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  الموارد البشریة في وزارة العملتشخیص 
  مقدمة

، ألنه تخطیط في مؤسسة أي یعتبر التخطیط العلمي السلیم للموارد البشریة أهم عنصر من عناصر نجاح  عمومًا
من خالل إدارة الموارد البشریة أهمیة  تنبعالعنصر األهم من عناصر رأسمال المؤسسة، وهو العنصر البشري. لذلك 

نصب  المؤسسةالذي یتم االعتماد علیه بشكل أساسي في تحقیق األهداف التي تضعها  اعتناءها بالعنصر البشري،
بعملیات هي القیام إدارة المصادر البشریة من أهم مهام القائمین على لیة. ففي خططها المختلفة والمتتاعینیها 

التخطیط والتنظیم والتوجیه ومراقبة النواحي المتعلقة بالحصول على األفراد وتنمیتهم وتعویضهم والمحافظة علیهم 
هم أهم  المؤسسةاخل د الفئات أو الدرجاتفي مختلف   الموظفینبان ، ایمانًا منهم المؤسسةبغرض تحقیق أهداف 

ة على تزویدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم من القیام بأعمالهم لما فیه مصلح العمل ممن واجبهبالتالي الموارد، و 
  . هافیالمؤسسة التي یعملون ومصلحتهم، وأن تراقبهم وتسهر علیهم باستمرار لضمان نجاحهم ونجاح  المؤسسة

  

هذا السؤال یمكن تفصیله ؟ مبنى على أسس علمیةتخطیط للقوى البشریة ود ، هل یمكن القول بوجفي وزارة العملو 
تم وضع كل  حجم العمل المطلوب؟ وهلمن األسئلة، منها: هل عدد الموظفین في مقر الوزارة یتناسب  في عدد كبیر
رات العامة ااالد موظفيد اعدأتناسب وخبراته العملیة والتدریبیة؟ هل تالعلمیة  وظیفة االنسب لمؤهالتهالموظف في 

 عتبار تأهیل موظفي مراكز التدریبمدیریة أو محافظة؟ هل یمكن ا كل العاملین في المدیریات مع حجم العمل في
المهني مناسب لطبیعة المهن التي یفترض أن تدربها في هذا القرن؟ وهل هذه المراكز موزعة بشكل مناسب لخدمة 

دات التخصصیة التي تم استحداثها في هیكلیة الوزارة المعمول بها حالیًا أكبر عدد من المواطنین؟ هل تم تزوید الوح
  بموظفین مؤهلین ومناسبین للقیام بمهام هذه الوحدات؟ 

  

، بشكل دوري في الوزارةالتي یجب القیام بها االساسیة الخطوات  تعتبر عملیة تشخیص الموارد البشریة منمن هنا، 
المستمر والمتواصل للمصادر  التخطیطمین على إدارة هذه المصادر في القائ ةساعدحیث تأتي أهمیتها في م

لوظیفة وتحدید المسؤولیات الملقاة كل على األنشطة والمهام المكونة لالبشریة، حیث یتطلب هذا التخطیط التعرف 
تحدید ، كما تساعدهم هذه العملیة في مناسب وتحدید مواصفات من یشغلها م الوظیفة بشكلیعلى عاتقها وتصم

،  الوزارةاحتیاجات  البحث عن العاملین في سوق العمل وتصفیتهم من خالل طلبات من خالل من العاملین كمًا وكیفًا
  التوظیف واالختیار والمقابالت الشخصیة وذلك لوضع الفرد المناسب في المكان المناسب.

  

بمراقبة ومتابعة الموظفین طوال الوقت االهتمام على القائمین على تخطیط المصادر البشریة یضاف الى ما سبق، 
وتحفیزهم على العمل من أجل تحقیق االهداف الموضوعة، وتقییم أداءهم الوظیفي وسلوكهم االجتماعي للتعرف على 
نقاط القوة والضعف لدیهم من أجل دعم نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف من خالل تعریضهم لدورات تدریبیة تسهم 

  الستغالل طاقاتهم بشكل أفضل. األنسب لهمارفهم ومهاراتهم وتوجیههم نحو أنشطة ومع تهمرفع كفاءفي 
  

تشخیص مجموعة من خصائص الموظفین في وزارة العمل، بهدف مساعدة القائمین جادة لیعتبر هذا التقریر محاولة 
ل، وتخطیط على ادارة المصادر البشریة في وضع خطط الستثمار ما یتوفر من مصادر بشریة بالشكل األمث

. فقد ركز هذا التقریر على مجموعة من المتغیرات  االحتیاجات المستقبلیة للوزارة من المصادر البشریة كمًا ونوعًا
، وتتمثل هذه المتغیرات في الجنس، التي تتوفر حولها بیانات عن الموظفین في دائرة شؤون الموظفین في الوزارة

     التوزیع العمري، الفئة الوظیفیة، المؤهل العلمي والتخصص، وسنة التعیین.، لمكاني السكن والعمل التوزیع الجغرافي
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 (دائرة شؤون الموظفین) لقد تم الحصول على قاعدة البیانات المطلوبة من السجالت اإلداریة لدائرة االختصاص
الضفة الغربیة أن عدد الموظفین المسجلین على مالك الوزارة في ، حیث أظهرت  10/02/2011محدثة حتى تاریخ 

، من بینهم  467 ما بسبب االنتداب أو إ ،موظفین لیسوا على رأس عملهم بالوزارة في التاریخ المذكور 10موظفًا
أما الموظفون الذین على رأس  .وثالث إناث ذكور ةسبعیتوزعون حسب الجنس إلى ، اإلعارة أو اإلجازة بدون راتب

، فأنه  457عملهم وعددهم   5كما یوجد بینهم  ،إناث) 3ذكور و  4( غیر مسكنینین فسبعة موظ بینهم یوجدموظفًا
   .ذكور وأنثى واحدة) 4( مستشارتم تسكینهم بمسمى موظفین 

  

أنثى یشكلن نحو  142 من بینهمتوزیع الموظفین العاملین في الوزارة من حیث الجنس، تبین أن  أما من حیث 
نسبة االناث بین العاملین عمالة حیث أنها أعلى من نسبة جیدة ، وتعتبر هذه المن اجمالي موظفي الوزارة 31.1%
ً على مسح القوى العاملة للربع الثالث 20.2والبالغة في الضفة الغربیة تامة  ، كما أن هذه النسبة أعلى 2010% بناء

، حیث یةباستثناء موظفي وزارتي الصحة والتربفي الضفة الغربیة  من نسبة االناث بین موظفي الخدمة المدنیة
   .1/1/2010حتى تاریخ العام % وذلك حسب احصاءات دیوان الموظفین 25.5بلغت 

  

حســب مجموعــة مــن المتغیــرات، مــع األخــذ بعــین  بیانــات المــوظفین الــذین علــى رأس عملهــم بدراســةفیمــا یلــي ســنقوم 
  االعتبار متغیر الجنس كمتغیر مشترك في جمیع مراحل عملیة التحلیل. 

  

: التوزیع    الجغرافيأوًال
)  457(تـــوزع موظفـــو الـــوزارة   208%، و 31.7موظفـــًا یعملـــون فـــي مقـــر الـــوزارة ونســـبتهم  145بواقـــع  جغرافیـــاً موظفـــًا

فــي مراكــز التــدریب  مــوظفین 104ي وعــددهم قیعمــل البــا مــا%، فی45.5موظفــًا یعملــون فــي مــدیریات العمــل ونســبتهم 
% مـن اجمـالي المـوظفین 35.9ة أخرى، بلغت نسبة االنـاث % من إجمالي الموظفین. من ناحی22.8ونسبتهم المهني 

العمــل ومراكــز التــدریب  مــدیریاتكــل مــن % مــن إجمــالي المــوظفین العــاملین فــي 28.8العــاملین فــي مقــر الــوزارة، و 
  المهني.

  

ط ات الوسـ% مـنهم یسـكنون محافظـ70.4وعند توزیع الموظفین العاملین في مقر الوزارة حسب مكان سكنهم، تبـین أن 
% مــن إجمــالي اإلنــاث، أمــا نســبة مــوظفي مقــر 86.0% مــن اجمــالي الــذكور و 62.0بواقــع  ، أریحــا، القــدس)رام اهللا(

، فیمـا كانـت نسـبة %23.2فبلغـت  طـولكرم، نـابلس، قلقیلیـة، سـلفیت) طوباس، الوزارة من المحافظات الشمالیة (جنین،
% بـین الـذكور و 8.7% فقـط بواقـع 6.3ة، حیـث بلغـت محافظتي جنوب الضفة بین العاملین فـي مقـر الـوزارة منخفضـ

    % بین االناث.2.0
  

)  312(أما من حیث التوزیع النسـبي للمـوظفین العـاملین خـارج مقـر الـوزارة  علـى المحافظـات، أظهـرت البیانـات موظفـًا
حافظــة % یعملــون فــي محافظــة نــابلس، یلــیهم العــاملون فــي م13.8یعملــون فــي محافظــة الخلیــل، % مــنهم 22.1أن 

% لكــل منهمـا. وبمــا أن 3.2بلغـت أقــل نسـبة لهــم فـي محــافظتي طوبـاس وســلفیت بواقـع مــا %، فـي 11.2جنـین بواقــع 
، فهـل تتناسـب نسـبتهم مـع یعملـون فـي خدمـة المـواطنین بشـكل مباشـر هؤالء الموظفین هم أذرع الوزارة في المحافظـات
إلــى الشــكل البیــاني التــالي نالحــظ أن نســبة المــوظفین أعلــى إذا نظرنــا ، ؟نسـبة الســكان فــي المحافظــة التــي یعملــون بهــا
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من نسبة السكان في المحافظة صغیرة الحجم، في حین یوجد نقـص كبیـر فـي مـوظفي محافظـة القـدس باعتبارهـا ثـاني 
  كانتا متقاربتین بشكل كبیر في محافظة نابلس. السكان والموظفین ، في حین ان نسبتيأكبر المحافظات

4.23.2
3.2

6.4
10.6

10.311.2

9.6

13.8

5.4

22.1

1.82.12.5
3.9

6.77.5

10.9
11.913.6

15.5

23.5

مقارنة بین التوزیع النسبي للسكان والتوزیع النسبي للموظفین في المحافظات 
نسبة الموظفین نسبة السكان

  

%، 28.8بـین المـوظفین العـاملین فـي المحافظـات بلغـت االجمالیـة أن نسبة االناث  من ناحیة أخرى، أظهرت البیانات
أخـرى، حیـث بلغـت إلـى ن محافظـة هـذه النسـب مـ وعند النظر إلى نسـبتهن فـي كـل محافظـة، تبـین وجـود فروقـات بـین

%. أما النسـبة األقـل 51.2، تلیها نسبتهن في محافظة نابلس بواقع % 61.5أعلى نسبة لهن في محافظة أریحا بواقع 
  %. نسبهن في باقي المحافظات تظهر في الجدول التالي.10لهن فكانت في محافظة طوباس بواقع 

  ): توزیع موظفي وزارة العمل العاملین خارج مقر الوزارة حسب محافظة العمل والجنس1جدول (
  الخلیل  بیت لحم  القدس  اریحا  رام اهللا  سلفیت  قلقیلیة  نابلس  طولكرم  طوباس  جنین  المحافظة

  69  32  17  13  30  10  20  43  33  10  35  العدد
  24.6  18.8  29.4  61.5  26.7  30.0  25.0  51.2  24.2  10.0  20.0  % االناث

  

مدیریـة  13مـوزعین علـى  مـوظفین 208وعند النظر الى الموظفین العـاملین فـي مـدیریات العمـل نجـد أن عـددهم یبلـغ 
أي انـه یوجـد  ،أنثـى 60ذكـرًا و 148موظف لكل مدیریة. یتوزع هؤالء الموظفین حسب الجـنس بواقـع  16عمل بمعدل 

وجـود تبـاین واضـح فـي نسـبة الجـنس بـین یوضـح الشـكل التـالي و فـي مـدیریات العمـل. تعمل ذكر مقابل كل انثى  2.5
ین ذكـور مقابـل انثـى واحـدة، یـنعكس الوضـع تقریبـًا فـي مـوظف 9وجـود  طوبـاس، فبینمـا نـرى فـي مدیریـة مدیریة وأخـرى

 توزیـعضـعف عـدد المـوظفین الـذكور. الشـكل التـالي یوضـح یقتـرب مـن اإلنـاث   مدیریة أریحا لنرى أن عدد الموظفات
    .الموظفین العاملین في مدیریات العمل حسب الجنس أعداد
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  )1شكل(

موزعین على تسعة مركـز للتـدریب المهنـي بمعـدل  موظف 104دهم عد فیبلغن في مراكز التدریب المهني فو أما الموظ
%. 28.8أنثـى ونسـبتهن  30یبلـغ عند توزیعهم حسب الجنس، وجـد ان عـدد االنـاث بیـنهم و موظف لكل مركز.  11.6

مركز تدریب تشغل عدد أعلى من المعـدل هـي مركـز  4یمكن االستنتاج بوجود وعند النظر إلى الشكل البیاني التالي، 
. موظــف)، 13مركــز الخلیــل (و  ،موظــف) 15موظــف)، مركــز بیــت جــاال ( 16موظــف)، مركــز طــولكرم ( 19ین (جنــ

  موظفین أو أقل. 10أما المراكز الباقیة فیعمل في كل منها 

  
  )2شكل (

وبالنظر إلى التوزیع النسبي للموظفات اإلناث في هذه المراكز، نجد أن النسبة األعلى لهن في مركز تدریب نابلس 
%، فیما كانت النسبة األقل لهن في مركز 38.5%، تلیها نسبتهن في مركز تدریب الخلیل بواقع 75.0لإلناث بواقع 

%. النسب للمراكز االخرى یمكن حسابها من البیانات المتوفرة في الشكل البیاني 12.5تدریب حلحول والتي بلغت 
راكز التدریب المهني هي طوباس وسلفیت وأریحا محافظات خالیة من م 4من ناحیة أخرى، یالحظ وجود  .أعاله

  والقدس، بینما یوجد مركزین في كل من محافظتي نابلس والخلیل.
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وجود خمسة موظفین تم تعیینهم حدیثًا لم تسجل وعند ربط محافظة سكن الموظف بالمحافظة التي یعمل بها، تبین 
% یعملون في نفس المحافظة التي 76.5إن منهم موظفًا ف 452لهم محافظة السكن. أما باقي الموظفین وعددهم 

، وهذا یعني أن  موظفي الوزارة ینتقلون یومیًا من محافظة سكناهم الى مكان عملهم في ربع  نحویسكنون بها فعلیًا
جنس الموظفین، تبین أن نسبة من یعملون في المحافظة التي یسكنون بها بین إلى محافظة أخرى. وعند النظر 

%. أما من حیث المحافظة االكثر 85.6%، ارتفعت النسبة المقابلة لها لدى االناث الى 72.5الذكور بلغت 
 58محافظة رام اهللا التي یتواجد بها مقر الوزارة، حیث یعمل بها  فكانتاستقطابًا للموظفین من محافظات أخرى 

سكناهم. من  یر محافظة غأخرى یشكلون أكثر من نصف العاملین في محافظة ، موظفًا یسكنون محافظات أخرى
محافظة نابلس  هيأن أكثر محافظة یذهب منها موظفون للعمل في محافظات أخرى ناحیة أخرى، أظهرت البیانات 

% من موظفي وزارة العمل الذین 41 نحوموظفًا یسكنون فیها ویعملون في محافظات أخرى، اي أن  25التي یوجد 
  األخرى. الجدول التالي یعطي مزیدًا من التفصیالت. یسكنون محافظة نابلس یعملون في المحافظات

  توزیع أعداد موظفي وزارة العمل حسب محافظة السكن ومحافظة العمل والجنس): 2جدول(

  المحافظة
  محافظة العمل  محافظة السكن

  یعملون في
  محافظة السكن

  یعملون في
  محافظة اخرى

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
  1  7  6  26  7  28  7  33  جنین

  1  3  1  6  1  9  2  9  طوباس
  2  8  7  18  8  25  9  26  طولكرم
  6  19  18  18  21  21  24  37  نابلس
  3  4  4  7  5  15  7  11  قلقیلیة
  0  11  3  5  3  7  3  16  سلفیت
  0  4  46  67  58  113  46  71  رام اهللا
  3  4  7  5  8  5  10  9  أریحا

  2  6  4  6  5  12  6  12  القدس
  1  9  6  19  6  26  7  28  بیت لحم

  1  11  17  50  17  52  18  61  الخلیل
  20  86  119  227  139  313  139  313  المجموع

  
 :   یة للموظفینالعمر الفئات ثانیًا

، وبـذلك یـتم معرفـة عـدد الـذین یبلغـون سـن التقاعـد  2010تم حساب عمر الموظف مـن خـالل طـرح سـنة المـیالد مـن 
تـم توزیـع أعمـار  فیمـالـم یسـجل لـه تـاریخ المـیالد،  د موظـفو وجـ. وقد أظهرت البیانات وكل عام یلیه 2011في العام 

  سنوات. 5موظف على فئات عمریة بطول  456
ویظهر التوزیع النسبي لمـوظفي وزارة العمـل علـى الفئـات العمریـة أن أقـل عـدد مـن المـوظفین یتواجـد فـي الفئـة العمریـة 

بة المـــوظفین تـــدریجیًا لتبلـــغ أعلـــى % مـــن اجمـــالي المـــوظفین، ترتفـــع نســـ1.3یشـــكلون  مـــوظفین ســـتة) بواقـــع 20-24(
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% 8.6%، ثــم تعــاود االنخفــاض التــدریجي لتصــل إلــى 21.7) ســنة لتصــل إلــى 49-45ارتفــاع لهــا فــي الفئــة العمریــة (
% مـــن إجمـــالي المـــوظفین الحـــالیین ســـیتم تقاعـــدهم خـــالل 8.6) ســـنة، ممـــا یعنـــي أن 59-55خـــالل الفتـــرة العمریـــة (

  .2011عام السنوات الخمس القادمة بدءًا بال
سـنة)، حیـث  49-45وعند النظر الى التوزیع النسبي لكال الجنسین، نالحظ أن أعلى نسبة للـذكور فـي الفئـة العمریـة (

 54-50العمریــة فئــة لل %17.2، تــنخفض هـذه النســبة الــى نحـو % مـن إجمــالي المــوظفین الـذكور24.5بلغـت نســبتهم 
.  44-40العمریـــة % للمـــوظفین الـــذكور ضـــمن الفئـــة 15.3ثـــم إلـــى ، عامـــاً  أمـــا التوزیـــع النســـبي ألعمـــار اإلنـــاث عامـــًا

، حیــث تقــع أعمــار  49-45وحتــى  29-25تقــارب فــي توزیــع االنــاث علــى الفئــات العمریــة فیظهــر  % مــن 85.2عامــًا
ألعمـــار  العـــدديالشـــكل البیـــاني التـــالي یعطـــي تفاصـــیل أكثـــر حـــول التوزیـــع  المـــذكورة.لفئـــات العمریـــة االنـــاث ضـــمن ا

    وزارة.موظفي ال

توزیع أعداد موظفي وزارة العمل حسب الفئات العمریة والجنس

4

21

33

4548

77

54

32

2

2426
22

27
22

12
7

20 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 59

ذكر انثى

  
  )3شكل (

سنوات عن معدل أعمار  5أن معدل أعمار الذكور یرتفع بما یقرب من  ، تبین البیاناتمعدالت األعمارمن ناحیة 
وعند النظر الى  .لدى االناث سنة 38.9سنة انخفض إلى نحو  43.5اإلناث، حیث بلغ معدل أعمار الذكور نحو 

كثر شبابًا األانات أن الموظفین العاملین في مقر الوزارة بالعموم هم التوزیع العمري حسب مكان العمل، أظهرت البی
الذین یبدو انهم االكثر كهولة  ،من اولئك العاملین في مدیریات العمل أو اولئك العاملین في مراكز التدریب المهني

لفئات الثالث بقلیل من موظفي مدیریات العمل، حیث یبدو ذلك جلیًا عند حساب متوسطات أعمار كل فئة من ا
سنة، ومتوسط أعمار  39.8المذكورة والتي كانت على النحو التالي: متوسط أعمار العاملین في مقر الوزارة یساوي 

  سنة. 43.4سنة، ومتوسط أعمار العاملین في مراكز التدریب المهني  43.0العاملین في مدیریات العمل یساوي 
  

العمــل والجــنس، یالحــظ أن متوســط أعمــار الــذكور فــي مــدیریات وعنــد النظــر متوســط أعمــار المــوظفین حســب مكــان 
سـنة، فیمـا كـان  44.2سـنة، یـنخفض هـذا المتوسـط قلـیالً فـي مراكـز التـدریب المهنـي لیبلـغ  44.8العمـل األعلـى بواقـع 
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نـاث، سـنة. أمـا بالنسـبة لمتوسـط أعمـار اال 41.0هذا المتوسط أكثر انخفاضًا ألعمار العـاملین فـي مقـر الـوزارة لیصـل 
أعمار العامالت في مقـر سنة، أما متوسطا  41.5فإنه كان األعلى لإلناث العامالت في مراكز التدریب المهني بواقع 

  سنة على التوالي. 38.6سنة و  37.7فكانا متقاربین بواقع  العمل مدیریاتالوزارة و 
  

عامــًا  34-25عمریــة هــي الات فئــال% مــن المــوظفین فــي مقــر الــوزارة یتواجــدون ضــمن 56.6أن ) 3یظهــر جــدول (و 
، في حین أن  49-45و %  من الموظفین في مراكـز التـدریب 73.8% من الموظفین في مدیریات العمل و73.1عامَا

  سنة. 54-35المهني یتواجدون ضمن الفترة 
  ): توزیع موظفي وزارة العمل حسب الفئات العمریة ومكان العمل والجنس3جدول (

  الفئة العمریة
  المجموع  مراكز التدریب المهني  مدیریات العمل  ةمقر الوزار 

  منهم إناث  العدد  منهم إناث  العدد  منهم إناث  العدد  منهم إناث  العدد
20 – 24  2  0.0  3  66.7  1  0.0  6  33.3  
25 – 29  27  59.3  13  38.5  5  60.0  45  53.3  
30 – 34  25  32.0  21  61.9  13  38.5  59  44.1  
35 – 39  14  35.7  36  33.3  17  29.4  67  32.8  
40 – 44  22  36.4  40  37.5  13  30.8  75  36.0  
45 – 49  30  26.7  43  18.6  26  23.1  99  22.2  
50 – 54  13  30.8  33  9.1  20  25.0  66  18.2  
55 – 59   12  25.0  19  10.5  8  25.0  39  17.9  

  31.1  456  29.1  103  28.8  208  35.9  145  المجموع
  

موظفي الفئة معدل أعمار فئات الوظیفیة المختلفة، أظهرت البیانات أن من حیث معدالت أعمار الموظفین في ال
سنة  44.2و  سنة 44.9سنة، یلیهم معدالت أعمار موظفي الفئتین األولى والثالثة بواقع  48.5العلیا األعلى بمعدل 

توالي، أما معدل سنة على ال 39.8سنة و  39.0على التوالي، ثم معدالت أعمار الفئتین الرابعة والخامسة بواقع 
  سنه. 36.5أعمار موظفي الفئة الثانیة فكان األقل ومقداره 

  

: المؤهالت العلمیة للموظفین   ثالثًا
موظفـًا  11هنـاك عند مراجعـة المؤهـل العلمـي لمـوظفي الـوزارة مـن خـالل قاعـدة البیانـات المتـوفرة فـي الـوزارة، تبـین أن 

% مــن اجمــالي عــددهم. أمــا الموظفــون 2.4لمــي لهــم ویشــكلون نحــو لــم یــتم تســجیل المؤهــل الع(تســعة ذكــور وانثیــین) 
، فــإن أكثــر مــن نصــفهم یحملــون مؤهــل البكــالوریوس  446الــذین ســجل لهــم المؤهــل العلمــي وعــددهم  ، أو أعلــىموظفــًا

% علــى التــوالي. 20.9% و 20.6فیمــا تقاربــت نســبتي الحاصــلین علــى مؤهــل الــدبلوم المتوســط ومؤهــل الثــانوي بواقــع 
  %.7.9حملة مؤهل أعدادي أو ابتدائي فبلغت نسبتهم مجتمعة نحو أما 

  موظفي الوزارة توزعوا حسب المؤهل العلمي والجنس كما یلي:وبشكل تفصیلي أكبر، یمكن القول أن 
 % إناث.37.5موظفًا یحملون مؤهل ابتدائي من بینهم  16 •

 % إناث.10.5موظفًا یحملون مؤهل اعدادي من بینهم  19 •
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 % إناث.36.6یحملون مؤهل ثانوي من بینهم  موظفاً  93 •

 % إناث.30.4موظفًا یحملون مؤهل ابتدائي من بینهم  92 •

 % إناث.33.7موظفًا یحملون مؤهل بكالوریوس من بینهم  187 •

 % إناث.22.6موظفًا یحملون مؤهل ماجستیر من بینهم  24 •

 موظفین یحملون مؤهل الدكتوراه جمیعهم من الذكور. 8 •

أن نسبة الحاصلین على مؤهـل بكـالوریوس هـي األعلـى لكـل مـن الـذكور واالنـاث، مـع ارتفـاع هـذه التالي  ویبین الشكل
النسبة لدى االناث مقارنـة بتلـك المقابلـة لهـا لـدى الـذكور. كمـا یبـین الشـكل وجـود فـارق بـین نسـب الجنسـین الحاصـلین 

یحملـن مؤهـل ثـانوي، فیمـا بلغـت نسـبة الـذكور مـن ربـع االنـاث  مـا یقـربعلى مؤهل ثانوي، حیث أظهـرت البیانـات أن 
  الحاصلین على مؤهل ثانوي أقل من الخمس، فیما تقاربت نسب الحاصلین على مؤهل دبلوم متوسط لدى الجنسین.

  
التوزیع النسبي لموظفي الوزارة الذكور حسب المؤھل 

ابتدائيالعلمي
3%

اعدادي
6%

ماجستیر
8%

دكتوراه
3%

ثانوي
19%

دبلوم متوسط
21%

بكالوریوس
40%

التوزیع النسبي لإلناث في الوزارة حسب المؤھل 
ابتدائيالعلمي

4%

اعدادي
1% ثانوي

24%

دبلوم متوسط
20%

بكالوریوس
46%

ماجستیر
5%

دكتوراه
0%

  
  )4شكل (

وعند النظر إلى المؤهالت العلمیة للموظفین في كل من مقر الوزارة ومدیریات العمـل ومراكـز التـدریب المهنـي، یتضـح 
مــدیریات العمــل حاصــلون علــى مؤهــل % مــن المــوظفین فــي 48.8% مــن المــوظفین فــي مقــر الــوزارة و43.2أن نحــو 

بكــالوریوس، فــي حــین یختلــف الوضــع بالنســبة لمراكــز التــدریب المهنــي، حیــث أن النســبة األكبــر هــي للحاصــلین مؤهــل 
  %.43.1دبلوم متوسط بواقع 

  

ومراكــز التــدریب نســبتهم فـي كــل مــن مقـر الــوزارة ومــدیریات العمـل  اربــتتقامـا الحاصــلون علــى مؤهـل ثــانوي فأقــل فقـد 
ن علـى درجـة یالحاصـل نحـو ثلثـي في حین أن .% في كل منها على التوالي26.5% و 28.8و %30.2بواقع المهني 

ر % مـن اجمـالي العـاملین فـي مقـ18حیـث وصـلت نسـبتهم إلـى نحـو یعملـون فـي مقـر الـوزارة، الماجستیر أو الـدكتوراه 
، ثـم هـا% فقـط مـن اجمـالي العـاملین فی4.9بشكل واضح فـي مـدیریات العمـل لتصـل إلـى  هذه النسبةالوزارة، انخفضت 

% من اجمالي العاملین في مراكز التـدریب المهنـي. الشـكل التـالي یوضـح توزیـع أعـداد 3.9انخفضت أكثر لتصل إلى 
  الموظفین في المؤهالت العلمیة حسب مكان عملهم.
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أقل من ثانوي ثانوي دبلوم بكالوریوس أعلى من 
بكالوریوس

7

35

12

60

25
15

44
36

100

1013 14

44
27

4

توزیع الموظفین حسب المؤھل العلمي ومكان العمل
مقر الوزارة المدیریات المراكز

  
  )4شكل (

: التخصص (حملة دبلوم متوسط فأعلى)   رابعًا
 7اجمالي الموظفین، من بینهم  % من70نحو ، یشكلون اً موظف 318بلغ عدد الحاصلین على دبلوم متوسط فأكثر 

 .هذا البندب، وبالتالي سیتم استثناءهم من التحلیالت المتعلقة موظفین لم یسجل لهم التخصص
  

ین حملة دبلوم موظفال% من 92 من ما یقرب، حیث تبین أن مجموعة تخصص 11توزیع التخصصات على تم 
تجمیع فئات التخصص ذات األعداد الصغیرة في  فیما تم، مجموعات تخصصیة ستینتمون إلى  متوسط فأعلى

  أدناه. 4في جدول رقم  "أخرى"إسم تحت مجموعة واحدة 
 لوم متوسط فأعلى حسب مجموعة التخصص والجنس): توزیع الموظفین حملة دب4جدول(

 النسبة العدد التخصص
نسبة االناث في 
 مجموعة التخصص

 35.7 22.5 70 تربویة انسانیة اجتماعیة
 32.0 32.2 100 تجاریة اداریة اقتصادیة

 45.5 3.5 11 قانون وتشریع
 36.1 11.6 36 ریاضیات وحاسوب

 39.3 9.3 29 حرفیة ومهنیة
معماریةهندسیة و   39 12.5 17.9 

 18.5 8.4 26 اخرى
 31.5 100.0 311 المجموع
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صصات ذات عالقة بالعلوم تخأعاله أن نحو ثلث الموظفین حملة المؤھالت متخصصون في ) 4(یظھر الجدول 

، ثم %)22.5( بواقع التخصصات االجتماعیة واالنسانیة والتربویة، یلیهم المتخصصون في التجاریة واالداریة
) ونسبتهم الحاسوبهندسة الزراعة وهندسة  عدا تخصصاتالتخصصات الهندسیة ( متخصصون فيالن و لموظفا

  الشكل التالي یفصل توزیع هؤالء الموظفین على مجموعات التخصص بشكل أكبر %.12.5

100

117

36

2

29
39

53
9

تربویة 
انسانیة 
اجتماعیة

تجاریة 
اداریة 
اقتصادیة

قانون 
وتشریع

ریاضیات علوم طبیعیة
وحاسوب

طبیة 
وصحیة

حرفیة 
ومھنیة

ھندسیة 
ومعماریة

صحافة زراعیة
واعالم

اخرى

توزیع أعداد الموظفین حملة دبلوم متوسط فأعلى حسب مجموعة التخصص

  )5شكل (

كمـا هـو مبـین مـن  –مجموعـات التخصـص، تبـین علـى أنثـى)  98(واالنـاث ذكـر)  213(وعند توزیـع كـل مـن الـذكور 
أن النســبة األعلــى مــن كــال الجنســین متخصصــون فــي التخصصــات ذات العالقــة بــاالدارة واالقتصــاد، مــع  )6( شــكل

% 31.9% مــن اجمــالي االنــاث و 32.7ارتفــاع نســبة االنــاث قلــیالً عــن نســبة الــذكور، حیــث أظهــرت النتــائج أن نحــو 
كمـا یوضـح الشـكل أن الفـارق النســبي ضـمن هـذه المجموعــة.  اتخصصــون فـي تخصصـمـن الـذكور فـي ذات الفئـة مت

  % لصالح الذكور.8األكبر بین الجنسین كان في التخصصات الهندسیة، حیث وصل إلى نحو 

  
  )6شكل (
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قر الوزارة متخصصـون ضـمن % من حملة مؤهل دبلوم متوسط فأعلى العاملین في م75.5وتشیر النتائج ألى أن نحو 
مجموعــات تخصــص هــي: العلــوم التجاریــة واالداریــة، والعلــوم التربویــة واالجتماعیــة، وعلــوم الریاضــیات والحاســوب.  3

% من حملة مؤهل دبلوم متوسط فأعلى العاملین فـي مـدیریات العمـل متخصصـون فـي العلـوم االداریـة 63.9وأن نحو 
جتماعیة. امـا حملـة مؤهـل دبلـوم متوسـط فـأعلى العـاملین فـي مراكـز التـدریب المهنـي یة واالو والتجاریة وفي العلوم الترب

% مــنهم متخصصــون فــي الحــرف والمهــن أو فــي العلــوم التجاریــة واالداریــة أو فــي العلــوم الهندســیة. 76.7 حــوالي فــإن
مقــر الـــوزارة التــالي یبــین توزیـــع حملــة مؤهــل دبلـــوم متوســط فــأعلى علــى مجموعـــات التخصــص فــي كـــل مــن  الجــدول

  . ومدیریات العمل ومراكز التدریب المهني
  

نحـو وعند النظر الى توزیع الموظفین حملة دبلوم متوسط فأعلى حسب الجنس ومكـان العمـل، یبـین الجـدول التـالي أن 
العلــوم " و"ریاضــیات والحاســوب" " والعلــوم التجاریــة واالداریــة% مــن الــذكور فــي مقــر الــوزارة متخصصــون فــي "73.0

العلــوم % مــن اإلنــاث فــي مقــر الــوزارة متخصصــات فــي تخصصــي "74.2"، وأن نحــو جتماعیــةواالنســانیة واالتربویــة ال
% مـــن الـــذكور 65.7. أمـــا فـــي مـــدیریات العمـــل، فـــإن "العلـــوم التجاریـــة واالداریـــة" و"جتماعیـــةواالنســـانیة واالتربویـــة ال
العلــوم التجاریــة "و "جتماعیــةواالنســانیة واالة تربویــالعلــوم ال"% مــن اإلنــاث فیهــا متخصصــون فــي تخصصــات 59.0و

% مـن الـذكور فیهـا 64.4وعند النظر الى مراكز التـدریب المهنـي، یالحـظ اخـتالف الوضـع فیهـا، حیـث أن . "واالداریة
% مـــــن االنـــــاث 71.4" ، فـــــي حـــــین أن ومهنیـــــةالهندســـــیة والمعماریـــــة" و"العلـــــوم الحرفیـــــة العلـــــوم "متخصصـــــون فـــــي 
  ."ومهنیةو"العلوم الحرفیة  "م التجاریة واالداریةالعلو "متخصصات في 
  ): توزیع أعداد الموظفین في وزارة العمل حسب مجموعة التخصص ومكان العمل والجنس5جدول (

 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة 

  انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكرالتخصص

 70 1 4 11 32 13 9 تربویة انسانیة اجتماعیة

 100 10 6 12 37 10 25 اداریة اقتصادیة تجاریة

 11 0 0 4 3 1 3 قانون وتشریع

 7 0 2 0 5 0 0 علوم طبیعیة

 36 5 4 6 7 2 12 حاسوبوالریاضیات 

 2 1 0 0 1 0 0  طبیة وصحیة

 29 10 13 1 4 0 1 حرفیة ومهنیة

 39 1 16 3 9 3 7 هندسیة ومعماریة

 5 0 0 0 4 0 1  زراعیة
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عالم ٕ  3 0 0 0 0 1 2  صحافة وا

 9 0 0 2 3 1 3 اخرى

 311 28 45 39 105 31 63 المجموع

  

: سنة التعیین   خامسًا
یشكلون نحو و ، 1994موظفًا في الوزارة تم تعیینهم قبل قدوم السلطة في العام  82أظهرت البیانات أن 

. 457% من إجمالي الموظفین البالغ عددهم 18  2009إن العام أما خالل سنوات وجود السلطة، ف موظفًا
% من 12موظفًا یشكلون نحو  55كان األبرز من حیث عدد التعیینات، حیث بلغ عدد من تم تعیینهم 

و  2003 الذي لم یعین فیه أحد، یلیه العامین 2007العام  اجمالي الموظفین. أما أقل السنوات توظیفًا فكان
  % فقط. 2و موظفین یشكلون نح 9حیث بلغ مجموع ما تم تعیینهم بهما  2004

82

39
32

23

45

2323
28

1113
548

1512

55

34

5

قبل 
1994

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

توزیع أعداد الموظفین في الوزارة حسب سنة التعیین 

  )7شكل (
التالي نسبة الذكور واالناث في كل سنة تعیین، حیث یالحظ ارتفاع نسب تعیین االناث  )8( ویبین الشكل

وصلت نسبة االناث خالل هذه  فما بعد، حیث 2003في النصف االخیر من عمر وزارة العمل أي من العام 
واألعوام التي سبقته  2002لي من تم تعیینهم فیها. أما نسبتهم في تعیینات عام % من اجما42.8الفترة الى 

  % فقط.26.0فكانت 
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التوزیع النسبي للجنس في كل سنة من سنوات تعیین الموظفین

الذكور %
اناث %

  
  )8شكل (

% من الموظفین العاملین في 30.3أما من حیث توزیع الموظفین حسب سنة التعیین ومكان العمل، تبین أن 
-1994% منهم خالل الفترة 46.2عیین فما بعد، في حین تم ت 2009مقر الوزارة قد تم تعیینهم خالل العام 

، فیما 1999-1994% منهم تم تعیینهم خالل الفترة 45.7. أما العاملون في مدیریات العمل، فإن 1999
% من موظفي 38.5%. كما أظهرت البیانات أن 17.3وصلت نسبة من تعیینوا منهم قبل قدوم السلطة إلى 

، 2011-2009% منهم خالل الفترة 14.4، فیما تم تعیین 1994مراكز التدریب المهني تم تعیینهم قبل عام 
  . الجدول التالي یعطي تفصیالت أكثر حول سنة التعیین.2002-2000% منهم خالل الفترة 13.5وتعیین 

  ): توزیع موظفي وزارة العمل حسب سنة التعیین ومكان العمل والجنس6جدول (

 سنة التعیین
 المهني لتدریبا مراكز العمل مدیریات الوزارة مقر

 المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر

 -   1993 4 2 6 34 2 36 27 13 40 

1994 12 4 16 14 4 18 5 0 5 

1995 6 3 9 16 3 19 4 0 4 

1996 5 3  8 5 6 11 3 1 4 

1997 10 5 15 21 4 25 3 2 5 

1998 5 6 11 7 2 9 1 2 3 

1999 6 2 8 8 5 13 1 1 2 

2000 6 0 6 12 6 18 3 1 4 

2001 1 0 1 2 1 3 5 2 7 

2002 3 0 3 5 2 7 2 1 3 

2003 2 0 2 0 0 0 1 2 3 
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2004 0 2 2 0 2 2 0 0 0 

2005 3 0 3 1 1 2 2 1 3 

2006 5 4 9 0 1 1 4 1 5 

2008 1 1 2 6 3 9 1 0 1 

2009 17 15 32 9 9 18 5 0 5 

2010 7 4 11 7 7 14 6 3 9 

2011 0 1 1 1 2 3 1 0 1 

 104 30 74 208 60 148 145 52 93 المجموع

  
: الفئة الوظیفیة   سادسًا

موظفًا  452لم تتضح الفئة الوظیفیة لخمسة موظفین من البیانات المتوفرة، وبالتالي سیتم توزیع الفئات الوظیفیة على 
  على النحو التالي: 

  %) من بینهم أنثى واحدة.3.8موظفًا في الفئة العلیا ( 17
  أنثى. 12%) من بینهم 24.8في الفئة األولى ( موظفاً  112
  أنثى. 51%) من بینهم 24.3موظفین في الفئة الثانیة ( 110
  أنثى 60%) من بینهم 35.4موظفًا في الفئة الثالثة ( 160

  %) جمیعهم ذكور.2.7موظفًا في الفئة الرابعة ( 12
  أنثى. 14%) من بینهم 9.1موظفًا في الفئة الخامسة ( 41

  

هذه البیانات وجود خلل واضح في الهرم الوظیفي، حیث تساوت تقریبًا أعداد الموظفین في الفئتین األولى وتظهر 
  والثانیة، في حین أن الفئة الرابعة شبه غائبة في هذا التوزیع.

  

نسـبة العلـى ) أن أقل نسبة لإلناث في وزارة العمل تتواجد في الفئتین الرابعة والعلیـا، فـي حـین كانـت ال7ویبین جدول ( 
% من مـوظفي هـذه الفئـة. وعنـد توزیـع المـوظفین حسـب مكـان العمـل، تبـین أن أعلـى 46.4لهن في الفئة الثانیة بواقع 

نسبة لإلناث في مقر الوزارة تتواجد بین موظفي الفئـة الثالثـة، حیـث اقتربـت مـن ثلثـي مـوظفي هـذه الفئـة، بینمـا تسـاوت 
ریات العمل في الفئتین الثانیة والخامسة، أما في مراكز التدریب المهنـي فكانـت نسبتي اإلناث والذكور العاملین في مدی

  %.  40.9أعلى نسبة لإلناث في الفئة الثانیة بواقع 
  
  
  
  
  



17 نزیھ عرمان/وحدة الدعم الفني

  ): توزیع أعداد موظفي وزارة العمل حسب الفئة الوظیفیة ومكان العمل والجنس7جدول (

 الفئة
 المجموع يمراكز التدریب المهن مدیریات العمل مقر الوزارة

 منهم اناث العدد منهم اناث العدد منهم اناث العدد منهم اناث العدد
 5.9 17 0.0 0 0.0 5 8.3 12 العلیا

 14.3 112 14.3 7 4.0 50 23.6 55 لىاألو 

 46.4 110 40.9 22 50.0 60 42.9 28 الثانیة

 37.5 160 32.8 61 28.8 66 63.6 33 الثالثة

 0.0 12 0.0 1 0.0 6 0.0 5 الرابعة

 34.1 41 0.0 11 50.0 18 41.7 12 الخامسة

 31.4 452 29.4 102 29.3 205 35.9 145 المجموع

  
% مـن الـذكور یتوزعـون علـى 63تبـین أن أكثـر مـن  وعند توزیع كل مـن الـذكور واالنـاث نسـبیًا علـى الفئـات الوظیفیـة،

% مــن اإلنــاث یتوزعــون علــى الفئتــین الثانیــة والثالثــة. بــاقي النســب 78الفئتــین األولــى والثالثــة، فــي حــین أن أكثــر مــن 
  )9یاني رقم (بیمكن االطالع علیها من خالل الشكل ال

التوزیع النسبي للذكور في وزارة العمل على الفئات الوظیفیة

19.0

31.0
5.28.73.9

32.3

العلیا
األولى
الثانیة
الثالثة
الرابعة
الخامسة

  

التوزیع النسبي للإلناث في وزارة العمل على الفئات الوظیفیة

.0

9.9

42.3 35.9

11.3.7
العلیا
األولى
الثانیة
الثالثة
الرابعة
الخامسة

  )9شكل (
  

  : مكتب الوزیر ومكتب الوكیلسابعاً 
إنـاث. أمـا مـن حیـث مكـان  7موظفـًا مـن بیـنهم  37وظفین التابعین لمكتبي معالي الوزیر وعطوفـة الوكیـل بلغ عدد الم
)  23موظفـًا مـنهم یعملـون فـي مـدیریات العمـل وهـم مـدراء المـدیریات ونـوابهم، والـذین غـالبیتهم ( 25العمل فإن  موظفـًا
 9مـنهم یحملـون مؤهـل البكـالوریوس، كمـا یوجـد  22یانـات أن أمـا مـن حیـث المؤهـل العلمـي، فـأظهرت الب من الذكور.
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أمـا مـن حیـث أعمـار مـوظفي موظفین یحملون مؤهل أعلى من بكالوریوس، فیما وجد أحد الموظفین لـم یعـرف مؤهلـه. 
  سنة. 44.2سنة بمعدل  59و  21هذه الوحدة فتراوحت بین 

  

مـنهم فـي الفئـة العلیـا جمـیعهم مـن  9أظهـرت البیانـات أن أما من حیث توزیـع هـؤالء المـوظفین علـى الفئـات الوظیفیـة، 
موظفــًا مــنهم فــي الفئــة األولــى بیــنهم أنثــى واحــدة، الجــدول التــالي یوضــح توزیــع هــؤالء المــوظفین حســب  16الـذكور، و 

  الفئة الوظیفیة والجنس.
  لوظیفیة والجنس): توزیع الموظفین التابعین لمكتبي معالي الوزیر وعطوفة الوكیل حسب الفئة ا8جدول (
  المجموع  الخامسىة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  العلیا  الفئة الوظیفیة

  30  1  2  2  1  15  9  ذكر  الجنس
  7  0  0  2  4  1  0  انثى

  37  1  2  4  5  16  9  المجموع
  

  : االدارات العامةثامناً 
% مـن إجمـالي مـوظفي 80.5حـو موظفـًا یشـكلون ن 368بلغ اجمـالي عـدد المـوظفین فـي اإلدارات العامـة مـا مجموعـه 

أمــا مــن حیــث توزیــع هــؤالء  .% مــن إجمــالي مــوظفي اإلدارات العامــة33.2أنثــى یشــكلن نحــو  122، مــن بیــنهم الــوزارة
  الموظفین على االدارات العامة، فكان بالشكل التالي:

 أنثى. 34موظفًا في االدارة العامة للشؤون االداریة والمالیة، من بینهم  84 •

 أنثى. 19في اإلدارة العامة للتشغیل من بینهم موظفًا  51 •

 أنثى. 14موظفًا في اإلدارة العامة للتفتیش وحمایة العمل، من بینهم  47 •

 إناث. 10موظفًا في اإلدارة العامة للتعاون، من بینهم  38 •

 إناث. 8موظفًا في اإلدارة العامة لعالقات العمل، من بینهم  32 •

 أنثى. 37للتدریب المهني، من بینهم موظفًا في اإلدارة العامة  116 •

وعند توزیع كل مـن الـذكور واالنـاث نسـبیًا علـى اإلدارات العامـة، لـوحظ وجـود تقـارب عمومـًا فـي توزیـع كـال الجنسـین. 
الــذكور و  اجمــالي % مــن32 التــي بلغــت حصــتهاحیــث بلغــت أعلــى نســبة مــنهم فــي االدارة العامــة للتــدریب المهنــي 

% مـن 20، تلتهـا اإلدارة العامـة للشـؤون اإلداریـة والمالیـة حیـث احتـوت االدارات العامـةفـي اجمـالي االنـاث  % من30
% مــن إجمــالي اإلنــاث. یمكــن االطــالع  نســب الجنســین فــي بــاقي اإلدارات مــن خــالل الشــكل 28اجمــالي الــذكور و 

  البیاني التالي.
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التوزیع النسبي للذكور العاملین في اإلدارات العامة حسب اإلدارة العامة

0.20

0.13

0.130.12
0.09

0.32

شؤون اداریة
تشغیل
تفتیش
تعاون
عالقات عمل
تدریب مھني

  

التوزیع النسبي لإلناث العامالت في االدارات العامة حسب اإلدارة العامة
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% مـنهم یعملـون فـي مقـر الـوزارة، فیمـا یعمـل 23.4تبـین أن  مكـان العمـل، حسـبوعند توزیع مـوظفي اإلدارات العامـة 
% في المحافظات. وبتفصیل أكثر، توزعت النسبتان المـذكورتان فـي كـل إدارة عامـة علـى النحـو 76.6الباقي ونسبتهم 

  التالي:
  % في المحافظات.58.3% في مقر الوزارة، 41.7الشؤون اإلداریة والمالیة: 

  % في المحافظات.76.5زارة، % في مقر الو 23.5التشغیل: 
  % في المحافظات.83.0% في مقر الوزارة، 17.0التفتیش وحمایة العمل: 

  % في المحافظات.78.9% في مقر الوزارة، 21.1التعاون: 
  % في المحافظات.68.7% في مقر الوزارة، 31.3عالقات العمل: 
  % في المحافظات.88.8% في مقر الوزارة، 11.2التدریب المهني: 

التــالي تباینــًا واضــحًا فــي توزیــع الجــنس علــى مكــان العمــل فــي بعــض االدارات العامــة، علــى ســبیل  )8( یظهــر جــدولو 
% مـــن مـــوظفي اإلدارة العامـــة للشـــؤون االداریـــة والمالیـــة فـــي مقـــر الـــوزارة إنـــاث، ارتفعـــت نســـبتهن بـــین 25.7 :المثـــال

معكوسًا ینطبق على اإلدارة العامة للتشـغیل التـي وصـلت %. األمر ذاته 51.0موظفي االدارة ذاتها في المدیریات إلى 
%، انخفضــت ذات النســبة بــین موظفیهــا فــي المحافظــات إلــى 66.7نســبة االنــاث بــین موظفیهــا فــي مقــر الــوزارة إلــى 

%. لمزیــد مــن المعلومــات حــول هــذه النســب فــي اإلدارات األخــرى، یمكــن االطــالع علــى الجــدول التــالي، الــذي 28.2
  أعداد موظفي االدارات العامة في مقر الوزارة والمحافظات موزعین حسب الجنس. یحتوي أیضاً 

  ): توزیع موظفي اإلدارات العامة في وزارة العمل حسب اإلدارة العامة ومكان العمل والجنس9جدول (

 اإلدارة العامة

 نسبة االناث االجمالي المحافظات مقر الوزارة

 المحافظات مقر الوزارة محافظاتال مقر الوزارة انثى ذكر انثى ذكر

 51.0 25.7 49 35 25 24 9 26 شؤون اداریة
 28.2 66.7 39 12 11 28 8 4 تشغیل
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 28.2 37.5 39 8 11 28 3 5 تفتیش
 23.3 37.5 30 8 7 23 3 5 تعاون

 18.2 40.0 22 10 4 18 4 6 عالقات عمل
 29.1 53.8 103 13 30 73 7 6 تدریب مهني

 31.2 39.5 282 86 88 194 34 52 المجموع
  

ـــین ـــدارها  مـــوظفي أمـــا بالنســـبة لســـنة تعی ـــر مـــنهم ومق ـــات أن النســـبة األكب ـــم 21.5اإلدارات العامـــة، أظهـــرت البیان % ت
ـــرة التـــي ســـبقت العـــام  2009تـــوظیفهم خـــالل الفتـــرة  ـــذین تـــم تعییـــنهم خـــالل الفت بواقـــع  1994فمـــا بعـــد، تلتهـــا نســـبة ال

  .  2005-2003% خالل الفترة 3.5األقل ومقدارها  %، فیما تم تعیین النسبة20.4
، فیمـا بلغـت نسـبة مـن 2000تـم تعییـنهم قبـل العـام  ة% مـن مـوظفي اإلدارات العامـ56.5بشكل عام، یمكـن القـول أن 

%. وعند النظـر إلـى تـوزع هاتـان النسـبتان داخـل كـل إدارة 43.5واألعوام التي تلته نحو  2000تم تعیینهم خالل العام 
مـن مـوظفي  2000على حـده، لـوحظ وجـود تبـاین بـین اإلدارات العامـة، فبینمـا بلغـت نسـبة مـن تعیینـوا قبـل عـام عامة 

%، ارتفعـــت هـــذه النســـبة بشـــكل كبیـــر بـــین مـــوظفي اإلدارة العامـــة 39.3اإلدارة العامـــة للشـــؤون اإلداریـــة والمالیـــة نحـــو 
فـي  2000أمـا نسـب مـن تعیینـوا قبـل العـام ارة. % من اجمالي موظفي هـذه اإلد82.1للتعاون، حیث وصلت الى نحو 

ـــى الشـــكل التـــالي: اإلدارة العامـــة للتشـــغیل  ـــة 58.8بـــاقي اإلدارات العامـــة فكانـــت عل %، االدارة العامـــة للتفتـــیش وحمای
  %.58.6%، واإلدارة العامة للتدریب المهني 51.6%، اإلدارة العامة لعالقات العمل 61.7العمل 

  موظفي اإلدارات العامة حسب سنة التعیین واإلدارة العامة والجنس ): توزیع أعداد10جدول (
 في التعیین سنة

 الجنس فئات

 العامة اإلدارة

 مهني تدریب عمل عالقات تعاون تفتیش تشغیل اداریة شؤون المجموع

 فما  1993

 قبل

 60 28 4  8 3 12 5 ذكر

 15 14 0 1 0 0 0 انثى

 75 42 4 9 3 12 5 المجموع

1996-1994 

 44 12 4 9 9 4 6 ذكر

 21 2 1 2 1 6 9 انثى

 65 14 5 11  10 10 15 المجموع

1999-1997 

 46 7 7 7 13 5 7 ذكر

 22 5 1 4 3 3 6 انثى

 68 12 8 11 16 8 13 المجموع

2002-2000 

 32 10 4 1 5 6 6 ذكر

 13 4 0 0 2 2 5 انثى

 45 14 4 1 7 8 11 المجموع

 5 3 1 1 0 0 0 ذكر 2005-2003
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 8 3 2 1 0 0 2 انثى

 13 6 3 2 0 0 2 المجموع

2008-2006 

 14 6 1 0 0 2 5 ذكر

 9 2 1 0 0 4 2 انثى

 23 8 2 0 0 6 7 المجموع

2011-2009 

 45 13 3 2 3 3 21 ذكر

 34 7 3 2 8 4 10 انثى

 79 20 6 4 11 7 31 المجموع

 المجموع

 246 79 24 28 33 32 50 ذكر

 122 37 8 10 14 19 34 انثى

 368 116 32 38 47 51 84 المجموع
  

مــوظفین لـــم یســـجل مـــؤهلهم  9وعنــد توزیـــع مـــوظفي االدارات العامــة حســـب المـــؤهالت العلمیـــة لــدیهم، تبـــین أن هنـــاك 
ن ثـانوي، % منهم لدیهم مؤهل أقـل مـ9.2موظفًا فتوزعوا على النحو التالي:  359العلمي. أما باقي الموظفین وعددهم 

% لـدیهم 5.3% لـدیهم مؤهـل بكـالوریوس، و 39.0% لـدیهم مؤهـل دبلـوم متوسـط، 24.5% لدیهم مؤهـل ثـانوي، 22.0
  مؤهل أعلى من بكالوریوس. 

  

% مـن الـذكور 37.7أما من حیث توزیع كل من الذكور واالنـاث فـي اإلدارات العامـة حسـب المؤهـل العلمـي، تبـین أن 
% من االناث حاصـلون علـى 22.5% من الذكور و 25.5ى مؤهل بكالوریوس، و % من االناث حاصلون عل41.7و

% مـــن 10.5% مـــن االنـــاث حاصـــلون علـــى مؤهـــل ثـــانوي، و25.8% مـــن الـــذكور و 20.1مؤهـــل دبلـــوم متوســـط، و 
فكانـــت  فـــأعلى"ماجســـتیر "% مـــن اإلنـــاث حاصـــلون علـــى مؤهـــل أقـــل مـــن ثـــانوي، أمـــا الحاصـــلون علـــى 6.7الـــذكور و
  % بین اإلناث. 3.3بین الذكور و % 6.3نسبتهم 
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مـوظفین لـم تحـدد لهـم الفئـة الوظیفیـة  5أما من حیث توزیع موظفي اإلدارات العامة على الفئات الوظیفیـة، تبـین وجـود 
، كــان تــوزیعهم علــى  363جمــیعهم مــن الــذكور. وعنــد توزیــع المــوظفین الــذین حــددت فئــاتهم الوظیفیــة وعــددهم  موظفــًا

% فئــــة رابعــــة، 2.8% فئــــة ثالثــــة، 41.6% فئــــة ثانیــــة، 26.7% فئــــة أولــــى، 17.1% فئــــة علیــــا، 1.1تــــالي: النحــــو ال
  % فئة خامسة. 10.7و

  واإلدارة العامة والجنس الفئة الوظیفیةتوزیع أعداد موظفي اإلدارات العامة حسب  ):11جدول (
 العامة االدارة الجنس الفئة

 مهني تدریب عمل عالقات عاونت تفتیش تشغیل اداریة شؤون المجموع

 العلیا
 4 0 1 0 1 1 1 ذكر
 0 0 0 0 0 0 0  انثى

 4 0 1 0 1 1 1  المجموع

 االولى
 55 8 6 12 13 12 4 ذكر
 7 3 0 0 2 2 0 انثى

 62 11 6 12 15 14 4 المجموع

 الثانیة
 52 14 4 9 8 5 12 ذكر
 45 12 4 8 9 9 3  انثى

 97 26 8 17 17 14 15  المجموع

 الثالثة
 95 43 11 7 10 14 10 ذكر
 56 22 4 2 2 8 18 انثى

 151 65 15 9 12 22 28 المجموع
 10 1 1 0 0 0 8 ذكر الرابعة
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 0 0 0 0 0 0 0 انثى
 10 1 1 0 0 0 8 المجموع

 الخامسة
 25 11 0 0 0 0 14 ذكر
 14 0 0 0 1 0 13 انثى

 39 11 0 0 1 0 27 المجموع

 المجموع
 241 77 23 28 32 32 49 ذكر
 122 37 8 10 14 19 34 انثى

 363 114 31 38 46 51 83 المجموع
  

  الجهد المبذول من موظفي اإلدارات المیدانیة مع الجمهور، تبین ما یلي: حجممن حیث توزیع أما 
یات عمــل المحافظــات، یقــدمون موظفــًا یعملــون فــي مــدیر  39لــدى االدارة العامــة للتشــغیل  . اإلدارة العامــة للتشــغیل:1

الــف شـخص بعــد  539الخـدمات للقـوى العاملــة مـن عــاملین ومتعطلـین فــي الضـفة الغربیـة، والتــي یبلـغ حجمهــا حـوالي 
). وبتقسـیم حجـم القـوى العاملـة 2010استثناء العاملین في القطاع العام (انظر بیانات مسح القوى العاملة للربع الثالث 

وعنــد توزیــع القــوى الــف عامــل.  14.6یتبــین أن كــل موظــف تشــغیل بالمعــدل یخــدم نحــو  علــى عــدد مــوظفي التشــغیل،
العاملة على عـدد مـواظفي التشـغیل فـي كـل محافظـة، تبـین أن عبـئ موظـف التشـغیل فـي المحافظـات السـت األصـغر 

     .لقدس والخلیلأقل من المعدل، في حین أن عبئ الموظف أعلى من المعدل في المحافظات الكبیرة سیما رام اهللا وا

عدد العمال (باالالف)  لكل موظف تشغیل حسب المحافظة
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تبــین أنــه ال یوجــد اي موظــف تشــغیل یحمــل درجــة البكــالوریوس أو وبــالنظر إلــى المــؤهالت العلمیــة لهــؤالء المــوظفین، ی
مدیریات عمل، هي: جنین، طوباس، سلفیت، أریحا، فـي حـین جمیـع مـوظفي التشـغیل فـي مـدیریتي عمـل  4أعلى في 

موظــف تشــغیل  39موظــف مــن مجمــوع  30وریوس علــى األقــل. وبالمجمــل، هنــاك نــابلس وقلقیلیــة لــدیهم مؤهــل بكــال

 /موظفالف 14.6المعدل =
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مــوظفین متخصصــون فــي العلــوم  10یحملــون مؤهــل دبلــوم متوســط أو أعلــى، وهــم متخصصــون علــى النحــو التــالي: 
موظفین متخصصـون فـي الریاضـیات  4موظفین متخصصون في العلوم االنسانیة واالجتماعیة،  8التجاریة واالداریة، 

     ، فیما توزع الباقي على مجموعة من التخصصات األخرى.لحاسوبوا
  

موظفًا مـوزعین علـى مـدیریات عمـل محافظـات الضـفة  39لدى هذه اإلدارة  . االدارة العامة للتفتیش وحمایة العمل:2
لیــة مــن الغربیــة، الــذین مــن ابــرز واجبــاتهم العمــل علــى تطبیــق قــانون العمــل فــي المؤسســات والشــركات الخاصــة واأله

خالل زیاراتهم المیدانیة لهذه المؤسسات. وعند النظر الى عدد المؤسسـات الخاصـة واألهلیـة والشـركات الحكومیـة التـي 
، أي منشــأة 7583، تبـین أن هـذا العــدد وصـل إلـى 2007عمـال فــأكثر الـوارد فـي نتــائج تعـداد عـام المنشــآت  5تشـغل 

نـد مقارنـة عـدد مـوظفي التفتـیش وحمایـة العمـل فـي كـل محافظـة وع منشـأة. 194أن بالمعدل یقابل كل موظف تفتـیش 
عاملین فأكثر، تبین وجود أربـع مـدیریات عبـئ الموظـف فیهـا أعلـى مـن المعـدل العـام  5ت الحجم مع عدد المنشآت ذا

 لعبـئ الموظــف، وبشـكل عــام یبـین الشــكل التـالي أن مدیریــة رام اهللا تحتــاج إلـى عــدد أكبـر مــن المـوظفین، فــي حــین أن
    یكفیها مفتش عمل واحد. ات الصغیرةمدیریبعض ال

عدد المنشآت مقابل كل موظف تفتیش وحمایة عمل حسب المحافظة
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  رام هللالخلیلطولكرمنابلسالمعدلبیت لحم جنینالقدسقلقیلیةسلفیتاریحاطوباس
  )13شكل (

مفتشـي عمـل یحملـون مؤهـل ثـانوي  6وعند النظر إلى المؤهالت العلمیـة لمفتشـي العمـل فـي المـدیریات، یالحـظ وجـود 
مــدیریات  3مــدیریات عمــل، هــي: جنــین، نــابلس، قلقیلیــة، القــدس، دورا، یطــا. بالمقابــل، هنــاك  6فقــط موزعــون علــى 

أمــا حملــة دبلــوم متوســط فــأعلى عمــل جمیــع مفتشــیها یحملــون مؤهــل أقــل مــن بكــالوریوس،هي: طــولكرم، دورا، یطــا. 
ــًا فــإنهم متخصصــون علــى النحــو التــالي:  32وعــددهم  فــي كــل مــن  4قــانون،  5علــوم انســانیة واجتماعیــة،  10موظف

مـوظفین علـى  5غیـر مبـین، وتـوزع  2إلداریـة، فـي تخصصـات العلـوم التجاریـة وا 3العلوم الطبیعیة والعلوم الهندسـیة، 
  تخصصات أخرى.

    

موظفـًا یعملـون فـي مـدیریات عمـل محافظـات الضـفة  30یوجد لـدى اإلدارة العامـة للتعـاون  . اإلدارة العامة للتعاون:3
 17و في المحافظات، أي أن كل موظف (بالمعدل) یتعامـل مـع نحـ عاملةجمعیة تعاونیة  517الغربیة، یتعاملون مع 

تبـین وجـود فروقـات واضـحة جمعیة تعاونیة. وعند توزیع أعداد هذه الجمعیات على موظفي التعاون فـي كـل محافظـة، 
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في األعباء بین موظفي التعاون عنـد مقـارنتهم بـین محافظـة وأخـرى. حیـث یبـین الشـكل أن أعبـاء موظـف التعـاون فـي 
افظـة الخلیـل. وبشـكل عـام، یبـین الشـكل البیـاني التـالي أن محافظة رام اهللا  تعادل أعباء خمسة موظفي تعـاون فـي مح

جنــین، أریحــا، المعــدل العــام، هــذه المحافظــات هــي: رام اهللا،  مــن أعبــاء مــوظفي التعــاون فــي خمــس محافظــات أعلــى
  سلفیت.و طوباس، 

عدد الجمعیات العاملة مقابل كل موظف تعاون حسب المحافظة

8.4

10.3

11.3

11.5

11.5

17.0

17.2

20.0

22.0

26.0

31.0

49.3

الخلیل

بیت لحم 

طولكرم

نابلس

قلقیلیة

القدس

المعدل

سلفیت

طوباس

جنین

اریحا

رام هللا

  
  )14شكل (

هل ثانوي فقط، ن مؤ موظف تعاون یعملون في المدیریات یحملو  30من بین اثنین ، یوجد موظفین من ناحیة أخرى
، في حین أن موظفي التعاون في مدیریتي جنین وسلفیت یحملون مؤهالت أقل رام اهللا والقدس يتیتوزعون على مدیری

منهم متخصصون في  18من بكالوریوس. أما من حیث تخصصات موظفي التعاون حملة دبلوم متوسط فأعلى، فإن 
 2متخصصون في العلوم الزراعیة،  3لوم االنسانیة واالجتماعیة، متخصصون في الع 4العلوم التجاریة واالداریة، 

  في العلوم الهندسیة وواحد في علوم الحاسوب.
  

،  22بلـــغ عـــدد مـــوظفي عالقـــات العمـــل فـــي مـــدیریات عمـــل المحافظـــات  . اإلدارة العامـــة لعالقـــات العمـــل:4 موظفـــًا
نقابة عامة، یتم التعامـل معهـا مـن  42رئیسیة) وعددها نقابة فرعیة، في حین أن النقابات العامة (ال 279یتعاملون مع 

 نقابـة 12.7یتضـح مـن الشـكل التـالي أنـه بالمعـدل یوجـد خالل موظفي اإلدارة العامة لعالقـات العمـل فـي مقـر الـوزارة. 
مـدیریات عمـل فـي المحافظـات فیهـا معـدل عـدد  6مقابل كل موظف عالقات عمل في المحافظـات، وأنـه یوجـد  فرعیة
ـــة، النقا بـــات لكـــل موظـــف عالقـــات عمـــل أعلـــى مـــن المعـــدل العـــام، هـــي: جنـــین، طـــولكرم، بیـــت لحـــم، القـــدس، قلقیلی

مـوظفي عالقـات  5وبمقارنة بسیطة، نجد أن عبئ موظف عالقات عمل واحد في مدیریة جنـین یـوازي عبـئ  وسلفیت.
  عمل في مدیریة رام اهللا أو مدیریات محافظة الخلیل.
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عدد النقابات العمالیة مقابل كل موظف عالقات عمل في المحافظات

  
  )15شكل (

مـوظفین یعملـون فـي مراكـز التـدریب المهنـي، تبـین أن  104عند النظر إلى توزیـع  العامة للتدریب المهني:. اإلدارة 5
% من السكان في الضفة الغربیة لیس بها مراكز تدریب مهنـي لخدمـة سـكانها، 22محافظات یتواجد بها نحو  4هناك 

، یــث توزیــع مــوظفي مراكــز التــدریب المهنــيأمــا مــن حمــن بینهــا ثــاني أكبــر محافظــة فــي الضــفة الغربیــة وهــي القــدس. 
. وعنــد مقارنــة موظــف لكــل مركــز 11.6بمعــدل  محافظــات 7مراكــز تــدریب فــي  9توزعــوا علــى  أظهــرت البیانــات أنهــم

فـــي عـــدد مـــن نســـبة الســـكان مـــع نســـبة مـــوظفي التـــدریب المهنـــي فیهـــا، ظهـــر وجـــود فروقـــات واضـــحة بـــین النســـبتین 
  لفروقات في هذه النسب. المحافظات. الجدول التالي یوضح ا

  ): التوزیع النسبي للسكان وموظفي مراكز التدریب المهني حسب المحافظة12جدول (
  مطلق الفرق  نسبة الموظفین  نسبة السكان  المحافظة

  7.4  18.3  10.9  جنین
  8.7  15.4  6.7  طولكرم
  0.8  14.4  13.6  نابلس
  3.8  7.7  3.9  قلقیلیة
  2.3  9.6  11.9  رام اهللا

  6.9  14.4  7.5  مبیت لح
  3.3  20.2  23.5  الخلیل

    100  78.0  المجموع
مــن ناحیــة أخــرى، یالحــظ مــن البیانــات أرتفــاع نســبة حملــة مؤهــل دبلــوم متوســط فــأعلى فــي مركــزي تــدریب بیــت جــاال 

% فـي كـال المركـزین علـى التـوالي. بالمقابـل، كـان هنـاك انخفاضـًا كبیـرًا 85.7% و86.7ونابلس للـذكور، حیـث بلغـت 
% علــى 42.9% و 40.0ي نســبة حملــة مؤهــل دبلــوم متوســط فــأعلى فــي مركــز تــدریب بیــت عــور وحلحــول بواقــع فــ

    %.75التوالي. أما النسبة ذاتها في باقي المراكز فقد تمحورت حول القیمة 
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  ) توزیع موظفي مراكز التدریب المهني حسب المركز والمؤهل العلمي والجنس13جدول (

نس اسم المركز
الج

 

 المجموع هل العلميالمؤ 
 غیر مبین دكتوراه ماجستیر بكالوریوس دبلوم متوسط ثانوي اعدادي ابتدائي

 تدریب جنین
 15 0 0 1 3 6 3 1 1 ذكر
 4 0 0 0 2 2 0 0 0 انثى

 19 0 0 1 5 8 3 1 1 المجموع

 تدریب طولكرم
 11 1 0 0 2 5 3 0 0 ذكر
 5 0 0 0 2 3 0 0 0 انثى

 16 1 0 0 4 8 3 0 0 المجموع

 تدریب نابلس ذكور
 6 0 0 0 2 3 1 0 0 ذكر
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 انثى

 7 0 0 0 2 4 1 0 0 المجموع

 تدریب نابلس اناث
 2 0 0 0 1 0 1 0 0 ذكر
 6 0 0 0 1 4 0 1 0 انثى

 8 0 0 0 2 4 1 1 0 المجموع

 تدریب قلقیلیة
 5 0 0 0 0 3 1 0 1 ذكر
 3 0 0 0 1 2 0 0 0 انثى

 8 0 0 0 1 5 1 0 1 المجموع

 تدریب بیت عور
 8 1 1 0 0 1 2 2 1 ذكر
 2 0 0 0 2 0 0 0 0 انثى

 10 1 1 0 2 1 2 2 1 المجموع

 تدریب بیت جاال
 12 0 0 1 4 5 0 1 1 ذكر
 3 0 0 0 0 3 0 0 0 انثى

 15 0 0 1 4 8 0 1 1 المجموع

 تدریب الخلیل
 8 0 0 0 3 3 1 0 1 ذكر
 5 0 0 0 1 3 0 1 0 انثى

 13 0 0 0 4 6 1 1 1 المجموع

 تدریب حلحول
 6 0 0 0 2 0 2 1 1 ذكر
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 انثى

 7 0 0 0 3 0 2 1 1 المجموع

 المجموع

 73 2 1 2 17 26 14 5 6 ذكر
 30 0 0 0 10 18 0 2 0 انثى

 103 2 1 2 27 44 14 7 6 المجموع
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موظفــًا فــي مراكــز التــدریب المهنــي ســجل لهــم التخصــص، یتواجــد  72ت البیانــات أن مــن بــین مــن ناحیــة أخــرى، أظهــر 
)، والعلـوم 17)، العلـوم الهندسـیة (23% منهم ضمن ثالثة تخصصات رئیسیة هـي: العلـوم المهنیـة والحرفیـة (78نحو 

  ).16التجاریة واإلداریة (
  

  : الوحدات اإلداریةتاسعاً 
، بمعدل  40ها فیوحدات یعمل  9في وزارة العمل یبلغ عدد الوحدات اإلداریة  • موظـف لكـل وحـدة.  4.4موظفًا

موظفین فـي كـل مـن وحـدة الحاسـوب  8تراوحت حجوم هذه الوحدات بین موظف واحد في الوحدة القانونیة و 
  ووحدة الرقابة الداخلیة. 

إجمــالي مــوظفي % مــن 27.5أنثــى یشــكلن نحــو  11فــي هــذه الوحــدات مــن حیــث الجــنس، بلــغ عــدد االنــاث  •
عــدا التــي بهــا أكثــر مــن موظــف الوحــدات. كمــا یالحــظ تواجــد لإلنــاث إلــى جانــب الــذكور فــي جمیــع الوحــدات 

  وحدة النوع االجتماعي التي جمیعها من اإلناث ووحدة مجلس الوزراء التي جمیعها من الذكور.
كور یعملـون فـي وحـدة القـدس جمیع موظفي هذه الوحدات یعملون في مقر الـوزارة عـدا مـوظفین اثنـین مـن الـذ •

  وفي محافظة القدس.
ســـنة لـــدى  41.6ســـنة لـــدى الـــذكور و  41.0ســـنة، بواقـــع  41.2معـــدل أعمـــار المـــوظفین فـــي الوحـــدات بلـــغ  •

  االناث.
لم یتم تسجیل المؤهل العلمي ألحد موظفي الوحدات الذكور، أما بـاقي المـوظفین فـإنهم جمیعـًا یحملـون مؤهـل  •

ـــــى، حیـــــث أن  ـــــدیهم مؤهـــــل بكـــــالوریوس، 53.8مـــــنهم ثـــــانوي أو أعل ـــــى مـــــن 17.9% ل ـــــدیهم مؤهـــــل أعل % ل
% لدیهن مؤهل بكـالوریوس أو أعلـى، و 72.7% لدیهم مؤهل ثانوي. من حیث الجنس، 23.1بكالوریوس، و 

  % من الذكور لدیهم مؤهل بكالوریوس أو أعلى.71.4
وسـط فـأعلى احـدهما یحمــل موظـف یحملـون مؤهــل دبلـوم مت 30لـم یـتم تسـجیل التخصـص لمــوظفین مـن بـین  •

% مـــــن بــــاقي المـــــوظفین متخصصــــون فـــــي 32.1مؤهــــل دبلـــــوم متوســــط واآلخـــــر یحمــــل مؤهـــــل ماجســــتیر. 
ــــیهم  ــــة"، ومــــثلهم فــــي تخصصــــات الریاضــــیات والحاســــوب"، یل التخصصــــات "االنســــانیة واالجتماعیــــة والتربوی

  %.21.4المتخصصون في "العلوم اإلداریة واالقتصادیة" بواقع 
 23مــوظفین فئــة علیــا مــن بیــنهم أنثــى،  4وحــدات علــى الفئــات الوظیفیــة علــى النحــو التــالي: تــوزع موظفــو ال •

مــوظفین فئــة ثالثــة مــن بیــنهم  5مــوظفین فئــة ثانیــة مــن بیــنهم أنثیــین،  7إنــاث،  6موظفــًا فئــة أولــى مــن بیــنهم 
 الخامسة.أنثیین، وموظف واحد ذكر في الفئة 

البكـــالوریوس علـــى األقـــل، هـــي: الوحـــدة القانونیـــة، وحـــدة  وحـــدات جمیـــع موظفیهـــا مـــن حملـــة درجـــة 4هنـــاك  •
% مــن 37.5ویشــكل موظفــو هــذه الوحــدات األربعــة  السیاســات والمشــاریع، وحــدة الحاســوب، ووحــدة القــدس.

 إجمالي موظفي الوحدات.

مـوظفین یسـكنون فـي كـل  3مـنهم یسـكنون محافظـة رام اهللا،  26موظفًا یعملون في مقر الـوزارة،  38من بین  •
ن نـابلس وسـلفیت وبیـت لحـم، موظفـان مـن الخلیـل، وموظـف مـن القـدس. أمـا الموظفـان اللـذان یعمـالن فـي م

 بیت لحم. یسكنانالقدس فهما 
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  الخالصة :عاشراً 
ً بمقارنتها بنسبة االناث بین العاملین 31تجاوزت نسبة االناث بین موظفي الوزارة  .1 % وهي مرتفعة سواء

بنسبة االناث بین العاملین في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطینیة  عمالة تامة في الضفة الغربیة أو
 المدنیة إذا استثنینا وزارتي التربیة والصحة. 

% فقط من موظفي وزارة العمل یعملون في مراكز التدریب المهني، في حین ارتفعت نسبة العاملین 22.5 .2
 % من موظفي الوزارة.45.5في مدیریات العمل إلى 

 . 7%في مقر الوزارة أعلى منه في كل من مدیریات العمل ومراكز التدریب المهني بنحو تركز االناث  .3

في الغالب، ال یوجد تناسب بین نسبة موظفي الوزارة في كل محافظة وحجم المحافظة من إجمالي حجم  .4
 السكان في الضفة الغربیة.

باتجاه محافظة رام مقر الوزارة  العاملین فيیمكن القول بوضوح أن هناك هجرة داخلیة لموظفي الوزارة  .5
% من إجمالي الموظفین العاملین في 58هذه المحافظة فعلیًا أكثر من اهللا، إذ بلغت نسبة الذین یسكنون 

 مقر الوزارة.

بالنظر إلى محافظة سكن الموظف، هناك تباین في نسب االناث بین محافظة وأخرى، حیث تراوحت  .6
 % بین موظفي محافظة أریحا.52.6سلفیت و % بین موظفي محافظة15.6نسبتهن بین 

سنة  4.5سنة، وهو مرتفع لدى الذكور بنحو  42.1معدل اعمار موظفي الوزارة مرتفع نوعًا ما إذ بلغ  .7
 عن معدل أعمار اإلناث.

معدل أعمار الموظفین في مقر الوزارة أقل من معدل أعمارهم في كـل مـن مـدیریات العمـل ومراكـز التـدریب  .8
 .األمر ینطبق على كل من الذكور واالناثالمهني. هذا 

سنة، في حین ان نحو ربع الذكور ینتمون  44-40نحو خمس االناث في الوزارة ینتمین للفئة العمریة  .9
 سنة. 49-45للفئة العمریة 

هذه النسبة توزعت  % من موظفي الوزارة حاصلون على مؤهل دبلوم متوسط على األقل.71.3نحو   .10
 % بین االناث. 70.0ور و % بین الذك71.9بنحو 

أنثى لدیها مؤهل دبلوم متوسط  47موظف ذكر لدیه مؤهل دبلوم متوسط فأكثر یوجد  100مقابل كل   .11
 أنثى في مراكز التدریب المهني.  59.6أنثى في مدیریات العمل، و  36.5في مقر الوزارة، و  فأكثر

، یتوزعون حسب مكان العمل بواقع موظف 39بلغ عدد الحاصلین على درجتي الماجستیر والدكتوراه  .12 ًا
كما توزعوا % في مراكز التدریب المهني. 10.3% في المدیریات، و25.6% في مقر الوزارة، و64.1

  % إناث.17.9% ذكور و82.1حسب الجنس بواقع 

% من الموظفین الحاصلین على مؤهل ثانوي على األكثر یعملون في مدیریات العمل، 46.1نحو   .13
% في مراكز التدریب المهني. أما من 21.1% في مقر الوزارة، ثم إلى 32.8سبة إلى تنخفض هذه الن

  ثلثي الحاصلین على ثانویة فأقل ذكور. أكثر منحیث الجنس، فإن 
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% من الموظفین حملة دبلوم متوسط فأعلى متخصصون في "العلوم التجاریة واإلداریة" و 54.7حوالي   .14
% بین 53.1وزعت هذه النسبة بشكل متقارب بین الجنسین بواقع "العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة"، ت

 % بین اإلناث.58.2الذكور و

15.   
  
  
  
  
  

% من الذكور العاملین في مراكز التدریب المهني متخصصون في 60ضمن فئة دبلوم متوسط فأعلى،  .16
م التجاریة % من العامالت في هذه المراكز متخصصات في العلو 74العلوم الهندسیة والحرفیة، في حین أن 

  والحرفیة.
%) یعملون في 93. غالبیة هؤالء الموظفین (1994% من موظفي الوزارة تم تعیینهم قبل عام 18نحو  .17

 مدیریات العمل ومراكز التدریب المهني,

یعملون داخل مقر الوزارة، فیما كان  2010-2007ما یقرب من نصف الذین تم توظیفهم خالل الفترة  .18
  % فقط.15هني منهم نصیب مراكز التدریب الم

، حیث بلغت نسبتهن 2010-2004أظهرت البیانات ارتفاع نسبة االناث بین من تم توظیفهم خالل الفترة  .19
42.6.%  

أظهرت البیانات وجود انخفاض واضح في أعداد الموظفین ضمن الفئتین الرابعة والخامسة، حیث بلغت  .20
 % فقط.11.6نسبتهم فیهما 

%، ارتفعت 79یحملون مؤهل بكالوریوس على األقل في الفئة األولى نحو  تبین من المعطیات أن نسبة من .21
  %.98هذه النسبة بشكل كبیر بین موظفي الفئة الثانیة لتبلغ 

  %) یحملون مؤهل أقل من بكالوریوس.94غالبیة موظفي الفئة الثالثة (نحو  .22
  لي موظفي هاتین الفئتین.% من اجما41التواجد األكبر لإلناث ضمن الفئتین الثانیة والثالثة بواقع  .23
  % من موظفي مراكز التدریب المهني مصنفون ضمن الفئة الثالثة.  60نحو  .24

  
  : االستنتاجاتحادي عشر

 االستنتاجات االیجابیة  . أ
ـــر، ویغطـــي كامـــل  .1 ـــق فـــي الـــوزارة كبی ـــار حجـــم البیانـــات حـــول المصـــادر البشـــریة الموث یمكـــن اعتب

بـــأن التوثیـــق یعتبـــر فـــي حالـــة جیـــدة ومـــن أفضـــل  الخارطـــة باســـتثناءات قلیلـــة، االمـــر الـــذي یعنـــي
 الحاالت السائدة.
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مســتوى التأهیــل األكــادیمي بالنســبة للفئــات الوظیفیــة العلیــا واالولــى والثانیــة فــي حالــة ممتــازة، وهــو  .2
 أیضًا أعلى من الطبیعي للفئة الوظیفیة الثالثة.

یـة نسـبیًا فـي الفئـة الوظیفیـة العلیـا، ، حیـث تعتبـر فتبالنسبة لألعمار، فإن الوزارة تعتبر فتیـة عمومـاً  .3
 وفتیة جدًا في الفئات الوظیفیة الثانیة والرابعة والخامسة.

تعتبـــر خارطـــة المـــرأة فـــي الـــوزارة إیجابیـــة بصـــورة عامـــة، حیـــث أن نســـبتها بـــین المـــوظفین تعـــدت  .4
عمالــة %، وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة بنســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة أو نســبتها بــین ال30

 التامة أو حتى مقارنة بنسبتها في الوزارات األخرى باستثناء وزارتي التربیة والصحة.

 منحى التعیین في اتجاه تصاعدي لصالح االناث مع مرور الزمن. .5

نسبة االناث حملة مؤهل البكالوریوس مرتفـع، وهـي أعلـى مـن تلـك المقابلـة لهـا لـدى الـذكور، علمـًا  .6
 تطلب رئیسي للتوظیف في معظم الوظائف بالوزارة.بأن مؤهل البكالوریوس هو م

یمكن اعتبار التناسب بین توزیع موظفي الوزارة داخل مقر الـوزارة وخارجهـا متوازنـًا بكـل المقـاییس،  .7
موظفـًا  40% مـن إجمـالي المـوظفین، مـن بیـنهم 32علمًا أن نسبة الموظفین فـي مقـر الـوزارة نحـو 

 یعملون داخل وحدات متخصصة.

بـــار صـــغر معـــدل أعمـــار العـــاملین فـــي مقـــر الـــوزارة مقارنـــة بمثیلـــه فـــي مـــدیریات العمـــل یمكـــن اعت .8
، حیث یوفر ذلك فرصة أكبـر لهـؤالء العـاملین إلكتسـاب الخبـرة  ومراكز التدریب المهني أمرًا إیجابیًا

   في مجال العمل المركزي والتخطیطي.

  
 االستنتاجات السلبیة  . ب

نین بمسـمى یعتبـر نقطـة سـلبیة ومخـالف ألصـول العمـل موظفًا بدون تسـكین أو مسـك 12ان وجود  .1
 الوظیفي.

وجود تفاوت واضح والالتناسب فـي نسـبة تواجـد المـرأة فـي مـدیریات العمـل وبعـض مراكـز التـدریب  .2
 المهني، مع أن جزءًا من هذه الالتناسبیة یمكن تبریره.

األمــر ال یتوافــق  هنــاك خلــل واضــح فــي أعمــار مــوظفي مراكــز التــدریب المهنــي (المرتفعــة)، هــذا .3
إطالقًا مع أیة توجهات نحو مهـن المسـتقبل التـي تشـكل جـوهر الطلـب المتـأتي مـن التطـورات التـي 

 طرأت وستطرأ في دینامیكیات سوق العمل.

كما أن هناك خلـل فـي طبیعـة التأهیـل األكـادیمي لمـوظفي مراكـز التـدریب المهنـي بالمقارنـة بمثیلـه  .4
 .في مدیریات العمل ومقر الوزارة

عدم وجود تناسب منطقي بین أعـداد مـوظفي الفئـات الوظیفیـة األولـى والثانیـة والثالثـة فـي اإلدارات  .5
العامــة للتشــغیل والتعــاون والتفتــیش، فــي حــین تتــوفر هــذه التناســبیة بشــكل نســبي فــي اإلدارة العامــة 

 ریب المهني. للشؤون اإلداریة والمالیة، وبنسبة أقل في اإلدارات العامة لعالقات العمل والتد

، وهـو عـدد  112الالتناسب األخطر في الوزارة هو أن إجمالي موظفي الفئـة األولـى یسـاوي  .6 موظفـًا
یعتبر مرتفع جدًا مقارنـة مـع إجمـالي المـوظفین فـي الـوزارة، كمـا أن هـذا العـدد ال یتوافـق نهائیـًا مـع 
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طقیــة نهائیــًا بــین مــوظفي مــوظفین. كمــا ال یوجــد مقارنــة من 110عــدد مــوظفي الفئــة الثانیــة البــالغ 
  الفئات األولى والثانیة والثالثة من جهة وموظفي الفئتین الرابعة والخامسة من جهة أخرى. 

  
  والخطوات القادمة : التحدیاتثاني عشر

: في حالة التحول إلـى الهیئـات والمؤسسـات المسـتقلة (مؤسسـات عامـة)، فـإن عـدد مـوظفي الضـفة الفلسـطینیة أوالً 
ـــى حـــ ـــر، حیـــث تشـــكل اإلدارات العامـــة للتـــدریب المهنـــي والتشـــغیل والتعـــاون ســـیتقلص إل % مـــن 45حـــوالي د كبی

موظفي الوزارة، حتى لو تم إعادة توزیع بعض هـؤالء المـوظفین علـى اإلدارات المتبقیـة (الشـؤون اإلداریـة والتفتـیش 
عادة تعبئـة الشـواغر فـي هـذه تحتاج إلى إعادة هیكلة الوزارة -في حال حدوثها-وعالقات العمل). هذه العملیة  ٕ ، وا

اإلدارات بعــد إعــادة هیكلتهــا بمــا یتناســب مــع الوضــع المســتجد فــي حینــه، كمــا أن الــوزارة مطالبــة فــي أســرع وقــت 
ممكن بوضع تصورات أولیة لهیكلیة هذه المؤسسات، ووضع أسـس جدیـدة للوصـف الـوظیفي والمسـمیات الوظیفیـة 

  ینه.فیها حسب االمكانیات التي ستتاح في ح
  

عـــادة ثانیـــاً  ٕ : تتطلـــب العملیـــة اعـــاله أن یعـــاد النظـــر فـــي التناســـب مـــا بـــین طبیعـــة التأهیـــل األكـــادیمي للمـــوظفین وا
الهیكلةهـــذه علـــى مســـتوى الـــوزارة وعلـــى مســـتوى اإلدارات العامـــة وفـــي إطـــار المؤسســـات المســـتحدثة، بحیـــث یـــتم 

  وظائف.الموائمة ما أمكن ما بین التخصصات األكادیمیة والعمل في ال
  

یجــب أن نبــت فیمــا إذا كنــا ســنعید النظــر فــي موقــع الــوكالء المســاعدین، بحیــث یتولــون مهمــات فــي إطــار : ثالثــاً 
  الهیكلیة أم یظل الوضع على حاله كما هو اآلن.

  

: یجـب أن نبـت أیضـًا فیمـا إذا كنـا سنسـتحدث إدارات أو وحـدات جدیـدة أم ال. ثـم یجـب أن نبـت فیمـا إذا كنـا رابعـاً 
ین لهــذه العملیــة الیــوم أم أن المطلــوب هــو تحضــیر الــوزارة لهــذه العملیــة، إضــافة إلــى أننــا مطــالبین فــي كلتــا جــاهز 

  الحالتین بإقتراح هذه اإلدارات والوحدات.
  

  : في إطار إعادة الهیكلة الشاملة یصبح المطلوب معالجة كالً من:خامساً 
  الالتناسبات القائمة. .1
 بالمقارنة مع المهام واألداءالنواقص في اإلدارات والوحدات  .2

توزیع الوكالء المساعدین أو إعـادة تـوزیعهم حسـب األعبـاء الجدیـدة أو الـتس ستسـتجد فـي ضـوء إجـراء  .3
  التعدیالت الهیكلیة.

  : الخطوات القادمةسادساً 
) 60اقتراح تفصیلي للهیكلیة الجدیدة (في غضون  .1   .یومًا
). 30ملموسة (في غضون معالجة الالتناسبات القائمة بإقتراحات محددة و  .2  یومًا

وضــع برنــامج متكامــل (الكترونــي) مــرن لتحــدیث تشــخیص واقــع المصــادر البشــریة (نهایــة شــهر نیســان  .3
 ابریل).
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 توسیع صالحیات دائرة المصادر البشریة. .4

  ).مایو تجهیز كتیب بالوصف الوظیفي لجمیع المسمیات المدرجة على الهیكلیة (نهایة أیار .5
  
  
  
  
  
  
  


