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 األخ جميل الريماوي المحترم
 السياسات والمشاريع وحدة  رئيس

 

 تحيه طيبة وبعد،
 

 2018للعام السنوي  التقريرالموضوع: 
انجازات الوحدة خالل الفترة المذكورة أعاله أهم نهديكم أسمى التحيات، وباإلشارة للموضوع أعاله، نقدم لكم 

  وهي:
 أواًل: اإلعالم

إعداد وصياغة األخبار والتقارير الخاصة بالوزارة ونشرها بالصحف المحلية والمواقع اإلخبارية االلكترونية  .1
 (.271وعددها)وصفحتها على "الفيس بوك" وموقع الوزارة 

رصد األخبار المنشورة الصادرة عن الوزارة والمواد اإلعالمية التي تتعلق بعمل الوزارة وتوثيقها  .2
 (.603وعددها)

الوزارة ومعالي الوزير وعطوفة الوكيل في محافظة رام هللا والمحافظات  تغطية إعالمية لنشاطات وأخبار .3
 .( تغطية صحفية64حيث بلغ عدد التغطيات ) ،الشمالية ومديريات العمل ومراكز التدريب المهني

يوهات تتعلق نشر أخبار الوزارة ومشاركات مواقع أخرى على صفحة فيسبوك الوزارة من أخبار وفيد .4
 .Share( 428بعمل الوزارة، وعددها )

 .(13دعوات صحفية وعددها ) .5
 (.3مؤتمرات صحفية وعددها ) .6
ورؤساء  ( مع معالي الوزير وعطوفة الوكيل والمدراء العامون 17التنسيق لمقابالت صحفية وعددها ) .7

 .الوحدات
 

 ثانيًا: التعاون الدولي

-إعداد الرسائل واالتصاالت مع السفارات والممثليات والقنصليات( موظفًا ويشمل 56تنسيق سفر لـ ) .1
والورشات والمؤتمرات الدورات  للمشاركة فيووزارتي الداخلية والخارجية،  -الستصدار التأشيرات

 الخارجية.
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 ( شهادة )تشمل المديريات(.135تصديق شهادات "خبرة عمل" ) .2
 (.48عمل والمؤتمرات وعددها )المشاركة في االجتماعات وورش ال .3

 خاصة بالوزير والوكيل والوزارة. (21وعددها )وتقارير ورسائل وثائق ترجمة  .4

( رسالة باللغتين العربية 121بلغ عدد الرسائل التي تم اعدادها باسم الوزير والوكيل ورئيس الوحدة ) .5
 واإلنجليزية.

 من أبرزها: ومذكرات تفاهم اتفاقيات .6

 توقيع مذكرة تفاهم "لتنظيم عمل األطفال في سوق العمل" مع مؤسسة "انقاذ الطفل".المشاركة في  •
 ".أريج"يع مذكرة تفاهم مع معهد األبحاث التطبيقية توقالمشاركة في حفل  •
مع منظمة العمل الدولية خالل  2022-2018توقيع اتفاقية العمل الالئق لألعوام المشاركة في حفل  •

 العام.زيارة مديرها 
 

 أبرز نشاطات الوحدة:
حصر وتجميع كافة مذكرات التفاهم واالتفاقيات النافذة الخاصة بعمل الوزارة وتزويدها إلى مجلس  •

 الوزراء ووزارة الخارجية. 
في التنظيم والتغطية الصحفية لزيارة مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر إلى الوحدة مشاركة  •

 .الفلسطينية وافتتاح مؤسسة الضمان االجتماعي فلسطين
المكلفة األلمانية و  -الخاصة بالمشاورات الفلسطينيةمشاركة رئيس الوحدة في عضوية اللجنة الفنية  •

  الفلسطينيةالحكومتين مشاروات اجتماعات بتحديد االحتياجات والمشاريع المقترحة للوزارة لعرضها في 
 .في برلين آواخر "نوفمبر" القادم األلمانيةو 

 اإلعداد للتغطية اإلعالمية لثالث حمالت تخص اإلدراة العامة للتفتيش وحماية العمل. •
خالل فترة توليه الوزارة منذ باللغتين العربية واإلنجليزية إعداد تقرير صحفي عن انجازات الوزير  •

 .2018نهاية شهر حزيران وحتى  2014العام منتصف 
 

 :وحدة اإلعالم والعالقات العامة والتعاون الدولي تواجهات والتحديات التي الصعوب
، والحاجة الماسة للخط wi fiشبكة وسائل لالتصال مثل تتمثل في عدم توفر : معيقات فنية لوجستية •

  الدولي لتسهيل عمل الوحدة في مجال التعاون الدولي والعربي. 
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دورات كالداعمة لعمل الوحدة للعديد من الدورات تتمثل في الحاجة  الموارد البشرية: بناء قدرات •
، Photoshop ،Flash) والتصميم ذات العالقة باإلعالم الحاسوب برامجمختصة في 

Publisher)،  االجتماعي في اإلعالم متخصصة، ودورات اللغة اإلنجليزيةدورات في و. 
 

 :المقترحات والتوصيات للتغلب على الصعوبات القائمة، وتطوير عملها مستقبال
 .الوسائل والمعدات الالزمة لتسهيل عمل الوحدةتوفير  •
 .موظفي الوحدة كل في مجالهبناء قدرات دورات لتوفير  •

 
 فائق االحتراموتفضلوا بقبول 
 
 

 هاني الشنطي                                                                 
 
 

 رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم  
 


