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.ال اطي الوطنيي اليا طينيي

PALESTINIAN NATIONAL
AUTHORITY

و ازرذ العمر ررل

Ministry Of Labor

المقدمة :
ىنالك بل رئيس عنصران لإلنتاج ىما :العمل  ,ورئس المال  ,وعنصرر العمرل يست ره يىميري سبيررذ ,
ين عنص ررر العمر ررل ى ررو اإلن ر رران الر ر ك يأر ررسل يلاذ العم ررل ور ررا متتا ررو اليوانر رره ا تص رراليي وال يا ر رريي
وا يتماعيي وغيرىا ,من ىنا وإن الل ار ات المتعاقي بالعمل تست ه ى ه األىميي.

يمررا العمالرري اليا ررطينيي وإنيررا تقرروم ب ررلور يعظررم و ررا الةالرري والتصوصرريي اليا ررطينيي  ,و لررك ين عمايررا
يتعررلح ةررلول عنصررر اإلنترراج  ,ةيررت تتةمررل المعانرراذ والمأررسمت الي رريمي ب رربه ظررروو ا ةتمررال ومررا
نتج عنيا.
مشكمة الدراسة :
تسمررن مأررساي ىر ه الل ار رري وررا متنرراول اإلأررسا ت المتتايرري التررا يعانييررا رروا العمررل اليا ررطينا  ,والتي
من أهمها  :ارتياع معل ت البطالي  ,واآلثار المترتبي عاييا ,وماىيي وطبيعي اللور الةسروما الةرالا ورا
معاليتيا والبرامج الةسوميي المتاةي ألك ورص التأغيل والةل من البطالي.

أهمية الدراسة:

تنبع يىميي الل ار ي من يىميي موضوعيا  ,ةيت تمثرل أرساليي البطالري والييرول الةسوميري لاةرل منيرا اليرم
اليوما الرئي ا  ,وتصوصا وا ةالي الةصار الأامل والمألل الميروض عاى طاع غزذ.

هدف الورقة :

ت عى ى ه الور ي لى بيان أساليي البطالي والت اؤ ت المطروةي بأأنيا  ,والميراىيم المرتبطري بيرا  ,والرى
تةاي ررل ال ررلور الةس رروما و ررا يي ررال الةا ررول الممئم رري لي ررا ,وتوض رري يوي ررو التا ررل و ررا ة ررال ويولى ررا ,
والمقترةررات والتوصرريات المزمرري لاةاررول الممسنرري  ,و لررك ضررمن تطرري
الةصار وما تايتو الةره األتيرذ عاى القطاع.
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ررتراتيييي عمايرري لاةررل مررن ثررار

التساؤالت البحثية الخاصة بإشكالية البطالة  ,والدور الحكوم ف معالجتها:
 -1ىررل ن ررتطيع تنرراول ى ر ه اإلأررساليي بةررلول اليت ررذ الزمنيرري من ر ا نتتابررات األتي ررذ  ,لون الريرروع لررى
ير ر ور ىر ر ه األزم رري منر ر زم ررن ا ة ررتمل وص ررو ل ررى  )9ةسوم ررات وا ررطينيي منر ر مير ر ال رراطي
اليا طينيي وا العام 1994م)؟

 -2ىرل يتميرز طراع غرزذ بظررروو تاصري وا رتثنائيي متتايري عرن غيرره مرن الةرلول اليغراويري ويمرا يتعاررا
باألوضاع ال يا يي وا تصاليي وا يتماعيي والمعيأيي؟

 -3ما ىا طبيعي مأساي البطالي واليقر وا القطاع ؟ وىل ىرا مزمنري يم عارضري ومؤ تري ويمسرن ةرلوت
تغيير وا طبيعتيا وةيميا؟

 -4ىررل يثرررت ظررروو الةصررار الأررامل الميررروض عاررى الميررروض عاررى الأررعه اليا ررطينا والةسومرري
اليا طينيي وا القطاع وزالت من ن ه البطالي؟
 -5ىل يويلت ظروو الةصار الم تمر ةتى اليوم  ,ينماط يليلذ من البطالي ووقلان ورص العمل؟

 -6ما ىا اليئات والأرائ العماليي والمينيي واألساليميي التا تضررت بأسل سبير من أساليي البطالي؟
ومررا ىررا التتصصررات العاميرري التررا ظامررت و ررط ىر ه المعمعرري؟ وىررل ىنرراك ةقيقرري أررساليي تتعاررا بويررول
ويرروذ بررين نظررام و يا رري التعارريم العررالا وعررلم مطابقتيررا ومواتمتيررا مررع ا ةتيايررات اليعايرري ل رروا

العمل اليا طينا؟
 -7ىررل تويررل يا رري ةسوميرري عايررا ت ار رره مةررللات العرررض والطارره وررا ال رروا؟ وىررل يررتم معرورري يويررو
التال

ا ما اوترضنا ويوله )؟

 -8ىل يمسرن ورا ةرال ويرول يا ري ةسوميري ا تصراليي عارى ي راس عامرا ومبنرا عارى التبررذ والتيربري
وررا الوا ررع اليا ررطينا – ىررل يمسررن لي ر ه ال يا رري معرورري اليي روات ا تصرراليي – والةررل مررن وقررلان
ورص العمل  ,ونزيو الترايع وا النمو ا تصالك؟

 -9ىررل تررم اتتررا ي رراتات ةسوميرري أرراماي مررن بيررل تطبيررا تطرري تقأررو ا تصررالك) لمواييرري تةررلك
البطالي المتزايلذ ؟ وىل ييرينا مرايعي أاماي لانيقات والمصرووات والموارل الةسوميي؟
لمةاولي توييو الموارل وا اتياه اييابا صةي ي اعل وا تقايل يعلال المتعطاين عن العمل؟

 -11ىررل يأررارك القطرراع الترراص اليا ررطينا وررا ةمررل ىررم األزمرري الةاليرري ؟ يم ينررو طرراع بعيررل عررن ىررم
المواطن واليم العام؟ يم ينو ةرح تيميأو ولم يتم لعمو وتأييعو؟

 -11ىررل يا رري التعيينررات الترراص اليا ررطينا وررا ةمررل ىررم األزمرري الةاليرري؟ يم ينررو طرراع بعيررل عررن ىررم
المواطن واليم العام؟ يم ينو يرح تيميأو ولم يتم لعمو وتأييعو؟
 -12ى ررل يا رري التعيين ررات و ررا الوظ ررائو العام رري و ررا الع ررامين األتير ررين سان ررت يا رري ناية رري ووعال رري

وم تمرذ ؟ يم ينيا أسات عبئا ضاويا عارى الةسومري اليا رطينيي ولرم ت راعل ورا التقايرل مرن المعرلل

الةقيقا لابطالي؟

 -13ىرل ىنراك صررور ورا اعتمرال يا رري يرالذ تتبنرى تأررييع التأرغيل الر اتا والمأرراريع الصرغيرذ؟ وىررل
ى ا يصا سأةل الةاول والمتارج من ى ه األزمي؟
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 -14ىررل لررلينا يصررم ر ررم ةصررائا وا ررطينا ووطنررا معتمررل  ,ور ررما ويمررا يتررص ةصرراتات العمررل
والبطالري ؟ وىرل ا رتنساو ييراز اإلةصرات المرسرزك عرن العمرل ورا  )GSييررح بأرسل معتمرل ؟
ولما ا

 -15لم ررا ا

يتم وض ى ه ال يا ي وا ةال ثبوت صةي ورضيتيا ؟!

ير ر تم نأ ررات يي رراز ةص ررائا ت رراص بقط رراع غر رزذ ) ؟  ,وى ررل ي ررتم األتر ر باإلةص رراتات

والم وةات والنتائج المترتبي عاييا وا عمايات صنع واتتا القرار الةسوما وا ات الأأن ؟
 -16ىررل تررم ا ررتنيا سررل الو ررائل الممسنرري مررن ايررل عررولذ مررن يرغرره وررا صررم تطئررو والعررولذ لررى
العمل بعل ا

تنساو ؟

 -17ىررل يررتم متابعرري النأرراط ا تصررالك لاموظررو الم ررتنسو ؟ وىررل ممار رري

و الم ررتنسيين ألعمررال

يت رررح تزي ررل م ررن ص ررعوبي المناو رري و ررا رروا العم ررل  ,ويس ررون الض ررةيي ويي ررا المر رواطن اليا ررطينا

المغاوه عاى يمره وال ك ياتقط رز و بصعوبي بالغي ؟

 -18لما ا ييرح تنظيم ميني ال يا ي مرثم وا تصرار ةروتيرا وممار رتيا والعمرل وييرا عارى وئري ال رائقين
؟ وليس مئات ا لم تنسيين و يس عاى لك مين يترح ؟!

 -19ى ررل البر ررامج الةسومي رري الت ررا تق رروم بي ررا و ازرذ العم ررل لاة ررل م ررن البطال رري ساوي رري؟ وى ررل ىن رراك معو ررات
توايييا؟ يم يازميا الموازنات الماليي القالرذ عاى ا تيعاه ومضاعيي ى ه البرامج؟

 -21ىل ييرك توييو ى ه البرامج وتوزيع اليرص بأسل مت او وعالل عارى يميرع المتعطارين وورا نظرام
عاما ومينا والارك صةي ؟

وىل يتم ا تثمار ورص العمل والتأغيل المؤ ت بأرسل رايم ونراي يم ينرو يويرل السثيرر مرن ىرلر اليررص
بلون نتايو؟!
 -21ىرل يررتم وررا و ررطنا الةسرروما  ,والمؤ ررات ات العم رري يررات ا ررتطمع لارريك و ل ار ررات تاصرري
بوييي نظر العاطاين عن العمل  ,وتصوراتيم لاةاول الممئمي؟

 -22ىررل يمسررن لقطرراع التعارريم ,وو ازرذ التربيرري والتعارريم ا ررتيعاه يعررلال سبي ررذ مررن العرراطاين عررن العمررل
الترييين) وا التتصصات العاميي واإلن انيي؟

يم ين نظام الترأي والتوظيو وييرا ىرو معق ررل ورويتينرا وبيرو ارطرا ة ره السثيرر مرن أريالات العراطاين
ال ين يرايعون و ازرذ العمل لطاه ورصي التأغيل؟
 -23ىررل تويررل بنيرري تةتيرري ومؤ رراتيي ساويرري ومنا رربي

ررتيعاه اآل و مررن ورررص العمررل القالمرري وررا

ةال توور مسانياتيا؟ وىل يمسرن ا عتمرال عارى الر ات وال روا المةارا والمروارل البأرريي اليائاري ورا

البلت بمأروعات يليلذ وانتاييي تأسل ةاقرات و م رل نتاييري سثييري العمالري عارى غررار المأراريع
اإلنتاييي المةايي والزراعيي النالرذ التا تناوس األ واا العربيي؟)
 -24ىررل يمسررن تطبيررا نظررام ررانون الزسرراذ وا ر ارره وررا المياررس التأرريعا اليا ررطينا لام رراعلذ وررا ييررال
الةاول والم اعلات لاعاطاين عن العمل  ,و ل ةايي البرامج المطاوبي؟
وما ال ك يمنع يو يؤتر ةلوت لك؟

 -25ىل ىناك نظام وطنا لامعاومات مثل نظام معاومات وا العمل ) المةو ه وال ار را ورا الرلول
المتقلمي ي اعل وا الوصول لى بيانات العاطاين عن العمل  ,واعطات األولويي ورا وررص التأرغيل

لايئات األسثر اةتيايا؟ والعاطاين الةقيقيين عن العمل؟
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الواقع الديمغراف ف قطاع غزة:
اياي ىا تاك التعلالت ال سانيي التا ييريت عاى طاع غزذ سيزت مرن األ ارضرا اليا رطينيي المةتاري ورا
العر ررام 1967م ,وبة ر رره تر ررر البيانر ررات والتقر ررليرات المتر رروورذ ,وقر ررل ر ررلرت لارذ ال ر ررسان بر ررو ازرذ اللاتاير رري
اليا ررطينيي عررلل ال ررسان وررا طرراع غ رزذ بنةررو 107110111ن ررمي) وىررو ر ررم طبيعررا ومقبررول ا مررا تررم
بةت تلرج النمو ال سانا وا القطاع طياي ال نوات ال ابقي.
وىناك مؤثرات ليمغراويي ىامي مثرل  :عرلل ال رسان ,وةيرم األ ررذ  ,ومعرلل التصروبي ).....,ليرا ترأثير

سبير عاى عرض العمل . )Labor supply

سما ين ن بي اإلعالي يك عرلل المعرالين ا تصراليا لرى األأرتاص المنتيري ا تصراليا ) ىرا ن ربي مرتيعري
وا القطاع ووا تزايل م تمر وىا وا ةرلول  , )11808وىرا ترلل عارى مرلح ةيرم العرهت الماقرى عارى

عاتا من ىم وا ن العمل  61 – 18ني ) ة ه نظام و ازرذ العمل.
إشكالية سوق العمل ف قطاع غزة:

يعررانا رروا العمررل وررا القطرراع مررن عررلل مررن ا تررتم ت الييسايرري  ,يىميررا ضررعو لرتررو ا

واعتماله عاى ي واا العمل األترح.

وب رربه لررك يعررانا ا تصررال القطرراع مررن تيأررا البطالرري ,األمررر ال ر ك ييرررض ويررول

ررتيعابيي ,

ررتراتيييي ةسوميرري

لاتأررغيل  ,توض ر الم ررارات الرئي رري لاعمررل والو ررائل واإلمسانررات المتاةرري ليررا ,والبررلائل المتعررللذ ,وىررا

تمثل تطا ا ترأاليا :

)( Guidlnes

وصو لى ةالي التوظيو التأغيل ) السامل.

و ل ورثت الةسومي اليا طينيي الةاليي وا طاع غزذ ,عنل ت اميا ال اطي وا العام 2116م.
ا تصالا يعانا من بنيي تةتيي ىأي  ,ونلرذ ورص العمل التا يمسن توليلىا وا ضوت لك ,ةيرت يويرل

عيررز مررزمن وررا الميرزان التيررارك اليا ررطينا  ,وأررسل لررك عبئررا ماليررا ضرراويا  ,تةماتررو ميزانيرري الةسومرري
المةاص ررذ يصررم وويررول تاررل سبيررر بررين ةيررم ي ررالات الةسومرري الضرريقي  ,والةيررم السبيررر لإلنيرراا العررام
المطاوه لمواييي المأاسل ا تصاليي السثيرذ  ,واصمةيا  ,واعالذ تر يم البنيي التةتيي ؟

البطالة ف قطاع غزة :
تأررسل البطالرري اليرررا بررين ةيررم القرروح العامارري المعروضرري  ,وةيررم القرروح العامارري المطاوبرري عنررل م ررتويات
األي ررور ال ررائلذ و ررا رروا العم ررل  .وتعتب ررر البطال رري و ررا ا تص ررال القط رراع ظ رراىرذ مزمن رري  .ةي ررت عم ررل
ا ةررتمل الصررييونا عاررى تس رريس ى ر ه الظرراىرذ مررن تررمل ضررعاو القررلرذ التأررغيايي لم تصررال  ,ويعررل

العمالي وا ةالي اعتمال وتبعيي ساماي لى ي واا العمل غير المةايي .

وتررمل المرةارري التررا يعقبررت اتيرراا يو رراو  ,مررر طرراع غ رزذ بتةررو ت سبي ررذ  ,غارره عاييررا ال ررمي العامرري

وىا تلنى ورص التنميي الةقيقيي  ,واعتمال ال اطي عاى تووير برامج ومأاريع اغاثيي ولم يسن ىنراك نرواذ
لويول ا تصال مةاا ةقيقا الر عاى النمو وتوليل ورص العمل المطاوبي و لرك ب ربه التطرط العأروائيي
التا لم تأت بالة بان التغيرات والعوامل ال يا يي واألمنيي المتو عي.
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وا ا ما انتقانا لى الوا ع الةرالا ,ورإن الصرورذ تبرلو يصرعه  ,ةيرت

تتروور لاةسومري اليا رطينيي الةاليري

ميموعرري الظررروو التررا يتيةررت لاةسومررات ال ررابقي ,ومنر اليرروم األول الر ك تأررسات ويررو الةسومرري ورضررت

يميرع اإليرراتات نةرو ةصررارىا وعزليرا وتنقيررا مرن العررلو والصرليا  ,وبرررغم لرك وررإن الةسومري ةاوظررت
وا سل مرذ عاى م توح معين من مقومرات الصرمول  ,عبرر ورت مناور يليرلذ لرم تسرن معرووري مرن برل ,
مثررل وررت األنيرراا ولس ررر الةصررار ,ال ر ك و ررع مررن لائ ررذ البطالرري لتأررمل وئررات وينمرراط يليررلذ  ,وات ررعت
لائرذ الضرر لتأمل طاعات ىائاي وقلت مصالر لتايا وموارل رز يا وتيارتيا.
وبررالنظر لررى ةصرراتات البطالرري وررا القطرراع  ,نيررل ين معررلل البطالرري وررا القطرراع يت رراو ةاليررا مررا بررين
 )%61 - %55ة رره تق ررليرات و ازرذ العم ررل  .ا م ررا ت ررم اةت رراه الع رراطاين ع ررن العم ررل  ,والم ررؤىاين

والترييين من سم الين ين.

و لررك ة رره التعريررو المو ررع ال ر ك يأت ر با عتبررار تصوصرريي رروا العمررل اليا ررطينا ,ونةررو )%45
بة رره تقررليرات تقررارير منظمرري العمررل اللوليرري التررا تةت رره سررل مررن يعمررل ةتررى رراعي واةررلذ تررمل

األ بوع ) عاى ينو عامل) وى ا مصروو

يسيى ل ل المعيأي.

يباغ علل العاطاين عن العمل ال ين اموا بطاره العمرل وتةرليت بيانراتيم لرلح مساتره التأرغيل المتابعري
لو ازرذ العمل نةو  )1110811باةت عن العمل.
اآلثار المترتبة عمى الحصار و تفش البطالة ف قطاع غزة :
* باررغ عررلل المنأررغت المغاقرري وررا طرراع غ رزذ نتييرري ا ررتمرار الةصررار نةررو ( )632منأررأذ  ,وباررغ عررلل
المنأررغت المتو يرري عررن العمررل نةررو ( )26منأررأذ ا تصرراليي  ,بينمررا باررغ عررلل المنأ رغت المتضررررذ نةررو
( )9501منأأذ  ,و يمي الت ائر التا تسبلتيا تقلر بر ( )101999لو ر .
* ارتيعت ن بي اإلعالي لى نةو . %9

* ارتيرراع ن رربي األ ررر اليا ررطينيي التررا تتاقررى م رراعلات مررن المؤ ررات الةسوميرري واألىايرري لررى %5333
من األ ر  ,و ( )%6.49من األ ر تةتاج لام اعلات ولم تةصل عاييا.
* ارتياع ن بي تأغيل األطيال وا وا العمل وا ميرن ويعمرال
لك من ن ه الت ره الملر ا وا طاع التعايم.

تتنا ره مرع يعمرارىم و رلراتيم ,وزال

* ظيور السثير من اإلأسا ت ا يتماعيي النايمي عن العوز وضيا الةال وتلنا م توح المعيأي .

* ارتيرراع ن رربي البطالرري وررا صرريوو التررييين  ,ةيررت باررغ عررلل التررييين وررا متتاررو التتصصررات مررن
اليامعات والمعاىل ومراسز التلريه نةو ( )9655تريج  ,مع عرلم رلرذ روا العمرل عارى ا رتيعابيم

وا وظائو يليلذ.

دور الحكومة ف معالجة إشكالية البطالة وتوفير فرص العمل:

يعررل ييررال تطرري

ررتراتيييي لاتأررغيل لاةسومرري اليا ررطينيي عاررى  ,ةيررت تأررسل ى ر ه العناصررر ا ىتمررام

ال ررئيس لاررو ازرذ ,لمواييرري البطالرري ,وزيررالذ ةيررم ورررص التأررغيل وروررع يعررلالىا  ,وى ر ا ساررو يأررسل تةررليا

ي ا يا لالور الةسوما برمتو ,وييرض عطات األولويي ل لك.
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ويمام ميموعي الظروو والو ائع القا يي الترا ورضريا الةصرار ,واآلثرار الترا ترتبرت عارى لرك والترى مرن
يىمي ررا ارتي رراع األ ررعار ,وزي ررالذ ص ررعوبي المعيأ رري  ,ووق ررلان عأر ررات اآل و م ررن و رررص العم ررل ,وض رريا

ميررا ت النأرراط ا تصررالك الممسنرري ,وررإن لررك يؤأررر عاررى صررعوبي اليرررص والبررلائل المتاةرري,

ين

يعنرا الغرضرريي العلميري ,وعررلم تروور المتررارج المنا رربي ةيرت يترروور العنصرر والمررورل البأررك الر ك يرراىن
عاي ررو ص ررانعو القر ررار و ررا ر ررم ال يا رري المةاي رري لا رروا  ,واعطائ ررو ال ررزتم وعوام ررل الص ررمول المطاوب رري ,
تاص رري و ررا ىر ر ه المرةا رري الطارئ رري وا

ررتثنائيي مر ررن ةي رراذ الأ ررعه اليا ررطينا ,ةي ررت برىن ررت الةسومررري

اليا طينيي عاى صرارىا وعزميرا عارى تروض معرسري الصرمول والمقاومري ورا متتارو يويييرا ويأرساليا .
و ل تمثات الييول الةسوميي وا مجال توفير فرص التشغيل بما يم :

 -1ام ررت ال ررو ازرذ بتأ ررغيل ع ررلل سبي ررر م ررن الع رراطاين ع ررن العم ررل م ررن متتا ررو الأر ررائ العمالي رري واليئ ررات
العماليرري  ,ةيررت باررغ عررلل الم ررتييلين مررن تررمل برنررامج التأررغيل المؤ ررت  )210724م ررتييل وباررغ

وررص العمرل الترا ترم توويرىرا  )550742ورصري عمرل ,باغرت التسايري الماليري لير ه اليررص يسثرر مررن
 )411مايون أيسل.
 -2تقرروم الةسومرري اليا ررطينيي با ررتقطاع ن رربي  %5مررن رواترره المرروظيين الةسرروميين التررابعين ليررا ,والتررا
تقوم بتووير رواتبيم  ,وى ه الن بي تأسل المورل األ ا ا لتمويل برنامج التأرغيل المؤ رت الر ك ترليره
و ازرذ العمل من يواتر العام 2116م.

 -3امت الو ازرذ بانياز مأروع تطروير نظرام معاومرات روا العمرل اليا رطينا ,وىرو يول نظرام ةا روه
ةر ررليت لاقر رروح العامار رري اليا ر ررطينيي ير ررتم انير ررازه ور ررا وا ر ررطين ويأر ررمل ى ر ر ا النظر ررام يمير ررع البيانر ررات

والمعاومررات المبرميرري والتررا تتررص اعررلذ التأررغيل و رروا العمررل ,ونظررم التيترريش وال ررممي والصررةي
المينيي  ...الخ.
ويىمي رري ي رروور مساني رري و ررلرذ ال ررو ازرذ عا ررى تص ررنيو الع رراطاين ة رره بيان رراتيم وتر ررتيبيم بة رره يولوي ررات
ا

تةقاا ,واعطات اليرصي لاعاطاين الةقيقيين.

 -4امررت الررو ازرذ بتنيي ر العليررل مررن ب ررامج الررلعم والم رراعلات الماليرري العماليرري العايارري عبررر وت ررات غيررر
منتظمي ,ومن يام الةسومي العاأرذ وةتى تاريترو ,بارغ عرلل الم رتييلين مرن بررامج الم راعلات نةرو

 121يلو عامل  ,بوا ع  24مايون لو ر تم صرويا بأسل مباأر عاى أرسل مرن عاياري لام راعلذ
وا تتييو ةالي البطالي وتعويض العمالي اليا طينيي عن يزت من وقلان ورص العمل.

 -5امررت و ازرذ العمررل بالتعرراون مررع برنررامج تساوررل بتنظرريم عمايررات وةررص الم ررتييلين مررن البرنررامج عاررى
اعلذ المعاومات  ,ةيت وور ى ا البرنرامج نةرو  )17لوعري أريريي

ورصي تأغيل أيريا.

 )211لو ر لسرل

 -6امت و ازرذ العمل بالتعراون مرع و ازرذ الأرئون ا يتماعيري بترووير البيانرات المزمري لاوصرول لرى

و

األ ر ررر اليا ر ررطينيي التر ررا ت ر ررتةا الم ر رراعلات ا يتماعير رري  ,س ر ر لك مر ررن تر ررمل لينر رري الم ر رراعلات

الةسوميي – بعل يرات البةت الميلانا لل ار ي ةالي األ ر الم تيلوي.
 -7وورررت الررو ازرذ ميموعرري مررن ب ررامج التررلريه المينررا لصررال
المينيي ف مجاالت كثيرة ومتنوعة منها :

 -1يعمال ميني النيارذ

 -2يعمال ميني الةلالذ والاةام
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و الطابرري  ,وررا متتاررو التتصصررات

 -3يعمال ميني التراطي
 -4يعمال ميني التبريل والتسييو

 -5يعمال ميني الصياني والسيربات
 -6يعمال ميني ص الأعر ولورات سواوير
 -7يعمال ميني ال يا ي
 -8يعمال ميني الأبسات السيربيي
 -باغ علل الم تييلين من  NGOSوا الربع األول من العام  2111نةو  )28435م تييل.

 تقرروم الررو ازرذ بالتن رريا مررع العليررل مررن المؤ ررات والمنأررغت المةايرري وررا ال رروا لغرررض م رراعلتيا ورراتابيي اةتياياتيا من العمالي ,وة ه الأروط والمؤىمت المطاوبي ,واعطائيا البيانات المزمي لاعمالري مرن
وا ع نظام معاومات وا العمل المتوور للييا.

الميموع الساا لأليلك العاماي وا وا العمل  )5230331ورل
-

ن العمل )61-15

 -العاطاون عن العمل نةو ) 1110811

 الم تييلون وعم والم ياون للح مساته التأغيل عللىم  )216271ورل -تباغ ن بي المتعطاين من وذ العمل . )%58069

 الب رراةثون ع ررن العم ررل ةت ررى نياي رري الرب ررع األول لاع ررام 2111م  ,والر ر ين رايعر روا ال ررو ازرذ ومسات ررهالتأغيل التابعي ليا  )1110811باةت .
 الم تييلون من برامج الو ازرذ والتأغيل المؤ ت وس لك من مؤ رات األىايري واللوليري ترمل نيرساليترذ نةو  )330185م تييل.

 العاماون وا القطاع غير الةسوما  )210111عامل. -يصةاه المنأغت

.)7249

 -المعامون والمتطوعون وا و ازرذ التربيي والتعايم عاى بنل العقول ) .)411

 علل الموظيين وا الةسومي اليا رطينيي الةاليري  GSوالر ين يتقاضرون رواتربيم  /غرزذ )320111موظو.
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م ن ن ننا وزارة المالي ن ن ننة  69046أل ن ن ننف

برنامج التشغيل المؤقت

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة

دوالر

 690..الف دوالر

مدور من ح/التسديد

 .940الف دوالر  20مشروع

صناعي= 35

زارعي= 63

تجاري= 3

خدمات= 1

فرصة عمل دائمة=
956

فرصة عمل دائمة=
3.

فرصة عمل دائمة= 6

فرصة عمل دائمة=66
فرص عمل
دائمة= 996

فرصة عمل لمدة شهر =
6616
.211

فرصة عمل لمدة شهر=
135
.211

فرصة عمل لمدة شهر =
690

فرصة عمل لمدة شهر =
202

مجموع فرص العمل  /شهر

*مجموع فرص العمل  /شهر

=.211

= 665

مالحظات هامة :

*مالحظة  :ينتهي أثر فرص العمل بانتهاء التمويل

* تبقى فرص العمل تزداد بزيادة عمر المشروع أي أن األثر دائم.

*يتم خالل ثالث سنوات تسديد قيمة التمويل األساسية.
* يبقى لكل مستفيد رأس مال المشروع.

* صافي دخل شهري للمستفيد بحد أدنى  9555شيكل.
* توفير  20سلعة وخدمة للسوق المحلي بحد أدنى .

المجموع
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تصنيف المنشآت العائمية والوضع الحال لها خالل الربع األول من العام 6595

قطاع النشاط

فعالة

متوقفة

المجموع

مغمقة

الزراعة وصيد األسماك

280

0

1

281

الطاقة والمياه وصيانة األجهزة

449

1

17

467

0

0

7

7

الصناعات التحويمية

819

31

7

857

التشييد والبناء واإلنشاء

74

12

33

119

تجارة الجممة والتجزئة  -الفنادق والمطاعم

6939

18

67

7024

نقل والتخزين والمواصالت واالتصاالت

616

2

62

680

التمويل – التأمين – العقارات – خدمات األعمال

96

0

11

107

الخدمات االجتماعية والشخصية

1425

4

9

1438

فروع أخرى

242

0

22

264

236

11244

التعدين والمحاجر

المجموع

68 10940
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التعدين
والمحاجر

التشييد
والبناء

نقل
والتخزين
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الخدمات
االجتماعية

المجموع

مغلقة

متوقفة

فعالة

تصنيف منشآت أرباب العمل والوضع الحال لها خالل الربع األول من العام 6595
فعالة

قطاع النشاط

متوقفة

مغمقة

المجموع

الزراعة وصيد األسماك

49

0

3

52

الطاقة والمياه وصيانة األجهزة

148

0

3

151

التعدين والمحاجر

18

0

0

18

الصناعات التحويمية

529

4

10

543

التشييد والبناء واإلنشاء

79

2

8

89

تجارة الجممة والتجزئة  -الفنادق
والمطاعم

2432

4

27

2463

نقل والتخزين والمواصالت واالتصاالت

145

0

2

147

التمويل – التأمين – العقارات – خدمات
األعمال

87

2

1

90

الخدمات االجتماعية والشخصية

1562

1

9

1572

فروع أخرى

141

0

1

142

المجموع

5173

13

63

5249

100%
80%
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40%
20%
0%
الزراعة
وصيد

التعدين
والمحاجر

التشييد
والبناء

نقل
والتخزين
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الخدمات
االجتماعية

مغلقة

متوقفة

فعالة

عدد المتعطمين التراكم المسجمين حتى نهاية الربع األول 6595/
المجموع

منهم

أم

ابتدائ

ممم

ثانوي

إعدادي

دبموم

بكالوريوس دبموم ماجستير

دكتو

عال

ار

إناث
21254 11305 49499 62911 28258 22110 4343 65003 200338

196 133

100%
90%
80%
70%
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40%
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20%
10%
0%
2

1
ثانوي

اعدادي

ابتدائي

ملم

أمي

دكتورا

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

توزيع العدد التراكم لطالب العمل المسجمين حتى نهاية الربع األول  6595/حسب الشريحة العمرية
أقل 20
11505

25-21
41458

35-31

30-26

20013

24696

12

40-36
16085

فوق40
40935
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