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 العامة لعالقات العمل لإلدارةالموضوع: التقرير السنوي 

    2018 للعام
 

 :مقدمة
حديات الخارجية نتيجة للت صادية والسياسة في فلسطيناالقت األوضاعالوضع الراهن وتدهور في ظل   

 نوضع موما لهذا الالعامل الفلسطيني بشكل مباشر والتي تمس والداخلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
  2018ى العاملة خالل العام ي القو مال% من اج32.4بارتفاعها الى حوالي معدالت البطالة  علىسلبي  تأثير

لبعض الهيكلة  إلعادةن نتيجة يتبعه من انهاء خدمات للعامليبيئة العمل وما  الى تأثيره على باإلضافة
أو توقف المشاريع المحولة من الدول ة يلمادئر ابسبب الخسابشكل كامل   هااغالق  أوسطينية فلؤسسات الالم

العامة  اإلدارةو رة العمل وزا حرصهذا المجال ت صحاب اختصاص فيكأ ومن منطلق مسؤوليتنا، المانحة عنها
، وتوفير الحماية االجتماعية عالقات العمل تعزيز استقرارفي المساهمة الفعالة على خاص بشكل لعالقات العمل 

ية النقابية، ين أطراف اإلنتاج، واحترام الحر ل، وترسيخ عالقات عمل بناءة بعمات المن خالل تحديث تشريع
 .الكريمئق و لالاوضمان توفر العمل 

 
وحل  (أصحاب العمل –ضمان حقوق الشركاء االجتماعيين )العمال ائم على بشكل د اإلدارةتسعى و   

حسين ظروف هم لتبين حوارلغة ال زيزعتو ال فات العالقة بينهم من خالل فتح قنوات اتصوالخال اإلشكاليات
في  الكوادر والموظفين من خالللك ذم تيو  مصلحة للطرفين قق حيوبما  اإلنتاجيةلية العمل وتحسين العموشروط 

ا ومستندلمهامهم لهم تنفيذا يكون عمو المديريات ى على مستو و  في مقر الوزارة ملالقات العالعامة لع ارةداإل
رة المنظمات النقابية دائ دوائرها الثالثوذلك من خالل ألهداف العامة للوزارة وا دارةباإل لخاصةفيذية االتن للخطة

تعمل على حل النزاعات من النزاعات التي ئرة ودا جميع الجوانبمن  والتي تعمل على متابعة المنظمات النقابية
اقية للوصول الى اتف اوضاتلمفارة ادبإم قو والتي بدورها تاوضات وجهات النظر ودائرة المف بقريالحوار وتخالل 
 .جماعية

 
 ركيزة أساسيةيعتبر والذي  لتعزيز مفهوم الحوار االجتماعي تفعيل لجان الحوار اإلدارة على زتركا كم   

وعلى سبيل  المختلفةبما يضمن استقرار عالقات العمل داخل المنشآت والمؤسسات  ،لحل الخالفات والنزاعات
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خالل جتماعيين برعاية منظمة العمل الدولية حول قانون التنظيم النقابي ين مع الشركاء االتماعيالمثال تم عقد اج
 .2018العام 

 
الشركاء االجتماعيين  بينثمرة بناء التوافق  يعتبر والذي برنامج العمل الالئقب  ةدار اإلكما اهتمت 

للوصول الى مؤشرات ونتائج ناجحة  هفيذنتلجميع األطراف  ومسؤولية يعتبر التزاماو ومنظمة العمل الدولية 
مة للعاملين اة كريالى توفير بيئة عمل آمنة وحييؤدي  وملموسه من خالل تطبيقه بشكل احترافي في فلسطين

الوطني  الفريق بالتعاون مع و   ،الدائموزارة العمل  أحد الشركاء االجتماعين نؤكد على سعي وبصفتنا  ،وأسرهم
الجمعيات التعاونية وصندوق واالهتمام بالحوار االجتماعي تعزيز التشغيل و  صن فر تحسيعلى للعمل الالئق 

االساسية  العمل على قاعدة تطبيق المبادئ والحقوق  حوكمة وتعزيز التشغيل ومنظومة السالمة والصحة المهنية
ضرورة  عم ، ،عيةاوضات الجماتعزيز المف النقابي، باإلضافة الى في العمل بما يشمل حرية تنظيم العمل 

وال ، الضمان االجتماعي في فلسطين  قانون دعم تنفيذ من خالل توسيع نطاق الحماية االجتماعية االهتمام ب
المشترك  عملنا ، والنتائج الملموسة من خالل  العمل الدوليةقة ما بين وزارة العمل ومنظمة العال اهمية ننسى

 معهم. والمتواصل
 

انون الضمان االجتماعي الذي دخل حيز النفاذ والتنفيذ وص قبخص ةالمتالحقطورات بناء على التو 
الحاصل في الشارع الفلسطيني تمعي ك المجوالحرا 15/1/2019ثم تم تأجيله لتاريخ   ١٩/١١/٢٠١٨بتاريخ

به وخاصه من فريقي  قةالعالوالهادف الى وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومقبول من كافة االطراف ذات 
زاما من مؤسسة الضمان االجتماعي بتعليمات سيادة االخ الرئيس أبو مازن حفظه هللا لعمل والتحاب االعمال واص

بضرورة فتح اوسع حوار مجتمعي تشارك فيه كافة مكونات  الفلسطينية الحكومةلتي اصدرها الى هاته اوتوجي
فة التعديالت ادخال كا ل علىوالعم المشروعةالبهم واحتياجاتهم الفلسطيني بهدف االستماع الى مط المجتمع
ر اعتمادها والعمل بها باث ان يتمجميع االطراف على  بينعلى القانون بعد االتفاق عليها  والمطلوبة الالزمة

نتها من خالل لج الفلسطينية الحكومةبتنفيذه  بدأترجعي ومن التاريخ المقرر لتنفيذ القانون وهو االمر الذي 
في المجلس  البرلمانيةاالجتماعيين بالتعاون الكامل مع هيئة الكتل الشركاء  جميع بالحوار مع المكلفة الوزارية

وار المجتمعي الواسع مع جميع االطراف ذات بادروا مشكورين لرعاية وادارة هذا الحالذين التشريعي الفلسطيني 
تي ترضي لنتائج الالى ابهدف الوصول  والساعةمدار اليوم  وما زالوا مستمرين به وبشكل متواصل وعلى العالقة

التي سيتم ادخالها عليه ديالت بهذا القانون واالتفاق معهم على التع العالقةجميع االطراف والشركاء من اصحاب 
ء منه كركنين اساسيين يقوم عليهما هذا القانون وهو ما نتمنى االنتها واالستدامة العدالةي وبما يحافظ على مبدأ

 . ةالقادمالفترة القريبة خالل 
 

  :اإلدارةهداف العامة لعمل األ
 

 ور.لتشاوافية اجراء الحوار اليب التفاوض الجماعي وكيأحكام قانون العمل وآلية وأسب واإلرشادالتوعية  .1
 ساهمة في تحسين ظروف وشروط العمل.للمقد االتفاقيات الجماعية تشجيع الحوار والمفاوضات وع .2
أصحاب العمل وعالقاتها قابات العمالية ومنظمات ي للنماية ورعاية التطور الديمقراطالعمل على ح .3

 صة بها بما يساهم في تعزيز قدرتها المؤسسية.حكام القانون واللوائح الخاوفق أ
 .ودية التوفيقية والقانونيةبالطرق ال تسوية نزاعات العمل .4
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السنوية عن امة و مة لتطوير خطط العمل باالستناد الى التقارير العز نات الالج والبيااستخالص النتائ .5
 العامة. اإلدارةنشاطات 

في وضع  العامة للوزارة من خالل المساهمة األهداففة لتحقيق المختلالعامة  داراتاإلالتنسيق مع  .6
 .وزارةالسياسات العامة التي تحكم عمل ال

 
المختلفة وائر العامة لعالقات العمل فقد عملت الد واإلدارةنسجاما مع خطط الوزارة باالعتماد على ما سبق وا

ع نصوص نسجمة ملمواامة الع اإلدارةالصادرة عن  اإلجراءاتالعامة وفق التعليمات الداخلية وأدلة  اإلدارةفي 
ل عيها لترسيخ مبادئ العمعلى تحقيقها من خالل س اإلدارة التي تعمل بادئ العامةلسطيني والمن العمل الفقانو 

 لتالي: ية والدولية حيث كان عمل هذا الدوائر على النحو االعربالالئق المنسجمة مع المعايير واالتفاقيات 
 
 ة: دائرة العالقة مع المنظمات النقابي .1

د التأسيس وكان دورها ينحصر في قابية القائمة أو قيمتابعة المنظمات النفي ذه الدائرة ر عمل هتماس
على تأسيس النقابات والمساعدة امة لعها ايئاترقابة على التزام هذه المنظمات بأنظمتها الداخلية المقرة من هال
كما تعمل ة العام اإلدارةلتي أعدتها ادية الغير ملزمة االسترشمن خالل األنظمة ا الداخلية امصياغة أنظمتهو 

ومن خالل العمل في منها بالعمال أو بأصحاب العمل  الخاصةسواء المنظمات النقابية  على متابعةالدائرة 
منها    (550)  تبلغ 2018عام خالل ال النقابية التي تتابعها هذه الدائرةمنظمات عدد ال نذه الدائرة تبين أه
نقابات ( 27) ، ات عامةد( اتحا13، ) ألصحاب العمل بيةمنظمة نقا (84) ، ة عماليةنقابي منظمة (360)

بشكل ما ات أالنقابه تتم متابعة علما بأنمنظمة نقابية خاصة بالمهن المساعدة  (66) إلى باإلضافة، مهنية 
لتي تم لنقابية اعدد المنظمات ا نأحيث  ، ديرياتفي المة العام اإلدارةعن طريق موظفي و ي أمركز 
أن تقرير هذه الدائرة المرفق يوضح  إلى شارةإلا معمنظمة نقابية ( 13ا خالل العام بلغت ) هتأسيس

  .2018ام الع محافظات خاللبالتفصيل ما قامت به بشكل مركزي أو على صعيد ال
 

  :نزاعات الجماعيةالدائرة  .2

تسوية الشكاوي العمالية الفردية منها والجماعية المقدمة و وبحث  لنزاعات على استقبالائرة تعمل دا
من العمل أو  العامل فصل لك في حالوذصاحب (  -بحق الطرفين ) العاملزم تخاذ ما يلواللدائرة، 

مع  يتعارضبما ال  التوفيقير والتفاوض والحل الحوال خالمن تم ويترك العمل بكل تفصيالتها 
ا التي ال يمكن التوصل ضايلتحويل الق تقديم النصح واالرشاد، كما يتم  المعمول بهاالنصوص القانونية 

 .محكمةالالبت فيها من خالل  ليتمفيها إلى اتفاق للقضاء 

 ،نزاع جماعي (27) 2018ي العام ف حيث بلغ عدد النزاعات الجماعية المتابعة من قبل هذه الدائرة
في المديريات  اإلدارةعن طريق موظفي  ذلك فقد تابعت هذه الدائرة بشكل مركزي أو إلى ةوباإلضاف

وق علما بأن المبالغ المحصلة كحق قضية، (373)ها من حل ديةفر  قضية (867) المختلفة ما مجموعه
وبلغ عدد القضايا شيقل  ((3,247,025.16 هوعام ما مجمللعمال في هذه القضايا بلغت خالل هذا الع

زالت قيد المتابعة  تي ماوالقضايا ال (104)قضية والقضايا التي حفظت  (244)لقضاء التي حولت ل
(146). 
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قضية خاصة بإشعارات إعادة  (72)ائرة بمتابعة قامت هذه الدما سبق فقد  إلى باإلضافة
   تهية خدماتهم عدد العاملين المن حيث بلغ ، 2018لعام ل ارة خالالوزا إلىوصلت  الهيكلة التي

من  41إعادة الهيكلة حسب المادة  من مبررات بالتحققئرة اهذه الدحيث قامت وعاملة  عامل (465)
 إعادةفي  لحوظةدة مأن هناك زياتم مالحظة ئرة من خالل التقرير التفصيلي الخاص بالداو قانون العمل 

يعود و أهمها القطاع الخدماتي  عدد من القطاعات في  لعاملين نهاء خدمات اهيكلة وما يتبعه من اال
قف عدد الى تو  إضافةالفلسطيني يعاني منها الشعب  التي سيةايسالتصادية و االق األوضاعذلك لتدهور 
 تقومطلق مسؤوليتنا من منو  ،لة في فلسطينسسات العامؤ ممهم المالي للنحين عن تقديم دعماكبير من ال

من أعداد  اإلمكانوالتقليل قدر  همحقوق على  وارشاد العاملين والمحافظةبتوعية  لفي هذا المجا ئرة لداا
  الهيكلة. إعادةت إلشعاراخدماتهم نتيجة  إنهاءالعمال المنوي 

 : رة المفاوضات الجماعيةائد  .3
نزاعات ة في حل الموضوعة من خالل المساهمق الخطط العملت هذه الدائرة وف كبقية الدوائر
ع بالتنسيق المباشر موعملها  األطرافمفاوضة الجماعية وتشجيعها بين مختلف الجماعية عن طريق ال

في دورها يبدأ و ل والجنوب والوسط ن على الشماومع مندوبي التوفيق الموزعي ماعيةجال النزاعاتدائرة 
نزاع  إعالنحد  لىإ األمرووصل طريق الحوار المباشر  عن التوصل لحلولفي  األطرافحال فشل 
تقوم بعملها من خالل لجان و  اإلضراب أوعتصام كاال تصعيديه احتجاجية التلويح بخطوات أوجماعي 

من  مطلبيهماعي أو يتم رفع مذكرة منشآت والمؤسسات التي يحدث فيها نزاع جتشكل في الالحوار التي 
 (27)من ث شاركت هذه الدائرة بأكثر مات النقابية التي تمثلهم حين فيها أو من قبل المنظبل العامليق

 ياتاتفاق (7) إلىلجنة للحوار وكانت نتائج أعمالها التوصل  (14) وانخرطت في  مذكرة مطلبية
 ةماعيج ياتاتفاق (3) إلىعلى صعيد المديريات إضافة  من الدائرة أو ممثليها بمشاركة مباشرة ةجماعي

ممثل  حضور دون عها لدينا ايدا  مت  أصحاب العمل لعمال وامباشرة  بين ممثلي  إليهاتم التوصل 
 الدائرة السنوي المرفق مع هذا التقرير. وهذا ما تم توضيحه في تقرير هذه ، الوزارة

 : مندوبي التوفيق  .4
فيق في التو و اعيين جتمبين الشركاء االثقافة الحوار االجتماعي ترسيخ في  دور هاموبي التوفيق مند يلعب 

حث  على الى قيامهم  باإلضافةالقانون  خلهم حسباألطراف تدطلب أحد  عية وذلك في حالماعات الجحل النزا 
في  العمل عالقات ر لحل خالفاتهم من أجل تعزيز استقرارلى اللجوء للحواالمختلفة وتشجيعهم ع األطراف
ضر  نزاعات إلىمن الوصول  كاناإلموالمؤسسات المختلفة والتقليل قدر  المنشآت والعمل ة للعمل وعرقل اباتوا 

ومشاكلهم عن  بحث جميع قضاياهم العمل من خاللها  وأصحابيئة المناسبة التي يستطيع العمال توفير الب على
( 2) تدخل مندوبي التوفيق في حلهاالتي تم زاعات الجماعية حيث بلغ عدد الن يق الحوار المباشر فيما بينهمطر 

علما  ، ( 12)حد األطراف يق بناء على طلب افلتو ها الى مندوبي اتي تم تحويللقضايا ادد العنزاع جماعي  وبلغ 
 .العامة  اإلدارةمع عالقتهم مباشرة تكون و جنوب وال سط و وال شمالالموزعين على  توفيق مندوبي ةيوجد ثالثه بأن

 
 مل في المديريات: في عالقات العموظ
وفق الخطط م منهطلوبة فيذ المهام المبتن 2018ام في المديريات خالل العالعامة  اإلدارةموظفي قام 

حل و بعة أوضاع النقابات متاحيث قاموا بالمختلفة  وائرهاودالعامة  إلدارةابالتنسيق المباشر مع الموضوعة لهم 
 إلىالعامة، إضافة  اإلدارةالمرسلة لهم من  اإلجراءاتماد على التعليمات وأدلة لفردية باالعتالنزاعات الجماعية وا

ة العامة للتفتيش وحماي اإلدارةاصة ات وخفي المديري األخرى  إلداراتام بشكل مباشر مع موظفي تنسيق عمله
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هذه  مينراء ومدراء عاذلك من خالل مد كلن يتم وكا اإلدارةعمل هذه  العمل لوجود تقاطعات كثيرة مع
 ألمثل. على الوجه اكان لهم الدور األبرز في تمكيننا من القيام بمهامنا  نالمديريات الذي

 
 : خطة السنويةوفقا لل 2018العام خالل فعلي ال نجازلإل  ةنة عاممقار 

 

شر حسب المؤ  شاطالن
 الخطة

المنجز فعليا 
العام  خالل

2018 
 إلنجازانسبة 

 %83 838 1000 شادتوعية وار 
 %162 13 8 مات نقابية تم تأسيسهامنظ
 %72 58 80 عامة ور اجتماع هيئة حض

 %66 87 130  داريةإحضور اجتماع هيئة 
 %800 840 100 عقد لقاءات توعية وارشاد 

 %86 867 1000 متابعة قضايا فردية
 %54 27 50 نزاعات جماعية متابعة
 %142 71 50 الهيكلة دةإعاة متابع

 %93 373 400 ماليةعتوقيع مخالصات 
 %100 30 30 عقد لقاء تشوري مع رؤساء النقابات

 %96 29 30 ابعة مذكرة مطلبية تم
 %93 14 15 نة حواركيل لجتش

 %105 42 40 عقد جلسات حوار
 %66 10 15 يات جماعيةتوقيع اتفاق

  
 

  :العامة لعالقات العمل اإلدارة فيهارك الية والخارجية التي تشاللجان الداخ
رسالة وأهداف  في تحقيقوالوحدات  اإلداراتمنطلق المسؤولية الجماعية والتكامل في األدوار مع بقية  من

 تالي: ال على النحو جاءت يوالتفي العديد من اللجان الداخلية والخارجية  اإلدارةد شاركت ة فقالوزار 
 مان االجتماعيالضمؤسسة ة في مجلس إدارة يلعضو ا •

 نةمواز الالعضوية في لجنة  •
 العضوية في لجنة السياسات العمالية •

 العضوية في أمانة سر لجنة األجور الوطنية •

 رنامج العمل الالئق ي لبفي الفريق الوطن يةضو عال •
 ة قانون العملعلى مراجع المتابعة واالشراففي لجنة  يةعضو ال •
 العمل تراتيجية تطوير قطاعني إلسطالو  ي الفريقف ضويةالع •

 االجتماعي ساندة للنوعالم اللجنةالعضوية في  •

 .الوزارةوظفي مبآت الخاصة العضوية في لجنة المكاف •
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 : العامة اإلدارة فيهاالتي شاركت ت والورش المؤتمرا

وزارة ال ومع سياسةنسجمة مع عملها الم والورش جميع المؤتمرات على المشاركة في اإلدارةت صحر 
 همها: أ و 

خالل  األردني عقد في في فلسطين والذ م النقابيالتنظيون ناالجتماع الثنائي حول قا شاركة فيالم ✓
 . 2018شباط  19-18الفترة 

ل العربي التي عقدت في جمهورية مصر خالل الفترة لمؤتمر العم 45ة ال شاركة في أعمال الدور الم ✓
 .2018ن ساني 8-15
 9-6خالل الفترة كيا تر جمهورية ة في العمل في لدولي التاسع للسالمة والصحفي المؤتمر االمشاركة  ✓

 2018آيار 
خالل  األردني د فوالذي عق ي في فلسطينتنظيم النقابالي حول قانون المشاركة في االجتماع الثالث ✓

 . 2018تموز  6-5فترة ال
مع منظمة العمل عاون بالت ار االجتماعيبالعمل الالئق والحو المشاركة في عدة ورش داخلية خاصة  ✓

 لدولية. ا
 . الضمان االجتماعيمؤسسة  إدارةاعات مجلس اجتمور وحض المشاركة ✓

 
 ة لعالقات العمل: العام اإلدارةالمعيقات التي تواجه عمل 

 اليها.مقارنة بحجم العمل الموكل  لإلدارةود نقص في الكادر الوظيفي وج .1
 .ملعات العالقتدريبية لموظفي قلة الدورات ال .2
وحدة خاصة ب أسبابك لعدة وذل العامةاإلدارة اص بعمل المحوسب الخ البرنامجالعمل باستكمال عدم  .3

 . عالقات العملموظفي سوب و الحا
 النقابي.التنظيم  اصدار قانون  يلوتأجة المنظمات النقابية نون الناظم لعمل دائر غياب القا .4

تدني نعكس في ات العمالية وهذا يبعض االتحاد أداء عضعف بعض الشركاء االجتماعيين وتراج .5
 .ةالقوى العاملمن مجمل  ت النقابيةظمامستوى المنتسبين للمن

 .اخليةقابية بأنظمتها الدالمنظمات الن مالتزا ضعف .6

 
 التوصيات: 

 ي بما يلي: أداء دورنا والقيام بمهامنا بالشكل المطلوب، فإننا نوص ومن أجل أن نتمكن منتقدم كل ما  بناء على

 . 2019خالل التنظيم النقابي وتطبيقيه  قانون  إصدار الحث على .1

 تياجات الضرورية من الموظفين وخاصة في بعض المديريات. االحفي د النقص س .2
 العامة.  اإلدارةل اصة بالموظفين في جميع مجاالت عمالجهود لعمل دورات تدريبية ختكثيف  .3
ق في تحقيق مبادئ العمل الالئدة عي للمساععنية بالحوار االجتماتفعيل عمل جميع اللجان الثالثية الم .4

 في الوزارة.  اإلداراتوبقية  ارةاإلدمل مما يسهم في تسهيل ع
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مل لعالقات الع العامة اإلدارةرتقاء بعمل ن االنتمكن مأعاله ليات المذكورة بالتوص العململ أنبالنهاية 
بشكل  صنحر سبدورنا و  ،القادمة األعوامفي  اليهالة لموكا ذي يتناسب وحجم األعباءوتحسين أدائها بالشكل ال

  رجها. و خاارة واز ى العلى مستو  غرات التي تواجهسد الثلنقوم بالقيام بعملنا بكفاءة وفعالية على دائم 
 
 والتقدير اممع فائق االحتر 

 
 بالل ذوابة                                                                  

 العامة لعالقات العمل اإلدارةمدير عام 
 

 نسخة/ األخ الوزير
 الوكيل األخ /     
 الداخليةالرقابة  /     
  اإلعالموحدة /     
 مشاريعات وال/ وحدة السياس     

 
 

 ثلدوائر الثالار مرفقات: تقاري


