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 الرجاء إضافة المزید من األسطر عند الضرورة 

   المسؤولةالوزارة  وزارة العمل

 سنة التأسیس  1994

 عدد الموظفین  في المقر الرئیسي برام هللا  175موظف منھم  450

 في الضفة الغربیة 15
 في غزة 5

 على المستوى الوطني  عدد المكاتب

 ملیون دوالر  15
 من موازنة الدولة 2.7%

كنسبة من ()/ بالدوالر األمریكي(السنویة  الموازنة
   )الناتج المحلي اإلجمالي

 عدد المستفیدین  مستفید سنویا 10,000أكثر من 

 عدد البرامج  برامج 4

www.mol.pna.ps  الصفحة على الموقع اإللكتروني 
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و تنمیة مستدامة   ل فعال وسوق عمل أفضل بیئة عم: الرؤیا 

لقیمھ اواستناد الفلسطیني للشعب اإلنساني التراث مع انسجاما :الرسالة  
  قیم مع انسجاما و األساسیة قوانینھ من وانطالقا لالعم تقدیس في

  مبادئ و اإلنسان حقوق ومواثیق والدولیة العربیة لالعم منظمة ومعاییر
 شروطھ وتحسین لالعم سوق لتنظیم لالعم وزارة لتعم التعاوني لالعم

 لالتأھی بمستوى واالرتقاء التعاوني لالعم وتعزیز وبیئتھ وظروفھ
 االقتصادي النمو في لفعا لبشك یساھم بما العاملة للقوى والتدریب

 الشركاء بین بناءه لعم عالقات إطار في االجتماعیة والعدالة
 االجتماعین



 الھیكل التنظیمي للوزارة
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

میزانیة 
 البرنامج

عدد المستفیدین 
2012في العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

 تقدم الخدمات عن
طریق المكاتب 

 مباشرة

0.75 
ملیون 
دوالر 
 سنویا

خدمات التشغیل في  تطویر مستفید 15000
المحافظات والجامعات الفلسطینیة 
والتي تشمل تقدیم اإلرشاد المھني 
والوظیفي، المعلومات الوظیفیة، 

البحث عن عمل، والتدریب لدخول 
 سوق العمل

مكاتب التشغیل 
 متعددة األغراض

 یتم اإلعالن عن
الخدمات عبر 

وسائل اإلعالم ویتم 
إستھداف طلبة 

 الجامعات

ألف  33
دوالر 
 سنویا

تعمل ھذه المجالس على تفعیل  مستفید 500
العالقة مع القطاع الخاص من خالل 

تطویر المسؤولیة اإلجتماعیة إذ 
استیعاب متدربین فیھا  تعمل على

 ودعم المشاریع الصغیرة 

مجالس التشغیل 
والتدریب في 

 المحافظات
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

میزانیة 
 البرنامج

عدد 
المستفیدین في 

2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

النظام مفتوح لجمیع 
 صناع القرار

صانعوا  ملیون دوالر
السیاسات  على 

المستوى 
 الوطني

نظام محوسب یعمل عبر الشبكة 
العنكبوتیة الدولیة ویسجل جمیع 
البیانات المتعلقة بالقوى العاملة 

الفلسطینیة ومن خاللع یمكن 
 التخطیط لسوق العمل یشكل فعال

نظام معلومات 
 سوق العمل

عبر اإلعالن في وسائل 
اإلعالن المحلیة 

ویستھدف طلبة المرحلة 
الثانویة وخاصة 

 المتسربون من المدرسة

تطویر برامج تدریبیة مھنیة  مستفید 1200 ملیون دوالر
 تتوائم وإحتیاجات السوق

والتدریب  التعلیم
المھني وسوق 

 العمل



الخدمات المقدمة /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
 الوزارةمن قبل 

7 

الثالث البرنامج البرنامج الرابع الثاني البرنامج  األول البرنامج   

یوجد دلیل (نعم  تحت التطویر )أدلة عدة(نعم 
 )إرشادي 

دلیل  ھل یوجد )عدة أدلة(نعم 
إذا  للبرنامج؟تشغیلي 

  نعم،كانت اإلجابة 

یوزع لجمیع (نعم 
 )الطلبة

) یوزع مجانا(نعم  نعم ال
كما ویوجد على 
 صفحة الوزارة

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

ما ھي اللغات التي  العربیة العربیة العربیة العربیة
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟
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