تنســـيق لقاءات 

إعالمية علـــــــــــــــى اإلذاعات المحلية، ومتابعة 

(523) شـــــــــــــــــــــكوى من الجمهور عبر برنامج 

الشــــــــــــكاوى المركزي، واالجابة على (1511) 

سؤال واستفسار من المواطنين.

2.  المعيقات والتحديات

1. التحديات السياسية والحصار اإلسرائيلي خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي وإغالق المعابر وغالء أسعار  

الخامات وضعف خطوات تعويض المتضررين ما ألقى بظالله على ارتفاع نسب البطالة.

2. ضعف الثقافة المجتمعية والفجوة المهارية نحو التوجه للعمل الحر.

3. عدم كفاية الموازنة المخصــــصــــة للوزارة لتشــــمل البرامج النوعية للوزارة (التدريب المهني، التفتيش، 

الدراســـــات وتدريب وابتعاث الموظفين) وعدم تغطية االحتياجات من خامات ومعدات وصـــــيانة لألجهزة، 

ً مما أثر سلبا على جودة العمل والنظر في تقليص بعض األنشطة حسب اإلمكانات المتوفرة. ّ

4. نقص الكوادر خاصة في اإلدارات الفنية كالتدريب المهني والتفتيش والتشــــغيل ونقص اللوجســــتيات 

الالزمة لعمليات الوزارة وتدخالتها في قطاع العمل.

5. تداخل بعض صالحيات وزارة العمل مع نشـــاطات بعض الجهات الحكومية، ما يســـبب بعض التضـــارب 

في األعمال.

6. صعوبة فتح الحسابات البنكية في بعض الجمعيات التعاونية .

7. الصورة الذهنــيـــــــــة النمطيـــــــــة التي ال تــــــزال سائدة حـــــــول التــــدريـــــــــب المهنــــــي.

8. عدم استكمال تشغيل النسخة المطورة من نظام معلومات سوق العمل
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3.  اإلستنتاجات

1.  تأثر الوزارة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير حيث تم قصـــــف جزء كبير من المقر الرئيســـــي وتضـــــرر باقي 

المقرات مما أثر على تقديم الخدمات للمواطنين.

2.  الحاجة الماسة للتنسـيق مع الجهات الحكومية المشــتركة في القطاع االقتصــادي لمعالجة الضــرر الذي 

تعرضت له المنشآت وخاصة العاملين في تلك المنشآت والوزارات هي (وزارة االقتصاد، المالية، السياحة 

واآلثار، الزراعة)، وكذلك البلديات.

3.  اتضـــح من المؤشرات أن خدمات التشــــغيل التي تقدمها الوزارة بحاجة ماسة لتعزيز خاصة في ظل تزايد 

أعداد المسجلين والمراجعين للمكاتب.

4.  أهمية تطوير قدرات فريق العمل في مكاتب التشـغيل من حيث التعزيز في الكادر البشــري واإلمكانيات 

اللوجستية بهدف تطبيق خدمات التوجيه واإلرشاد المهني.

5.  تبني اســـــتراتيجية تعزيز التوجه نحو العمل عن بعد ســـــيكون له آثار ممتازة على توفير فرص عمل جديدة 

وتنظيم البيئة الفنية والقانونية للعمل عن بعد.

6.  ضرورة تعزيز مفتشــــــــــي العمل باألدوات والوسائل التي تعينهم في عملهم خاصة الحفاظ على سالمة 

وصحة العمال في بيئة العمل وكذلك تفعيل الضبطية القضائية.

7.  ضرورة رفع درجة التنســيق مع دائرة القومســـيون الطبي التابع لوزارة الصـــحة لمعالجة قضـــايا إصابات 

العمل واإلسراع في تحصيل حقوقهم.

8.  تزايد عدد النزاعات العمالية يؤكد الحاجة لتخصيص قضاة في المحاكم لمعالجة القضايا العمالية.

9.  اعتماد نظام اإلجازة المهنية أصبح ضرورة للمساهمة في تنظيم العمل المهني في سوق العمل.

10.  العمل التعاوني بحاجة لمســاندة مجتمعية في نشــر الفكر التعاوني إلنشـــاء الجمعيات التعاونية وذلك 

من خالل دعم جهود التوعية واالرشاد.

11. ضرورة انجاز التوصيف والتصنيف الوطني للمهن.

12. الحاجة الماسة لنشر ثقافة التخطيط والجودة.
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4.  التوصيƠƠƠƠات

1.  تدعيم مركز وزارة العمل في إدارة ثالثية العمل (الحكومة، أرباب العمل، ممثلو العمال).

ً 2. زيادة مخصـصـات وزارة العمل المالية وتوفير الكادر البشـري كما وكيفا لملء الشـواغر في التشــكيالت ً

ً ً الوظيفية، خصـــوصا في اإلدارات العامة والوحدات اإلدارية التي تعاني نقصـــا كبيرا في أعداد الموظفين ً

لزيادة مستوى اإلنتاجية ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لصالح القوى العاملة.

3.  زيادة المبالغ المخصـــصـــة للمشـــاريع الصــــغيرة والمتوسطة المولدة لفرص عمل جديدة، سواء على 

شكل منح أو قروض حسنة، وتقديم التسهيالت الالزمة لتحفيز هذه المشاريع.

4.  توفير التمويل الالزم لتشـــــغيل العمال والخريجين وتعزيز دور حاضنات األعمال والمشــــــاريع الريادية، 

وكذلك تشجيع التوجه نحو العمل الحر والعمل عن بعد للمسـاهمة في الحد من معدالت البطالة المرتفعة 

ومساعدة الشباب على االنخراط في سوق العمل.

5. التوصية بشــــــــــــــــــــــــأن تعاون وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تنظيم وتوجيه مخرجات التعليم 

األكاديمي والتقني والمهني، لصالح جسر الهوة بين هذه المخرجات واحتياجات سوق العمل.

6.  إتمام مراحل تطوير نظام معلومات ســــــــــــــــــــــــوق العمل والبرمجيات الالزمة لربط نظام المعلومات 

بالمؤشرات اإلحصـــــائية لســـــوق العمل الفلســـــطيني، وتهيئة النظام ليكون قادرا على إنتاج المخرجات ً

والمعلومات الالزمة وإتمام الربط الفاعل مع الجهات ذات العالقة.

7.  التوجيه لصالح زيادة عمليات التفتيش والمتابعة في مجال السالمة والصحة المهنية وحقوق العمالية 

وعالقات العمل في القطاع الخاص، وتغطية وتســــوية الكم الكبير من النزاعات العمالية بالشـــــكل الذي 

ٍيكفل حقوق العمل بشكل متساو وعادل لكافة أطراف العمل بحسب قانون العمل واألصول المتبعة.

8.  زيادة فعالية برامج التدريب والتعليم المهني، باعتبارها المدخل الحقيقي المالئم لمعالجة إشـــــــــكالية 

البطالة في قطاع غزة، وسد الفجوة بين متطلبات واحتياجات السوق، وبين مخرجات التعليم العالي.
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5.  تفاصيل إنجازات وزارة العمل لعام 2021م

شكل توضيحي (1): عدد الزيارات التفتيشية 2021م

شكل توضيحي (2): عدد الشكاوى العمالية 2021م
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شكل توضيحي (3): طرق معالجة الشكاوى العمالية 2021م

شكل توضيحي (4): عدد المخالصات واستمارات احتساب حقوق عمالية  2021م
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شكل توضيحي (5): مؤشرات أداء هيئة العمل التعاوني  2021م

شكل توضيحي (6): مؤشرات أداء وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات2021م
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شكل توضيحي (7): مؤشرات وحدة مركز معلومات سوق العمل  2021م

شكل توضيحي (8): مؤشرات أداء وحدة العالقات العامة واإلعالم 2021م
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6.  نسبة اإلنجاز من أهداف خطة عام 2021م

جدول (3): نسبة اإلنجاز من الخطة التشغيلية لعام 2021م

تطوير مستوى األداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور 

في قطاع العمل

نسبة اإلنجازالهدف االستراتيجي

66.6%

64.5%

72.5%

67.5%

87.5%

69.5%

71.35%

تعزيز الحوار االجتماعي وبناء عالقات عمل مستقرة وتحقيق المشاركة 

النقابية الفعالة في إطار القانون

خفض نسبة البطالة والمساهمة باقتراح سياسات العمل في إطار التنمية

 البشرية المستدامة

ضبط عمل المنشآت االقتصادية والمحلية، وتحقيق حالة االلتزام والتنظيم 

لشروط وظروف العمل وصوال إلى بيئة العمل الالئقةً

تدريب مهني قادر على تأهيل العمالة المحلية وإكسابها المهارات ضمن

 احتياجات سوق العمل

خلق بيئة مؤسساتية تعاونية متطورة

النسبة اإلجمالية

71.35
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7.  تحليل مقارن لمؤشرات األداء لألعوام 2020-2021 م 

1.  عقود التشغيل المؤقت:

 لم تتأثر عقود التشغيل المؤقت بشكل ملموس بسـبب استمرار 

تفشــــي جائحة كورونا، إضافة إلى ذلك العدوان األخير على قطاع 

غزة والذي أثر سـلبا على ســوق العمل، فقد بلغ عدد العقود خالل ً

عام 2020 (7555) عقد مقابل (7500) عقد خالل عام 2021

755575557555750075007500

عام 2020عام 2021

2.  مراجعين مكاتب التشغيل:

 انخفض عدد المراجعين لمكاتب التشغيل

 لالســــــــــــــــــتخراج (إفادة متعطل) حيث بلغ عدد 

المـــراجعين فـــي عام 2020م (53763)مــــراجع، 

مقابل (51563) مـــــــــــــــراجع خالل عام 2021م، 

بنسبة (%4).

٠3 الزيارات التفتيشية:

 ارتفعت نسبة الزيارات التفتيشـية للمنشـآت بهدف الرقابة على 

اشتراطات الســـــالمة والصـــــحة المهنية بنســـــبة (56%) بواقع 

(11577) زيارة فـــــــي العام 2021م، مقابل (5090) فـــــــي العام 

المنصـرم ويعود هذا االرتفاع بســبب تخفيف اإلجراءات الخاصة 

بجائحة كورونا والعودة بشـــــــــــكل تدريجي للعمل، باإلضافة إلى 

تعيين عدد من المفتشين الجدد خالل عام 2021م.

عام 2020عام 2021

115771157711577

509050905090

شكل توضيحي (9): عقود التشغيل المؤقت 2020 م – 2021م

شكل توضيحي (10): مراجعين مكاتب العمل 2020م – 2021م

54000

53500

53000

52500

52000

51500

51000

50500

50000

53763

53763

شكل توضيحي (11): الزيارات التفتيشية 2020م – 2021م

2021 2020عام عام
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4. الشكاوى العمالية:

 انخفض عدد الشـكاوى العمالية من (1668) 

شـــــــــكوى في العام 2020م مقابل (1355) 

شكوى في العام 2021م بنسبة (%18,7). 

5. الجمعيات التعاونية:

 بلغ عدد الجمعيات التعاونية خالل عام 2021 

(193) جمعـــية تعاونـــية مقارنة بعام 2020م 

حــــــــيث بلغ عدد الجمعـــــــــيات العاملة (١٧٦) 

جمعية، وبناء علـــى ذلك ارتفع عدد الــــزيارات 

للجمعيات من (219) زيارة فـي العام 2020م 

إلى (298) زيارة في العام 2021م.

شكل توضيحي (12): الشكاوى العمالية 2020م – 2021م

شكل توضيحي (13): عدد الجمعيات التعاونية  2020م – 2021م
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وارتفع عدد الميــزانيات التــي تم اعتمادها للجمعيات التعاونية من (٢٧) ميــزانية للعام 2020م إلــى (122) 

ميزانية في العام 2021م، ويعزى هذا التحســــن بســــب العودة بشـــــكل تدريجي للعمل في اآلونة األخيرة 

والتزام الجمعيات التعاونية بتقديم ميزانياتها في المواعيد المحددة حسب القانون.
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في الدورات القصــــــيرة (264، 157) على 

الترتيب.

أما على صعيد دورات الســــــياقة فقد بلغ 

عدد الملتحقين والخــــــــريجين فــــــــي عام 

2021م (172، 172) علـى التـرتيب مقارنة 

بعام 2020م فـــــي نفس المجال فقد بلغ 

عدد الملتحقين والخـريجين (87، 62) علـى 

الترتيب ويعود هذا االرتفاع بســــــــــــــــبب 

تخفيف اإلجراءات التي تم اتخاذها ســابقا ً

من قبل الحكومة بســـــــــبب جائحة كورونا 

وعودة المدربين والمتدربين إلــى مـــراكـــز 

التدريب المهنــــــــــي والذي انعكس إيجابا ً

علــــــى أعداد الملتحقين والخــــــريجين من 

شكل توضيحي (15): أعداد الملتحقين والخريجين من دورات السياقة 2020م – 2021م

التدريب المهني:

 ارتفع عدد الملتحقين فــي كل من الدورات 

القصـــــــــيرة ودورات الســـــــــياقة في عام 

2021م بشــــــــــــكل ملحوظ، حيث بلغ عدد 

الملتحقين والخـــــــــــــــــــريجين من الدورات 

القصــــــــــيرة في عام 2021م (748، 470) 

علــى التـــرتيب مقارنة بعام 2020م والذي 

بلغ عدد الملتحقين والخريجين 
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شكل توضيحي (14): أعداد الملتحقين والخريجين من الدورات القصيرة 2020م – 2021م



دولة فلسطين

وزارة العـمـل



سوق عمل منظم فعال، وعمل الئق.

الƠƠƠرؤيƠƠƠة : 

الرسالة :

وزارة العمل 

هي المنظمة الحكومية التي 

تقوم باإلشراف الفاعل على تطبيق

 قانون العمل الفلسطيني والقوانين ذات

 العالقة من خالل رفد سوق العمل بالعمالة الماهرة

 وتحفيز برامج التشغيل المستدام وضبط وتنظيم سوق 

العمل لتحقيق بيئة عمل الئقة، مع تشجيع العمل التعاوني 

كأحد مصادر التنمية االقتصادية في ظل تعزيز الحوار الثالثي.

 األهداف االستراتيجية :

الهدف األول: النهوض باألداء المؤسسي وتحقيق جودة األداء والخدمات.

الهدف الثاني: المساهمة في خفض نسبة البطالة من خالل سياسات عمل منظمة لقطاع التشغيل.

الهدف الثالث:  تنظيم وتأهيل قطاع التدريب المهني وفق احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الهدف الرابع: تعزيز الحوار االجتماعي وعالقات العمل وتفعيل الدور النقابي.

الهدف الخامس:  تحفيز العمل التعاوني وصوال لمشاركة فاعلة في التنمية.ً

الهدف السادس:  خلق بيئة عمل آمنة وتعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق.

www.mol.ps

mol@gov.ps

08-2822821/08-2829193

Min i s t r y . o f . l abou r

وزارة العـمـل
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