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 االعالميالتقرير 

 7102لعام وزارة العمل  إنجازاتتقرير 
 

 واجهتها واستطاعت تحقيق اآلتي: التي ها رغم التحدياتحافظت وزارة العمل على تقديم خدمات

 :اإلصالح اإلداري أواًل:
 .8112(، والخطة التشغيلية لعام م8181-8112إعداد الخطة اإلستراتيجية لوزارة العمل لألعوام ) .1
تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة العمل في محافظات قطاع غزة، ضمن استراتيجية تهدف إلى توحيد هيكل الوزارة في  .8

 افظات الشمالية والجنوبية.كٍل من المح
انجاز العديد من األنظمة واألدلة االجرائية في مجال ضبط وتنظيم سوق العمل، وتطوير معايير التشغيل، ومناهج  .3

 التدريب المهني، واجراءات التفتيش والسالمة والصحة المهنية.
 .8112إنجاز دليل إجراءات وخدمات وزارة العمل  .4
 التشكيالت الوظيفية للهيكلية العامة للوزارة.إنجاز الوصف الوظيفي لكافة  .5
 .محافظة الشمال –إنجاز المرحلة األولى والثانية لمشروع إنشاء مركز التدريب المهني  .6
تطوير قانون التعاون الفلسطيني والنظام المالي بما ينسجم مع التغيرات الحاصلة في القطاع الخاص الفلسطيني بوجه  .2

 خاص. عام، وقطاع التعاونيات بوجه
الذين كانوا على رأس عملهم في الوزارة حتى تاريخ الموظفين  موظف ضمن المرحلة األولى لعودة 41استيعاب  .2

14/16/8112. 
 حققت الوزارة نقلة نوعية في مجال األداء االعالمي ونشر فعاليات وأنشطة الوزارة. .9

 قات العمل، والتعاون.انجاز المرحلة االولى لنظام معلومات محوسب في التدريب المهني، وعال .11
 .% من نظام سوق العمل الفلسطيني51تطوير مانسبته  .11
 اإلدارات:: انجازات ثانياً 

 .المحور األول: البرامج والمشاريع التطويرية
 .برامج ومشاريع تطوير منظومة التشغيل ونظام سوق العمل  0.0
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل البرنامج/المشروع م.

 شيكل 18111111 الحكومة الفلسطينية ج التشغيل الحكوميةبرام .1
 دوالر NGOs UNDP 511111مشاريع التشغيل بالتنسيق مع مؤسسات  .8

 تطوير قطاع التدريب المهني. ومشاريع برامج  0.7
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل البرنامج/المشروع م.

 دوالر 35111 مؤسسة البلجيكيةال .cvet -مشروع الدورات المهنية القصيرة .1
 دوالر GIZ 551111مؤسسة  .مشروع دعم قطاع التدريب المهني .8
 دوالر 351111 بنك التنمية اإلسالمي .تزويد المراكز بالمواد الخام .3
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 دوالر 61111 اإلغاثة اإلسالمية  .phase2– (EYE) تحسين فرص تشغيل الشباب .4
 دوالر KFW 311111 .الطاقة الشمسية –استحداث برنامج تدريب مهني  .5
 دوالر 61111 مركز التمكين االقتصادي .برنامج شباب مؤهل .6
 دوالر GIZ 111111 .دورات التعليم المهني المستمر -الرياديون .2
 دوالر 61111 المؤسسة البلجيكية .المرحلة الثانية -مشروع التلمذة الصناعية .2
 دوالر 85111 اإلغاثة اإلسالمية .ز رفح في أقسام اإلنشاءاتدورات قصيرة في مركز تمي .9

 برامج ومشاريع الوقاية والسالمة وحماية حقوق العاملين  0.1
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل البرنامج/المشروع م.

 دوالر 440000 البنك االسالمي للتنمية .تحديث بيانات سوق العمل الفلسطيني .1
 شيكل 100000 وزارة المالية .ط السالمة والصحة المهنيةاستيفاء شرو  .8

 المحور الثاني: تدريب وتشغيل الباحثين عن عمل
 التصنيف العدد الموضوع م.

 خريج 8144 توفير فرص عمل " خريجين ". .1
 عامل 1811 توفير فرص عمل " عمال ". .8
 باحث عن عمل 41646 تسجيل بيانات مراجعين. .3
 باحث عن عمل 62362 يانات مراجعين.تحديث ب .4
 باحث عن عمل 43666 منح إفادة متعطل عن العمل. .5
 مستفيد 921 والتوجيه المهني.  تقديم خدمات اإلرشاد الوظيفي .6
 باحث عن عمل 42 دمج باحث عن عمل في سوق العمل. .2
 سسةمؤ  229 زيارة مؤسسات داعمة للتشغيل والتدريب والمشاريع الصغيرة. .2
 دورة تدريبية 4 تنفيذ دورات تدريبية للخريجين. .9

 متدرب 342 تخريج متدربين من قسم السياقة. .11
 خريج مهني 463 تخريج مهنين " ذكور، إناث " من الدورات النظامية. .11
 خريج مهني 311 تخريج مهنين " ذكور، إناث " من الدورات القصيرة. .18

 المحور الثالث: الحقوق وسالمة العمال
 التصنيف / القيمةالعدد الموضوع م.

 مصاب عمل 594 متابعة اجراءات اصابات عمل. .1
 شيقل 12925114 احتساب مستحقات مالية " تعويضات ". .8
 زيارة 82192 زيارة منشأة في سوق العمل. .3
 حملة 2 حمالت سالمة وصحة مهنية. .4
 شكوى واستشارة 569 تشارات عمالية.شكاوى واس .5
 مراجعة 6122 مراجعات عمالية. .6
 إنذار 1694 توجيه إنذار. .4
 محضر 42 تنفيذ محاضر ضبط. .5
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 منشأة 11 إغالق منشأة. .6
 شيقل 565331 تحصيل مبالغ متقاعدين داخل األراضي المحتلة. .2
 شيقل 3184429 ة.مستحقات المصابين للعاملين داخل األراضي المحتل .2
 شيقل 426145 مستحقات المصابين بدل تعويض للعمال داخل األراضي المحتلة. .9

 شيقل 81514 مكافاة اجازة سنوية للعاملين داخل االراضي المحتلة. .11
 شيقل 53585 مكافاة نهاية الخدمة للعاملين داخل األراضي المحتلة. .11
 شكوى عمالية 1181 لعمالية.التعامل مع الشكاوى والنزاعات ا .18
 شيقل 1659121 انجاز مخالصات عمالية. .13
 شيقل 5145121 احتساب استمارة عمالية. .14

 التنظيم وضبط السياسات: المحور الرابع
 التصنيف العدد الموضوع م.

 ميزانية 25 تدقيق واعتماد ميزانية جمعيات تعاونية. .1
 زيارة 465 ية واالرشاد.زيارة لتدقيق الحسابات والتوع .8
 اجتماع 91 حضور اجتماعات )هيئة عمومية، لجان، مؤتمرات(. .3
 قضية 82 اوي وتحقيق في الجمعيات.شك ومتابعة استقبال .5
 شكوى 125 استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين من خالل برنامج الشكاوى المركزي. .6
 مركز 8 ترخيص مراكز مهنية. .2
 مركز 14 يص لمراكز مهنية.تجديد تراخ .2
 شهادة مهنية 1843 اعتماد شهادات مهنية. .9

 دورة تدريبية 112 تنفيذ دورات من خالل المراكز المهنية المرخصة. .11
 استشارة 114 تقديم استشارات قانونية. .11
 جولة 81 تنفيذ جوالت رقابية. .18
 ترخيص 411 سوق العمل. منح تراخيص وموافقة لمزاولة المهنة لمنشات في .13

 المحور الخامس: تطوير العالقات واإلعالم وموارد الوزارة.
 التصنيف / القيمةالعدد الموضوع م.

 شيقل 52598 .استالم أوامر مالية .1
 شيقل 566412 النفقات )التشغيلية، الرأسمالية، طارئة(. .8
 طلبية 544 صرف طلبيات. .3
 شيقل 54151 المشتريات الرأسمالية. .4
 شيقل 136332 المشتريات التشغيلية. .5
 شيقل 48529 مشتريات قسم السياقة. .6
 شيقل 326315 إيرادات قسم السياقة. .2
 معاملة 161 استالم عهد ومواد خام. .2
 معاملة 459 حصر الدوام للموظفين والعقود. .9

 عقد 15 تجديد عقود. .11
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 فمل 128 جرد ملفات متقاعدين. .11
 معاملة 516 تأمين طلبات صيانة. .18
 لتر 85821 استالم كمية السوالر للمولدات والسيارات. .13
 لتر 2563 استالم كمية البنزين للمولدات والسيارات. .14
 حركة 961 حركة تنقل الموظفين من خالل السيارات. .15
 معاملة 5341 حركة المعامالت والمكاتبات في الديوان. .16
 موظف 158 االستفادة من الدورات التدريبية المتنوعة. .12
 فعالية 416 تصوير فعاليات. .12
 خبر 53 أخبار صحفية. .19
 اعالم 416 اعالم جديد. .81
 حلقة 42 حلقات/ لقاءات اذاعية. .81
 حلقة 18 .حلقات مرئية .88
 لقاء  16 اتفاقية/ مذكرة تفاهم. .83
 مادة اعالمية 83 اعالن، تقرير، مقال ..الخ(.مواد اعالمية )بيان،  .84
 اجراء 149 تنسيق وتسهيل المهام. .85
 نشاط 812 المشاركة وتعزيز التشبيك. .86
 برنامج 9 تطوير برامج/ أنظمة محوسبة. .82
 شبكة 1 تركيب شبكات. .82
 اجراء 81 فحص الحالة العملية للمؤسسات الشريكة. .89
 
 
 
 


