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                                                                                                                    التاريخ:
 

 العامة للتشغيل  باالدارة الخاص التقرير السنوي 
 2018للعام 

 

األنشطة والفعاليات التي  من ةالقيام بمجموععلى  2018خالل عام عملت اإلدارة العامة للتشغيل خالل 
 أنشطة وفعالياتمن خالل أنشطة وبرامج عكستها تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ومميزة للجمهور 

وهي على النحو دوائر وأقسام التشغيل في مديريات العمل أنشطة  فضاًل عن اإلدارة العامة للتشغيل
 التالي :

 

 أهم األعمال واالنجازات  : أوال
  

منظمة العمل الدولية في جنيف بحضور وزير المؤتمر السنوي ل المدير العام بفعاليات وجلساتمشاركة  ✓
 العمل ووكيل الوزارة .

 

مليون دوالر ما بين صندوق التشغيل وبنك فلسطين بهدف  50المشاركة في حفل توقيع اتفاقية بقيمة  ✓
 المتعطلين عن العمل .تمويل مشاريع صغيرة وصغيرة جدا للخريجين والشباب 

 

موظفي دوائر وأقسام التشغيل في المحافظات وبمشاركة العديد  ضمت جميععقد ورشة عمل موسعة  ✓
من األطراف ومنها منظمة العمل الدولية وصندوق التشغيل ووحدة النوع االجتماعي في وزارة العمل 

والتي عقدت  2018لتشغيل للعام وغيرها بهدف الخروج برؤية مشتركة لعمل وتوجهات اإلدارة العامة ل
 في أريحا . 2018لمدة يومين في شهر كانون ثاني 

 

في مقر وزارة العمل مع مجموعة العمل  عقده الذي تم الحواري  العامة للتشغيل في اللقاء اإلدارةمشاركة  ✓
 ومحاربة البطالة لدعم التشغيل  ألسياساتيالقطاعية في قطاع العمل بهدف سيل تعزيز الحوار 

 

مشاركة اإلدارة العامة للتشغيل بوضع مجموعة من المالحظات والتوصيات الخاصة بإستراتيجية العمل  ✓
 الالئق في فلسطين .

 

تم رفع مجموعة من التوصيات والمالحظات ليتم تضمينها ضمن مشروع مذكرة التفاهم المزمع توقيعها  ✓
 تشغيلمن الجمهورية الجزائرية فيما يخص قطاع ال
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المشاركة في افتتاح ركن التشغيل األول في محافظة رام هللا والبيرة في الغرفة التجارية بدعم من الوكالة  ✓
 األلمانية بهدف تقديم خدمات تشغيلية مختلفة للجمهور .

 

الحواري مع كل من منظمة العمل الدولية وهيئة  ألتشاوري العامة للتشغيل في اللقاء  اإلدارةمشاركة  ✓
 . المرأةضمن دعم وتمكين  للمرأةالمتحدة  األمم

 

زيارات ميدانية مختلفة لدوائر وأقسام التشغيل ب 2018عملت اإلدارة العامة للتشغيل منذ بداية عام  ✓
سيق العمل وزيارة بعض المحافظين بهدف تن إلىبهدف االطالع على سير العمل بشكل عام إضافة 

 المشترك .

 

القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات الفلسطينية بهدف الترويج لبرنامج القروض الحسنة الحاص  ✓
 بالمعاقين بالتعاون مع صندوق التشغيل وبنك فلسطين .

 

-2019إعداد موازنة ضمن مشاركة اإلدارة العامة للتشغيل في تحديد احتياجاتها من البرامج والمشاريع  ✓
2020. 

 

 التشغيل في مديريات العمل المختلفة وأقسامخالل دوائر  منالتوظيف التي عقدت  أيامالمشاركة في  ✓
  وفي كل من محافظة ، GIZبالشراكة والتعاون مع العديد من األطراف وبدعم من الوكالة األلمانية 

 رام هللا ، سلفيت ، طولكرم . أريحا ،

 

المساهمة والمشاركة في يوم التوظيف األول الخاص بالمعاقين الذي عقد بمدينة الخليل بدعم من  ✓
 .  GIZالوكالة األلمانية 

 

موظف من موظفي التشغيل من الذين شاركوا في دورة التوجيه واإلرشاد  15تخريج ما يقارب من  ✓
 . GIZلمانية المهني والتي عقدت من خالل  مؤسسة ريتاج وبدعم من الوكالة األ

 

  53ما يقارب من بلغ اجمالي عدد المعاقين المستفيدين من برنامج دعم األشخاص ذوي اإلعاقة  ✓
بناًء على مذكرة ، اناث 15ذكور و  38منهم  ) مشاريع صغيرة (انشاء مشاريع خاصة بهم فيشخص 

الف  420550ما يقارب من  لهم بلغت قيمة القروض المقدمةحيث التفاهم الموقعة مع بنك فلسطين ، 
  .دوالر 
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بالتعاون والتنسيق ما بين صندوق التشغيل والحمايةاالجتماعية وبدعم من بنك فسطين تم اطالق  ✓
طلين والباحثين عن العمل حيث بلغ ية للمتعوالذي يهدف الى تقديم قرروض مال مشروعك "برنامج " 

 . شخص 15ما يقارب من  منه عدد المستفيدين

 

 تم العمل على تعديل هيكلية االدارة العامة للتشغيل بهدف تفعيل الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور . ✓

 

 بخطةعقد ورشة عمل موسعة مع مدراء ورؤساء اقسام التشغيل في اريحا ولمدة يومين بهدف الخروج  ✓
 . 2019للتشغيل للعام تنفيذية 

 

يتم من خاللها   FACEBOOK "جرى العمل على إنشاء صفحة خاصة على منصة " الفيس بوك ✓
 اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل مكاتب التشغيل في المحافظات . 

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم ثانيًا : 
 

بهدف رفع وعي  الزراعية اإلغاثةتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية تم (  25-4-2018في نيسان ) ❖
 .الشباب بأهمية قطاع الزراعة والعمل في هذا القطاع

بهدف تنفيذ مجموعة من  مع مؤسسة جهود تفاهمتوقيع مذكرة تم (  26-4-2018شهر نيسان )  في ❖
بمشاركة  فلسطينيةال األراضيوالفعاليات التي تهدف الى تخفيض معدالت البطالة في  األنشطة

  .الفاعلة في المجتمع بهذا البرنامج األطرافمجموعة من 

 كان من خالل مكاتب التشغيل للجمهور تقديم خدمات نوعية للمتعطلين والباحثين عن العمل :ثالثا ً 
 :وأهمها أبرزهامن 

 بلغ عدد العاملين فيها  زيارة ( 907 )  ما مجموعه أوليةبلغ عدد الزيارات الميدانية للمنشآت زيارة  .1

 .إناث( 1422 ( ذكور و )4581 ( عامل منهم )6003  )

 بلغ عدد العاملين فيها حيث ( زيارة  650  بلغ عدد الزيارات الميدانية للمنشآت زيارة متابعة ما مجموعه  ) .2

 ( إناث.3805( ذكور و )  13599( عامل منهم )   17404)  

 ( منشأة . 6966العدد التراكمي للمنشآت المحلية المزارة والمسجلة على النظام )  .3

 ( منشأة.30675عدد المنشآت المحلية المسجلة على النظام حسب سجل الغرفة التجارية )  اجمالي .4

( ذكور و 130 ( فرد منهم ) 172 المعاقين المسجلين على النظام وباحثين عن عمل ) األفرادبلغ عدد  .5
 .( 26 تم تشغيل فقط عدد ) ، حيث ( إناث42 )

 .إناث(  2198و )  ذكور  (21100( منهم ) 23298عدد المسجلين الباحثين عن عمل ) بلغ  .6

 .عمل ( فرصة 673( فرصة نفذ منها )10598 بلغ عدد فرص العمل المعلن عنها ) .7
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بلغ  حيث ( حصة، 2143حصص التوجيه واالرشاد المهني الفردية والجماعية ما مجموعه )  بلغ عدد .8
( 3502 ( ذكور و ) 3486 منهم ) مستفيد ( 6988 ) هذه الحصص ما مجموعهالمستفيدين من  عدد
 . إناث

المنفذة بالشراكة مع مكتب ) بلغ عدد طالب الجامعات الذين استفادوا من خدمة التوجيه واإلرشاد المهني  .9

 طالب منهم (410 ) ما مجموعهالفلسطينية حدات التوظيف المتواجدة في الجامعات و  ( في العمل

 .إناث(   202  ( ذكور و ) 208 ) 
 .( مشروع 73) عدد المشاريع الريادية ) الفردية والجماعية ( التي تم تنفيذها من خالل مجلس التشغيل  .10

 . نشاط ( 121عدد النشاطات المنفذة بالتعاون والتنسيق مع صندوق التشغيل بلغت )  .11

 الصعوبات والتحديات  رابعًا :
 ارتفاع معدالت البطالة في سوق العمل الفلسطيني . .1

 مشاركة المرأة في سوق العمل . ضانخفا .2

 قله فرص العمل الموجه للمعاقين . .3

 األعداد المتزايدة للمتعطلين والباحثين المسجلين في مكاتب العمل. .4

 لتنفيذ سياسات وبرامج التشغيل. اليةقلة الموارد الم .5

 .اصاالختص ي نقص في الكادر البشري المؤهل وذو  .6
 

 

 التوصيات المقترحات و  خامسًا :

في توفير فرص عمل للمتعطلين  األهليةزيادة التشبيك والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات  .1
 والباحثين عن العمل .

 إعداد مجموعة من البرامج التي تساهم في تقليل معدالت البطالة وباألخص في فئة الشباب . .2

لتشغيل المتعطلين  الشقيقة العربية واألجنبية الدول مع عمل خاصة فاقيات والبروتوكوالتات توقيع .3
 عن العمل .

 معاقين .ال للنساء و برامج ومشاريع موجه .4

 عقد دورات تخصصية لكوادر وموظفي دوائر التشغيل في المديريات وكوادر اإلدارة العامة للتشغيل. .5

 توفير الموارد المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع التشغيلية المختلفة . 9

 . بعض دوائر وأقسام التشغيل في مديريات العمل التي تعاني من نقص بالموظفين   تزويد 10

 


