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 للجميع   ةالسياسة الوطنية: توفير فرص عمل الئق
اعتماد اجراءات تعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل اجراءات خالل شيييرا ات اسيييت مار ة بين التدخل السيييياسييياتي:

سييييراع في اطالت المشييييار ع عتماد اجراءات تعنى باإل، ادعم صييييندوت التشييييسيل الولسييييطيني وتطو ر ، القطاعين العام والخاص
 هيل الخر جين وتشسيلهم من كال الجنسين.أعادة تالر ادية إل

 (2020-2018)مليون شيقل  52الموازنة/ السقف المالي:  خوض معدالت البطالة  :األول االستراتيجيالهدف 

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج
 والتحقق

 خط البيانات المرجعي
2017 

 اإلستهداف
2018 

 اإلستهداف
2019 

 اإلستهداف
2020 

  خلق فرص عمل

 PCBS 27,7% 26% 25% 23%  نسبة البطالة في االراضي الفلسطينية

لتشغيل/ صندوق ا )تشغيل ذاتي( عدد المشاريع المنفذة
التشغيل / مجالس 

 التشغيل

39 1200 1200 1200 

 5000 5000 5000 54 )تشغيل ذاتي( المشاريع المنفذةمن  العاملين/ عدد المستفيدين

 من برنامج التشغيل الطارئ  عدد العاملين
التشغيل / القطاع  

 الخاص الشريك
 1500 1160 0 غير متوفر

 والسالمة المهنيةضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية  التدخل السياساتي: عيالسياسة الوطنية: توفير فرص عمل الئقة للجم

 (2020-2018) قلشيمليون  24.97: الموازنة/ السقف المالي : تعز ز تطبيق مباديء العمل الالئق في فلسطين ال اني الهدف اإلستراتيجي

 المؤشر النتائج 
مصادر المعلومات 

 والتحقق
 خط البيانات المرجعي

2017 
 اإلستهداف

2018 
 اإلستهداف

2019 
 االستهداف

2020 

 الرقابة على تطبيق القانون بشيييييييييروط  و روف إجراءات 
 ُمعززة

 PCBS/ MoL 8% 9% 11% 13% الجديدة الُمفتش عليهاالمنشآت نسبة 

 PCBS/ MoL 10.4% 12% 14% 16% العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش/ الضفة الغربيةنسبة 

 MoL 63 50 50 50 سنويا   لمنشآت جديدة/ عدد األنظمة الداخلية المصادق عليها

 MoL 427 400 400 400 العمالية التي تم متابعتها عدد الشكاوى 

 قانون العملالملتزمة بعمالية آت المنشال عدد
وزارة العمل ومنظمة 
 +450 +300 +100 منشأة 3630 العمل العربية والدولية

 MoL 808 648 614 580 السنوية العمل إصاباتعدد  إجراءات السالمة والوقاية معززة

الذين تم تنظيم عملهم أو إخراجهم من سووووووووووق  عدد األطفال واألحداث تن يم عمل األحداث الحد من عمالة األطوال و 
 العمل

PCBS/ MoL 598  250 250 250 
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موائمة التعليم والتدر ب التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوت العمل، وضمان ت افؤ  التدخل السياساتي: السياسة الوطنية: من التعليم إلى العمل
 تطو ر قاعدة التعليم والتدر ب التقني والمهني ، ورص للجميع للحصول عليهاال

 (2020-2018) مليون شيقل 117.42الموازنة/ السقف المالي:  ليدي عاملة مهنية مدربة بما يتوافق واحتياجات سوت العمأ: توفير ال الث الهدف اإلستراتيجي

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

 خط البيانات المرجعي
2017 

 اإلستهداف
2018 

 اإلستهداف
2019 

 اإلستهداف
2020 

  عمالة ماهرة متوفرة تلبي احتياجات سوت العمل

نسووووووووووووووبة الخريجين الذين انتقلوا بنجال إل  سوووووووووووووووق العمل من برامج  
ناث(  التدريبي المهني األساسية في المراكز الحكومية )ذكور وا 

PCBS/ MoL 71 % 72% 73% 74% 

 PCBS/ MoL 7144 8018 8699 9394 عدد الخريجين من مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة  

 التدخل السياساتي: توفير بيئة تشر عية واجراءات ادار ة مساندة لقطاع األعمال توفير بيئة است مار ة مالئمةالسياسة الوطنية: 

 (2020-2018) مليون شيقل 13.78الموازنة/ السقف المالي:  : بناء قدرات وحوكمة مؤسسات الشرا ة ال ال ية وتعز ز دورها على المستو ين المحلي والدوليالرابع الهدف اإلستراتيجي

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

 خط البيانات المرجعي
2017 

 اإلستهداف
2018 

 اإلستهداف
2019 

 اإلستهداف
2020 

 ُمعززة العالقة ال نائية بين العمال وأصحاب العمل
تقيييييار ر وزارة العميييييل  النقابيةالكثافة  /معدل العضوية النقابية

الولسيييييييييطينية ومن مة 
 العمل العربية والدوالية 

15% 16% 17% 18% 

 39 28 19 اتفاقية 17 عدد االتفاقيات الجماعية الموقعة

 وتطو رهادعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها  التدخل السياساتي: توفير بيئة اس مار ة مناسبة السياسة الوطنية:

               (2020-2018قل )شي مليون  3.0الموازنة/ السقف المالي:    : تعز ز دور القطاع التعاوني في التشسيل والتنمية المستدامةالخامس الهدف اإلستراتيجي

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

خط البيانات المرجعي 
2017 

 اإلستهداف
2018 

 اإلستهداف
2019 

 اإلستهداف
2020 

 بنيان تعاوني قوي متنوع 

 60 80 100 120 هيئة العمل التعاوني  .التي تم إلغاء تسجيلهااملة العتعاونية غير الجمعيات عدد ال

 18 14 12 11 هيئة العمل التعاوني   المسجلة. جديدةالريادية التعاونية الجمعيات عدد ال

 1 1 0 2 هيئة العمل التعاوني  الجديدة التي يتم تأسيسهاتعاونية القطاعية التحادات عدد اإل

من ومة تشييييييييير عية محد ة وبيئة عمل فاعلة تن م العمل 
 التعاوني

 %10 %40 %40 القانون مصادق عليه هيئة العمل التعاوني  التعاون الفلسطينياقرار نظام ولوائح داخلية لقانون 

 40 40 20 0 هيئة العمل التعاوني  محوسب ببرنامج المربوطة الفاعلة التعاونية الجمعيات عدد

 +50 +50 +30 )تراكمي( 445 هيئة العمل التعاوني  عدد فرص العمل الجديدة في القطاع التعاونيخلق فرص عمل 
 


