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 :الممخص التنفيذي -1
 
  زيارة  (16322)استنادًا الى الخطة السنوية لإلدارة العامة لمتفتيش، تمكنت طواقـ تفتيش العمؿ مف تنفيذ 

. منشأة في كافة قطاعات العمؿ (10601)زيارة متابعة غطت ىذه الزيارات ما مجموعو  (7522)منيا               
 

 

  عامؿ وعاممة شممتيـ خدمات التفتيش (59961)بمغ عدد العمالة في المنشآت المفتش عمييا ىذا العاـ ما مجموعو 
معاقيف  (83)احداث اناث ، و (27)واحداث ذكور ( 367)عامؿ، (42400)عاممة، و(17561)المختمفة، كاف منيـ 

 .اجانب (4)اطفاؿ اناث و (01)اطفاؿ ذكور ، و (40)معاقيف اناث و (33)ذكور و 
 
  منشأة مف مجموع المنشآت المزارة خالؿ عاـ  (5704)بمغ عدد المنشآت المؤمنة ضد اصابات العمؿ خالؿ ىذا العاـ

. مف عدد المنشآت المزارة%( 53.80)، شكمت ما نسبتو حوالي  2019
  الحد االدنى لألجور في كافة القطاعات تطبيؽ قرار تفتيشية تركزت عمى ت حمال (4)نفذت ىيئة تفتيش العمؿ ما مجموعو

 ، وقطاع مناشير الحجر ، واحدة في الربع االوؿ والثانية في الربع الرابع مف العاـ (2) بمعدؿ حممتيف وخصوصًا الخدمات
 .والقطاعات االكثر تشغياًل في عمؿ االحداث والحد مف عمؿ االطفاؿ والسالمة والصحة المينية في مختمؼ القطاعات 

 
  ( 6439) اجراء قانوني بحؽ المنشآت المخالفة، شممت  (7375)عمى صعيد االجراءات فقد اتخذت ىيئة تفتيش العمؿ 

 .منشأه مخالفة 
 (5242) اغالؽ  (9)وقؼ عمؿ آلة،  (6)اغالؽ كمي، و (73)تحويؿ لممحكمة، و (207)انذار، و (1838)تنبيو و

 . نظاـ داخمي71كما تـ المصادقة عمى .جزئي
 
  اصابة عمؿ  (583)اصابة عمؿ قاتمة لمعماؿ، فيما تـ التحقيؽ في  (14)اصابة عمؿ،كاف منيا (880)تسجيؿ ما مجموعو

شكوى في  (607)كما تعاممت ىيئة تفتيش العمؿ مع . حيث تـ عمؿ االصحاحات والتدخالت الالزمة في مواقع العمؿ
توزعت حسب اناث  (2873)ذكور و  (7357)كاف منيا استشارة قانونية  (10483)مواضيع مختمفة، واجابت عمى 

 .نظاـ داخمي والئحة جزاءات (71)إضافة الى المصادقة عمى. المواد القانونية المختمفة
 

  عمى صعيد برامج بناء ثقافة السالمة والصحة المينية والترويج ليا، والتوعية بقانوف العمؿ، نفذت ىيئة تفتيش العمؿ
نسخة مف  (920)دورات تدريبية لطرفي االنتاج وزع خالليا  ( 01) ورشة عمؿ و  (20)ية zلقاءات توعو (458)

منشأة، بعدد عمالة  (827)بوسترات ونشرات وكتيبات ونسخ مف قانوف العمؿ حيث غطت ىذه البرامج التوعوية 
 .حدث (191)عاممة و( 2622 ) وعامؿ  (7451)
 
  مف المفتشيف  (15)عمى صعيد البناء المؤسساتي لييئة تفتيش العمؿ فقد تـ تعزيز ىيئة تفتيش العمؿ خالؿ ىذا العاـ ب

السالمة والصحة المينية والذي تـ الموافقة عميو مف التفتيش والجدد عمى العقود مف خالؿ مشروع تطوير منظومة 
 .مجمس الوزراء

 24/04/2019مف خالؿ مؤتمر السالمة الرابع ،بتاريخ  كافة الشركاءسالمة والصحة المينية العالمي مع لؿ مؤتمر عقد  
 .(عمؿ امف وانتاجية افضؿ )تحت شعار 

  (تطوير منظومة التفتيش في فمسطيف  ) ،تحت شعار 25/11/2019+24عقد مؤتمر التفتيش االوؿ في فمسطيف بتاريخ 
. 
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 :نجازاتإلاالنشطة وا -2
 
 :المنشآت الخاضعة لمتفتيش : 2-1

منشاة في كافة القطاعات االقتصادية مع التركيز عمى  ( 10601) بمغ عدد المنشات المفتش عمييا ما يقارب         
باإلضافة إلى القطاعات المشغمة لمنساء، حيث بمغ عدد  (الصناعة، التشييد والبناء، المحاجر)القطاعات االكثر خطورة 

مف عدد  (4897)ضد إصابات العمؿ ، وعدد المنشآت غير المؤمنة (5704)المنشآت المؤمنة ضد اصابات العمؿ 
 .المنشآت المزارة

 (1) رقـ شكؿ
 2019 خالؿحسب المحافظة عدد الزيارات التفتيشية 

 
 
 :المنشآت المفتش عمييا حسب النشاط االقتصادي : 2-2

، (التشييد والبناء)غطت عمميات التفتيش كافة القطاعات االقتصادية مع استمرار التركيز عمى القطاعات االكثر خطورة 
يبيف عدد  (2) رقـ والشكؿوالتركيز عمى المراقبة عمى الحد االدنى لألجور وخاصة في قطاع الخدمات والتجارة والتشييد والبناء 

حيث بمغت النسبة األكبر مف المنشات المفتش عمييا في قطاع الخدمات وىي .المنشآت المفتش عمييا حسب النشاط االقتصادي
ويعود ذلؾ بسبب كثرة الحمالت والتفتيش عمى ىذا القطاع بسبب وجود انتياؾ كبير في ىذا القطاع لمحد األدنى لألجور وكوف % 31

يمييا قطاع التجارة كما ىو موضح , احد اىـ االىدافىاالسترتيجية لوزارة العمؿ وباألخص التفتيش مراقبة تطبيؽ الحد األدنى لألجور
. في الشكؿ التالي

 (2) رقـ شكؿ
المنشآت المفتش عمييا حسب النشاط االقتصادي 
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 :نوع الزيارات التفتيشية : 2-3
 

زيارة بسبب شكوى تـ  (329)زيارة متابعة روتينية، و (7522)زيارة منيا  (16322)بمغ مجموع الزيارات التفتيشية 
زيارة بسبب شكاوى  (89)زيارة بسبب شكوى وتـ عمؿ تفتيش شامؿ لممنشأة المشتكى عمييا، و (73)التحقيؽ فييا، و
زيارة بسبب إصابة عمؿ في منشأة جديدة تـ عمؿ تفتيش  (69)زيارة بسبب اصابة عمؿ، و (208)تـ متابعتيا، و

منشأة تـ تفتيشيا تفتيش شامؿ،  (7983)كما تـ زيارة . زيارة بسبب إصابة عمؿ تـ متابعتيا (49)شامؿ لممنشأة، و
.  التاليكما يظير ذلؾ في الجدوؿ

 
( 1)جدوؿ رقـ 

عدد ونوع الزيارات التفتيشية 
   نوع الزيارة

المجموع طارئة  روتيني
 اصابات عمؿ شكوى متابعة شامؿ

اصابة  متابعة+شكوى شامؿ+شكوى شكوى
 عمؿ

 متابعة+اصابة شامؿ+اصابة

329 73 89 208 69 49 
7983 7522 491 326 16322 

 
 
 العمالة في المنشآت المزارة : 2-4
 

. عامؿ وعاممة تمقت خدمات تفتيش متنوعة (59961)بمغ عدد العمالة في المنشآت المزارة 
.  تصنيؼ العمالة في المنشآت المزارة حسب الجنس التالييظير الجدوؿ

 
 

( 2)جدوؿ رقـ 
المنشآت المزارة وعدد العمالة فييا حسب الجنس 

 
المنشآت 
المزارة 

عدد 
العماؿ 

حسب الفئة الجنس 

اناث ذكور 

اطفاؿ احداث اطفاؿ احداث اناث ذكور 

10601 59961 42400 17561 554 105 27 1 
59961 687 
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المنشات المؤمنة والغير مؤمنة ضد اصابات العمؿ  : 2-5

حيث بمغ عدد المنشات المؤمنة ضد اصابات  , 10601 مف قبؿ طواقـ التفتيش مايقارب 2019بمغ عدد المنشات المزارة خالؿ عاـ 
.  والشكؿ التالي يوضح ذلؾ, % 54 أي مانسبتو 5704العمؿ حوالي 

 
(  3) رقـ الشكؿ

 المؤمف والغير مؤمنةيبيف توزيع المنشآت 

 
 

تركزت النسبة االكبر مف ىذه الزيارات في القطاع الخدماتي يمييا القطاع التجاري  , 2019اما مف حيث المنشات المزارة خالؿ عاـ 
. كما ىو موضح في الجدوؿ الالحؽ

 
(  3)جدوؿ رقـ 

 توزيع المنشآت المزارة حسب النشاط االقتصادي
 

تجارة ومطاعـ  تشييد كيرباء صناعة تعديف زراعة
 وفنادؽ

نقؿ 
 وتخزيف

انشطة غير  خدمات تمويؿ
 واضحة

263 229 2451 46 655 3268 158 98 3294 139 
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الحمالت التفتيشية  -3
 

حمالت شارؾ فييا طاقـ دوائر التفتيش في مقر الوزارة مع كؿ مف دوائر وأقساـ  (4)بمغ عدد الحمالت 
التفتيش في المحافظات المختمفة، ركزت ىذه الحمالت عمى قطاع  التشييد والبناء، ومناشير الحجر ،شممت التفتيش 
عمى السالمة والصحة المينية وتطبيؽ الحد األدنى لألجور، وتنظيـ عمؿ االحداث وحمايتيـ مف االعماؿ الخطرة او 
الضارة بالصحة ومنع تشغيؿ االطفاؿ، كما تـ توزيع تعميمات إجراءات السالمة والصحة المينية والتي أعدتيا االدارة 

 رقـ ممحؽ)العامة لمتفتيش وحماية العمؿ باإلضافة الى مجموعة مف النشرات التوعوية في شروط العمؿ وعمؿ االحداث، 
 . تفاصيؿ ىذه الحمالت (1)

حممة قصيره ، شممت بعض القطاعات االخرى، وكانت بالتنسيؽ والمشاركة مع المجاف  (92)كما كاف ىنالؾ
. المحافظات المحمية المشكمة في كؿ محافظة مف

 حيث بمغ والذي يبيف عدد الحمالت التفتيشية القصيرة موزعة حسب النشاط االقتصادي،(4)كما يظير في جدوؿ رقـ 
 . عامؿ وعاممة 786عدد العمالة في المنشات المغطاة في الحمالت مايقارب 

 
( 4)جدوؿ رقـ 

الحمالت التفتيشية حسب النشاط االقتصادي 
 

موع
مج

ال
 

الت
حم

د ال
عد

 

 المنشآت حسب النشاط االقتصادي

زراعة
 

تعديف
صناعة 
 

كيرباء
 

تشييد
تجارة ومطاعـ 

 

نقؿ وتخزيف
 

تمويؿ
خدمات 
انشطة غير  

واضحة
المجموع 
 

92 24 47 123 18 26 138 2 15 370 22 786 

 
.  عدد العمالة ونوعيا في المنشآت المستيدفة في ىذه الحمالتالتاليويظير الجدوؿ 

 
( 5)جدوؿ رقـ 

 العمالة المستيدفة في الحمالت 

 
 

عدد المستفيديف مف 
الحمالت

 

 ذكور

 اناث

 اناث ذكور

احداث
 

اطفاؿ
 

اعاقة
 

احداث
 

اطفاؿ
اعاقة  

12704 6546 6158 247 22 19 2 0 0 



10 

 جراءات القانونية المتخذةإلا -4
 

المنشات  اجراء اتخذت بحؽ (7375)  حوالي 2019        بمغ عدد االجراءات القانونية المتخذة خالؿ العاـ 
 .التاليكما يظير في الجدوؿ وكانت ىذه اإلجراءات متنوعة  ألحكاـ القانوف المخالفة

 
  (4 )الشكؿ رقـ 

االجراءات القانونية المتخذة مف قبؿ المفتشيف  
 

 
 
 

 7 مف قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ 113حيث تركزت النسبة األكبر مف ىذه اإلجراءات عمى اجراء التنبيو وذلؾ النو حسب المادة 
 تنص عمى انو يجب عمى مفتش العمؿ عند الذىاب الي منشاة ووجد فييا أي مخالفات بدءا 2 مف الباب السادس بند 2000لسنة 

عمما باف ىذا االجراء يتخذ مف قبؿ .يجب اسداء النصح واالرشاد والتوعية ومف ثـ توجيو تنبيو الزالة المخالفة  خالؿ مدة محددة
 .المفتشيف عند االستعداد التاـ مف قبؿ صاحب العمؿ بااللتزاـ التاـ بكؿ ما يطمب منو كما ىو موضح في الجدوؿ التالي
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( 6)جدوؿ رقـ 
 خالؿ العاـ في كؿ مديريةجراءات إلعدد ا 

 المتخذة لممنشات عدد االجراءات  المخالفةعدد المنشأت المحافظة
 المخالفة

 1197 274 راـ اهلل
 796 805 القدس
 79 73 اريحا

 184 190 بيت لحـ
 933 971 الخميؿ
 461 491 جنيف
 794 788 نابمس
 214 213 سمفيت
 433 395 قمقيمية
 130 127 طوباس
 826 847 دورا
 160 163 يطا
 456 456 طولكـر
 324 293 حمحوؿ
 387 353 ترقوميا

 7375 6439المجموع 

 
 

 
 قضية (207)بمغ عدد القضايا العامة المحولة لمنيابة. 
  منشآه (73)بمغ عدد االغالقات لممنشأت. 
  (.9)بمغ عدد اغالؽ جزئي 
  (.6 )بمغ عدد وقؼ عمؿ الة 
  (.5242)تنبيو 
 (.1838)انذار 
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 :االنتياكات حسب الشكاوى -5
 اناث  وبمغ عدد الشكاوي المقدمة مف قبؿ اصحاب العمؿ 151 ذكور و 448 شكوى كاف منيا 607بمغ عدد الشكاوي مايقارب 

أي الزاؿ ىناؾ انتياؾ كبير مف قبؿ أصحاب العمؿ لحقوؽ العماؿ  والشكؿ التالي ,  مف قبؿ العماؿ 593 شكاوى مقابؿ 9مايقارب 
 .يوضح ذلؾ

( 5)شكؿ رقـ 
 توزيع الشكاوى حسب النشاط االقتصادي 

 
 

 81اما مف توزيع الشكاوي مف حيث المواد القانونية تركزت النسبة األكبر مف الشكاوي عمى مخالفة تطبيؽ المواد مف مادة 
 . ةىذه المواد متعمقة باالجور كما ىو موضح في الشكؿ التالي89ولغاية مادة 

 
( 6)شكؿ رقـ 

 توزيع الشكاوى حسب المواد القانونية 
 

 
 

 شكوى عمالية وتعددت ىذه الشكاوي في اكثر مف مادة قانونية حيث بمغ 607كما تـ ذكره سابقا اف عدد الشكاوي كانت ليذا العاـ 
 شكوى أي اف ىناؾ بعض الشكاوي عمى اكثر مف مادة قانونية وبالتالي كاف ىناؾ عدد 618عدد الشكاوي حسب المادة القانونية 

. مف الشكاوي حسب المادة القانونية اعمى مف عدد الشكاوي كما يظير في الجدوؿ الالحؽ
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( 7)جدوؿ رقـ 
الشكاوى القانونية واجراءاتيا 

 

عدد الشكاوي 
حسب المادة 

القانونية
 

حمت
 لـ تحؿ 

قيد المتابعة 

ابداء نصح او 
ارشاد

تنبيو شفوي 
 

انذار
احالة الى  
المحكمة

 
اغالؽ

 

618 316 212 35 4 14 26 0 

 
 

 :االستشارات القانونية المسجمة -6
 

. مكتوبة (401)شفوية  (10082)استشارة قانونية، منيا  (10483)تمقت ىيئة تفتيش العمؿ ما مجموعو 
( 8)جدوؿ رقـ 

االستشارات القانونية حسب المادة القانونية 
 

 المادة القانونية االستشارات القانونية

 1270 (23-2)احكاـ عامة ـ
 1053 (24-48)عقد العمؿ ـ

 1141 (67-49)عالقات العمؿ ـ

 1150 (73-68)ساعات العمؿ ـ

 1279 (80-74)االجازات 

 1378 (89-81)االجور

 818 (90-92)سالمة وصحة مينية

 276 (93-99)عمؿ االحداث

 1339 (106-100)عمؿ النساء

 663 (130-116)اصابات العمؿ وامراض المينة

 
 المجموع

10483 

 
 

وىي المتعمقة باالجور وبالتالي كاف  (89 – 81)تركزت النسبة األكبر مف االستشارات في عدـ المعرفة الكافية لممواد مف 
 في التوعية واإلرشاد 2020ذلؾ مؤشر لنا لالخذ بعيف االعتبار االنتياؾ الكبير في ىذه المواد والتركيز عمييا في عاـ 

. وتشديد اإلجراءات وحمالت متواصمة 
. اناث (2873 )معاقيف (6 )و، اطفاؿ( 7)احداث و (74)ذكور اضافو ليـ  (7357)كاف توزيع االستشارات حسب الجنس 
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 حد مف عمؿ األطفاؿ وتنظيـ عمؿ االحداث ومراقبة تشغيؿ المعاقيفاؿ  -7
 

 طفؿ               687 مايقارب مجموع االحداث واألطفاؿ المضبوطيف مف قبؿ المفتشيف سواء بالتفتيش الروتيني او مع الشركاء          بمغ 
   17ويعود السبب في ذلؾ الى ارتفاع عدد العامميف في سف اؿ  17         بمغت النسبة االكبر مف عمالة االطفاؿ واالحداث في العمر 

يكونوف قد أنيوا مرحمة الثانوية العامة ويسعوف لمعمؿ قبؿ بدء الدراسة الجامعية او التوجو لسوؽ العمؿ بسبب الفشؿ في           النيـ 
 .        الدراسة

 
 ( 7 )شكؿ رقـ 

عدد االطفاؿ واالحداث حسب العمر 

 
 
 

وتركزت النسبة االكبر مف عمالة االطفاؿ واالحداث في محافظة الخميؿ والسبب يعود لكثافة عمؿ االطفاؿ في فترة العطمة الصيفية والمواسـ 
 .كما يظير الشكؿ التالي .مثؿ االعياد 
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( 8)شكؿ رقـ 
عدد االطفاؿ واالحداث حسب المحافظة 

 
 
 

ومف حيث االجراءات المتخذة بخصوص المنشات المخالفة الحكاـ نظاـ تشغيؿ االحداث واالطفاؿ تـ اتخاذ العديد مف  
االجراءات بخصوص المنشات المخالفة ولكف تركزت النسبة االكبر مف ىذه االجراءات عمى اتخاذ اجراء التنبيو والبالغة نسبتو 

كما ىو مبيف في الشكؿ التالي % . 83
  ( 9 )شكؿ رقـ 

 عمالة االحداث واالطفاؿ في المحافظات  االجراءات المتخذة في
 

 
 
 
 

 طفؿ 370اما مف ناحية طريقة ضبط االحداث واالطفاؿ كاف عدد االطفاؿ المضبوطيف مف خالؿ الزيارات الروتينية مايقارب 
كما ىو موضح في الشكؿ التالي  . وحدث  يمييا االطفاؿ واالحداث الذيف تـ ضبطيـ مف خالؿ الحمالت 
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( 10) رقـ شكؿ 
عمالة االحداث واالطفاؿ في المحافظات  طريقة ضبط  

 

 
 
 

تركزت النسبة االكبر مف عمالة االطفاؿ واالحداث في القطاع الصناعي يميو القطاع , اما ناحية عمالة االطفاؿ واالحداث قطاعيا 
والشكؿ التالي يبيف ذلؾ  . التجاري والسبب يعود لكثرة العمالة في ىذيف القطاعيف 

 
 ( 11 )شكؿ رقـ 
النشاط االقتصادي / عدد االطفاؿ واالحداث
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اصابات العمل   -8

        مازالت حوادث العمؿ وما ينتج عنيا مف اصابات تمثؿ التحدي االكبر الذي يواجيو الشركاء خاصة وزارة العمؿ رغـ الجيود 
 .المينيةالكبيره البذولة في ىذا المجاؿ وىو ما دفع الشركاء لمعمؿ المتواصؿ مف خالؿ البرنامج الوطني لمسالمة والصحة 

 .2019 عاـ العالقة ، خالؿتظير االبنود التالية اصابات العمؿ المسجمة لدى وزارة العمؿ والجيات ذات 
 وكانت ىذه االصابات موزعة حسب النشاطات عمؿ،اصابة  (6824)بمغ عدد االصابات المسجمة لدى شركات التأميف  حيث

. التالياالقتصادية المعتمدة مف قبؿ شركات التأميف حسب الجدوؿ 
 (9)جدوؿ رقـ

االصابات المسجمة لدى شركات التأميف 
 العدد الفئة

 527 االعماؿ االدارية والفكرية
 79 اعماؿ اشرافية ميدانية

 590  متجولوففمختمفة، بائعواعماؿ 
 1508 اعماؿ يدوية فنية

 1935 اعماؿ يدوية غير الفنية أو الخطرة
 2185 اعماؿ يدوية خطرة

 6824 المجموع
 
 ( 14) كاف منيا , اصابة  (880) والمسجمة لدى االدارة العامة لمتفتيش وحماية العمؿ 2019خالؿ عاـ لغ عدد اصابات العمؿ ب  

اصابات في صفوؼ اصحاب عمؿ ، لذلؾ  (4)اصابات قاتمة، كاف منيا اصابتيف عائميتيف ، و( 6)و. في صفوؼ العماؿ اصابة قاتمة
، وارتفعت نسبة المسجمة  مف مجموع االصابات (%66) حوالي اي ما نسبتو،  اصابة 583 تـ التحقيؽ في .يمياسجلـ يتـ ت

 السابقة والسبب يعود في ذلؾ الى زيادة نسبة التبميغ عف األصابات عف العاـ الماضي مف قبؿ ةالتحقيؽ في األصابات عف السف
( %47)والتي بمغت حوالي، سنة  (25-15)اصحاب العمؿ ، حيث تركزت النسبة االكبر مف ىذه االصابات في الفئة العمرية مابيف 

فقد لوحظ خالؿ ىذا العاـ واالعواـ السابقة اف مظـ االصابات تقع في صفوؼ العماؿ  ،  المسجمة ىذا العاـ مف مجموع اإلصابات
والسبب في ذلؾ يعود الى اف ىذه الفئة العمرية في الغالب تكوف ليس لدييا الخبرة في العمؿ ومدة خدمتيا في العمؿ ال الشباب ، 

لذكور وبمغت النسبة مف اتتجاوز العاـ، أما بالنسبة ليذه االصابات مف ناحية جنس العامؿ المصاب  حيث تركزت غالبية االصابات 
  .التاليكما ىو موضح في الشكؿ . ناث  مف اال%4مقابؿ ، %96مايقارب 

( 12)شكؿ رقـ 
 حسب جنس العامؿ المصاب ت االصابا

843

37

تو ي  اال ا ات  س  الجن 
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 ىو كما% 42 حيث بمغت النسبة ما يقارب سنة (25-15)فما بيوكما تـ ذكره تركزت النسبة االكبر لالصابات في الفئة العمرية 
. موضح في الشكؿ التالي

( 13)شكل رقم 

اال ا ات  س  الفئة العمرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  كاف ىناؾ التزاـ كبير مف قبؿ اصحاب العمؿ في التبميغ عف وقوع اي اصابة عمؿ االبالغ، فقد مف ناحية حيث االصاباتاما مف 
( 3)بند  (117)ويدؿ ذلؾ عمى استجابة اصحاب العمؿ الى اشعار المادة ،مف االصابات المسجمة (%80) ما نسبتو حوالي وبمغت 

 ساعة كما يظير في 48خالؿ مف قانوف العمؿ الفمسطيني والذي ينص عمى أنو يجب اعالـ الوزارة في حالة وقوع أي اصابة عمؿ 
 .الشكؿ التالي

( 14)شكؿ رقـ 

 حسب طريقة االبالغ ت االصابا

36

703

46

83

12

0 100 200 300 400 500 600 700 800

الشر ة

 ا   العمل

المستشف 

العامل

  ر  

تو ي  اال ا ات  س   ريقة اال   

 

     15, 9

(15-25), 417

(26-35), 262

(36-45), 113

      45, 79

تو ي  اال ا ات   س  الفئة العمرية
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اصابة مف اساس 583وفيما يخص عدد االصابات التي تـ التحقيؽ فييا، حيث بمغ عدد االصابات التي تـ التحقيؽ فييا حوالي   
اما االصابات التي وكانت نسبة االصابات المحقؽ بياىذا العاـ  اكبر مف العاـ المنصـر ، ، %66 حوالي  اصابة، اي ما نسبتو 880

قد اخفت لـ يتـ التحقيؽ فييا فيعود السبب الى انو ال يتـ االبالغ عنيا في حينو وعندما يتـ اشعار الوزارة عف وقوعيا تكوف االصابة 
 . كما ىو في الشكؿ التاليييا ،مف االصابات غير محقؽ ؼ%34حوالي وىذا السبب في وجود نسبة دالئميا ومشاىداتيا 

( 15)شكؿ رقـ 

 التحقيؽ في االصابات

 
 

% 1 مف حيث النتائج التي تسببت بيا االصابات ، فقد لوحظ اف معظـ االصابات كانت غير بميغة ،حيث بمغت نسبتيا حوالي اما   
, %57وبمغت  نسبتيا حوالي ,  شفاء تاـىاجائ نتكانت اما ما تبقى مف االصابات ؼ،،(%35عجز اقؿ مف و% 35عجز اكثر مف )

 .%40 نسبتيا حوالي  وبمغت تحت العالجتاو مازاؿ

( 16)شكؿ رقـ 

االصابات حسب النتيجة 

 
تركزت النسبة االكبر مف االصابات  في قطاع الصناعات التحويمية لكبر حجـ  اما مف حيث توزيع االصابات حسب نوع القطاع ، 

الخدمات حوالي ومف ثـ قطاع ، % 25حوالي الزراعةيمييا قطاع  , %27حيث بمغت النسبة مايقارب ، العمالة في ىذا القطاع 
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مع اف النسبة ارتفعت عف العاـ السابؽ فيعود % 12، حيث بمغت نسبة االصابات المسجمة حوالي قطاع التشييد والبناء يمييا .18%
السبب الى اف نسبة التبميغ عف االصابات مف قبؿ اصحاب العمؿ كاف افضؿ بكثير مف اي عاـ مضى ويدؿ ذلؾ عمى زيادة الوعي 

, مف قانوف العمؿ  الفمسطيني  (3)بند  (117)والثقافة لدى اصحاب العمؿ عف ضرورة ابالغ الوزارة والتزاميـ  بتطبيؽ المادة رقـ 
 فيليذا العاـ عمى ىذا القطاع والتشديد عمى اصحاب العمؿ باالبالغ عف وقوع اياصابة عمؿ  التوعوية وكذلؾ بسبب زيادة الحمالت 

 .ىذا القطاع

( 17)شكؿ رقـ 

 االصابات حسب النشاط االقتصادي

 
مف االصابات نتائجيا خفيفة حيث نتج عنيا جروح سطحية ، ورضوض  االكبر ت النسبة كافاما االصابات مف حيث  ما نتج عنيا ،

. التالي الشكؿ موضح في ىو اكـ%. 64، وكسور  ما نسبتو حوالي 

( 18)شكؿ رقـ 

 االصابات حسب طبيعة االصابة

30%

20%

15%

                        

تو ي  اال ا ات  س    يعة اال ا ة

 

بيئة العمؿ ، حيث بمغت عدد االصابات الناتجة بسبب عدـ مالئمة بيئة العمؿ حواليما  ىو كاف المسبب الرئيسي لغالبية االصابات
%. 16 حيث بمغت نسبتيا حوالي مف مجموع االصابات ، يمييا اآلالت% 60نسبتو 
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( 19)شكؿ رقـ 

االصابات حسب العامؿ المادي 

 
 

مف % 48تنسبتيا حوالي  حيث بمغالعميا،االعضاء اما االصابات مف حيث موقعيا بالجسـ ، تركزت النسبة االكبر مف االصابات في 
. االصاباتمجموع 

( 20)شكؿ رقـ 

 االصابات حسب مكاف االصابة في الجسـ
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اصابات العمؿ القاتمة  : 8-1
 

 حيث تركزت النسبة االكبر مف االصابات في قطاع التشييد قاتمة، اصابة 14بمغ عدد االصابات القاتمة مف بداية العاـ حتى تاريخو 
 30 عماؿ تقؿ اعمارىـ عفـمعظمولعماؿ مف فئة الشباب  ،  وكانت معظـ ىذه االصابات ، %71وبمغت نسبتيـ حوالي ,والبناء 

، الفترة الصباحية  ومعظميا وقعت في وقت مبكر مف العمؿ ، ,  سنوات3مدة خبرتيـ في العمؿ التتجاوز ، وذوي خبرة قميمة ، سنة
كما ىو  مؤمنيف ضد اصابات العمؿ وكانت غالبة اصاباتيـ في بداية االسبوع ونيايتو اباالضافة الى اف الغالبية مف ىؤالء العماؿ كانو

موضح في الشكؿ التالي 
( 21)شكؿ رقـ 

 االصابات القاتمة حسب القطاع

14.30%

71.40%

14.30%

                            

تو ي  اال ا ات القات    س  نوع الق اع 

 
 

 بمغ عدد صباحا ، حيث 12ماقبؿ الساعة ، النسبة االكبر مف االصابات في الفترة الصباحية االصابة وقعت اما مف حيث فترة وقوع 
، يمييا الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة عصرا، % 57حوالي صابات اي مانسبتو  ا8 ظيرا حوالي12االصابات القاتمة قبؿ الساعة 

 . كما ىو موضح في الشكؿ التالي. وىذا االمر متوقع الف معظ االصابات اما تحدث في بداية الدواـ او في نيايتو 
( 22)شكؿ رقـ 

 االصابات حسب فترة وقوع االصابة

8

6

 ترة المسا     عد  ترة ال  ا       ا ا ات ق ل 

تو ي  اال ا ات  س   ترة وقوع اال ا   
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مؤمف عمييا ضد اصابات كاف  مف االصابات %71اما بالنسبة لالصابات مف ناحية التاميف ضد اصابات العمؿ تبيف اف
 . اصابات مف مجمؿ االصابات القاتمة10العمؿ اي بواقع 

( 23)شكؿ رقـ 
 االصابات القاتمة والتاميف ضد اصابات العمؿ

           

       
 

 

،  ( سنوات فما دوف 3مف  )نالحظ مف الشكؿ اف معظـ االصابات القاتمة حدثت لمعماؿ مف ذوي الخبرة القميمة في مجاؿ العمؿ 
 حيث اف معظـ الدراسات قاتمة،وىذا الحاؿ كذلؾ في االصابات الغير .مف مجموع االصابات القاتمة، )%93) حواليوشكمت ما نسبتو

. القميمةتشير الى اف غالبية االصابات سواء القاتمة او غير القاتمة تحدث لمعماؿ مف ذوي الخبرة 
( 24)شكؿ رقـ 

 االصابات وسنوات الخبرة

اقل م  سنة    

  م  سنة ال     
سنوات

  اك ر م     
سنوات

تو ي  اال ا ات  س  ال  رات 
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اما مف حيث توزيع االصابات حسب نوع الحادث ، كانت معظـ االصابات القاتمة ناتجة عف سقوط االشخاص وسقوط االشياء عمى 
موضحة % . 24، يمييا صعقة كيربائية وبمغت نسبتيا حوالي %29، % 29االشخاص ، حيث بمغت نسبتيـ عمى التوالي حوالي 

  :بالشكؿ التالي

( 25)شكؿ رقـ 

 االصابات حسب نوع الحادث

1

4 4

2

3

سقو  اشيا  ر  سقو  اش ا  ان  ار  ي  شيئي   عقة ك ر ائية 

تو ي  اال ا ات  س  نوع ال اد 

 

 التوعية واإلرشاد -9
منشأة في قطاعات مختمفة كما ىو موضح في  (827)ورشة ودورة ولقاءات توعوية واعالمية غطت  (503)تـ عقد ما مجموعو 

 .الجدوؿ التالي
 (10)جدوؿ رقـ 

 عدد الورش والمقاءات التوعوية
عدد الورشات 
التي تـ عقدىا 

عدد 
الدورات 

عدد المقاءات 
التوعية 

المقاءات د عد
االعالمية 

المستفيديف 
ذكور 

المستفيديف 
اناث 

المستفيديف 
احداث 

20 1 468 19 7451 2622 191 

 
 التاليمادة توعوية كما ىو موضح في الجدوؿ  (920)وتـ توزيع 

 (11)جدوؿ رقـ 
 نوع المواد التوعوية

العدد نوع المادة التوعوية 
 306بوستر 
 183نشرة 
 21كتيب 

 190قانوف عمؿ 
 440اخرى 

 1140المجموع 
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. الجدوؿ التاليمنشاة موزعة حسب النشاط االقتصادي في  (827)وبمغ عدد المنشآت المستيدفة في التوعية واالرشاد 
 

 (12)جدوؿ رقـ 
 المنشات المستيدفة حسب القطاع

عددالمنشآت المستيدفة القطاع 
 73زراعة 
 54تعديف 
 151صناعة 
 3كيرباء 
 85تشييد 
 315تجارة 

 6نقؿ وتخزيف 
 3تمويؿ 
 273خدمات 

 31انشطة غير واضحة 
 827المجموع 

  
 

 :الحد االدنى لالجور -10
تعزيز إجراءات الرقابة عمى تطبيؽ القانوف بشروطو وظروفو، ويأتي قرار الحد االدنى لألجور مف القرارات المحورية التي في اطار 

ت ، وتأتي ىذه الحممة لممراقبة عمى تطبيؽ ىذا /نيدؼ مف خالليا الى الحد مف االنتياكات التي يتعرض ليا جزء كبير مف العامميف 
حيث انو في . (رياض االطفاؿ والحضانات والسكرتاريا والنسيج والخياطة)القرار في المنشآت المشغمة لمنساء بأعداد كبيرة وخاصة 

، بيدؼ (السكرتارية، المؤسسات المالية، خدمات التأميف، خدمات النظافة)استيداؼ النساء العامالت في قطاع الخدمات  تـىذا العاـ 
. توعيتيف بقانوف العمؿ، وتخفيض االنتياكات بحقيف

 
: قرار الحد االدنى لالجورأهم المعيقات لتنفيذ 

 ت في المؤسسات أدى إلى توقيعيـ عمى أوراؽ شكمية تفيد بتقاضييـ الحد األدنى /الخوؼ الذي يعتري العامميف. 
 ،جراءاٍت طويمة وغير استثنائية أو خاصة في ىذا الشأف  اآلليات القضائية يعترييا جمودا وا 

 .ناىيؾ أف دعاوى األجور تخضع لذات اإلجراءات الخاصة بالدعاوى في المحاكـ ميما كانت قيمتيا
 الحكومي لرياض األطفاؿ انعكس سمبا عمى قدرتيا لالمتثاؿ ألحكاـ األجورقمة الدعـ . 
 ال يوجد حماية آنية فورية لمعامؿ في قانوف العمؿ مف الفصؿ عند تقديمو لشكوى لدى تفتيش العمؿ. 
 قمة الدعـ الموجستي لممفتشيف وخاصًة مركبات الحركة. 
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 عمى عدد المستفيديف الذيف تـ تعديؿ رواتبيـ بعد الزيارات التفتيشية، وأعداد المنشآت الزيارات المخصصة لالجوروانعكست نتائج 
التي التزمت واالثباتات المقدمة مف أصحاب العمؿ مف سجالت ودفاتر ووصوالت تثبت صحة التزاميـ بتطبيؽ القرار وتأكيد العامميف 

 .عمى استالميـ أجور ال تقؿ عف الحد األدنى، وتـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات القانونية بحؽ المخالفيف

 عيقات حسب ادعاء صاحب العمؿـ
االقساط المتدنية لمطالب بسبب المنافسة بيف الرياض والمدارس                        والوضع االقتصادي العاـ 

 . الزيادة في اعداد الرياض وسيولة منح التراخيص مف قبؿ الجيات ألمرخصة استحداث الرياض الحكومية
 :معيقات المفتشين

 .عدـ تعاوف العامميف مع المفتشيف إلعطاء المعمومات الصحيحة
.  محاولة التحايؿ عمى القانوف مف بعض اصحاب المنشات

 .                                                    عدـ توفر وسائؿ مواصالت خاصة بالمفتشيف
 :التوصيات

 مع االخذ بعيف االعتبار دفع الحد االدنى لألجور حسب القطاع االقتصادي إعادة دراسة القرار الخاص بالحد االدنى لألجور 
 .     وخاصة فيما يتعمؽ بالمدارس الخاصة، رياض االطفاؿ والحضانات (الميف)

      مرفؽ تقارير الحمالت الخاصة بالحد االدنى لالجور بشكؿ مفصؿ
 

 
 

لتعاوف والتنسيؽ مع الجيات الوطنية والعربية والدولية ذات العالقة في تحسيف ظروؼ ا -11
 وشروط العمؿ عمى المستوى الوطني وعمى مستوى المنشآت

ىنالؾ العديد مف الجيات ذات العالقة التي تقـو وزارة العمؿ ممثمةباإلدارة العامة لمتفتيش وحماية العمؿ بالتعاوف 
والتنسيؽ معيا مف اجؿ تنظيـ بيئة عمؿ المنشآت الفمسطينية، مف حيث ظروؼ وشروط العمؿ فييا، وىذا التعاوف كاف 
عمى عدة مستويات، منيا عمى الصعيد الوطني، ومنيا عمى الصعيد الدولي والعربي، ويتمثؿ ىذا التعاوف عمى اشكاؿ 

 :مختمفة مفصمة عمى النحو التالي
( 13)جدوؿ رقـ 

 المجاف المشاركة فييا االدارة العامة لمتفتيش وحماية العمؿ

الر
رئاسة طبيعة عمميا اسـ المجنة قـ 

الجيات المشاركة المجنة 

لجنة اختيار مفتش  1
 عمؿ

اعداد امتحانات الكترونية ومقابالت 
مؤسسة المواصفات ووزارة االشغاؿ  وزارة العمؿ الختيار مفتشيف جدد

 العامة وديواف الموظفيف

لجنة توصيؼ الورؽ  3
والكرتوف 

المشاركة في اعداد المواصفات القياسية 
الالزمة ومراجعة البنود التي تتعمؽ 

بمالئمتيا لبيئة العمؿ والتأكد مف عدـ 
مخالفتيا لقانوف العمؿ والتشريعات الفنية 

مؤسسة 
المواصفات 
والمقاييس 

االدارة العامة لمتفتيش، -وزارة العمؿ
واالتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية، 
ونقابة الميندسيف، ومجمس التعميـ 

، ولجنة اعتماد (الجامعات)العالي
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المختبرات، وسمطة جودة البيئة، . الصادرة بمقتضاه
واالقتصاد الوطني، واتحاد الغرؼ 

 (اجتماع واحد)التجارية

لجنة تقييـ االثر  5
البيئي 

منح الموافقات البيئية لممشاريع المختمفة، 
بعد مراجعتيا وتدقيقيا بحيث تشمؿ ما 
جاء في قانوف العمؿ مف حيث شروط 

. وظروؼ العمؿ المالئمة لمعماؿ

البيئة 

االدارة العامة لمتفتيش -وزارة العمؿ
والبيئة، والصحة، واالقتصاد، والزراعة، 

. واالثار، والسياحة، والتخطيط
 دراسات بيئية لمنح الموافقة 2مناقشة 
. البيئية

المجنة الفنية  
 لمتخطيط والموازنة

اعداد الخطط االستراتيجية والسنوية 
 وموائمتيا مع الموازنة

 وزارة العمؿ
التفتيش وعالقات العمؿ )وزارة العمؿ

والتشغيؿ والتدريب الميني والسياسات 
 (اجتماعات4)والمشاريع

لجنة اعداد الموازنة  
ادخاؿ اسقؼ الموازنة وتوزيعيا عمى 

وزارة العمؿ ميمات الخطط  
التفتيش وعالقات العمؿ )وزارة العمؿ 

والتشغيؿ والتدريب الميني والشؤوف 
 ( اجتماع20).االدارية

لجنة التعميمات  6
الفنية االلزامية 

 التعميمات الفنيةالمشاركة في اعداد 
الالزمة ومراجعة البنود التي تتعمؽ 

بالسالمة والصحة المينية والتأكد مف عدـ 
مخالفتيا لقانوف العمؿ والتشريعات 

الصادرة بمقتضاىا 

مؤسسة 
المواصفات 
والمقاييس 

االدارة العامة لمتفتيش  -وزارة العمؿ
ووزارة الصحة، ووزارة االشغاؿ العامة 

واالسكاف، والييئة العامة لمبتروؿ، 
ووزارة الزراعة، ووزارة االقتصاد 
الوطني، ومؤسسة المواصفات 

 واتحاد الصناعات الغذائية.والمقاييس
 

 

لجنة التعميمات 
الفنية االلزامية 

الخاصة بالمنتجات 
 الكيميائية

اعداد تعميمات فنية الزامية تتوافؽ مع 
القوانيف المحمية وتخص المنتجات 

 الكيميائية

مؤسسة 
المواصفات 
 والمقاييس 

وزارة العمؿ ووزارة االقتصاد ووزارة 
الزراعة وسمطة جودة البيئة والدفاع 

  9).المدني واتحاد الصناعات
 (اجتماعات

التعاوف في مجاؿ الحد مف عمالة االطفاؿ شبكة حماية الطفولة  7
. ومنع تسربيـ مف المدارس

وزارة 
الشؤوف 

االجتماعية 

االدارة العامة لمتفتيش ، -وزارة العمؿ
وجمعية الحياة لمتاىيؿ، ومركز جبؿ 
النجمة، والسويدية لالغاثة، ووزارة 

التربية والتعميـ، واالغاثة الطبية، وابو 
ريا لمتأىيؿ، وجمعية النيضة النسائية، 

ومنظمة معاقوف بال حدود، وجمعية 
دار السالـ، واالتحاد الفمسطيني العاـ 

لممعاقيف، وجمعية اليالؿ االحمر 
الفمسطيني، ووكالة الغوث الدولية، 
وجمعية الشباف المسيحية، ومركز 
النماء الفمسطيني، ومركز ضحايا 
التعذيب، ووزارة الصحة، والشرطة 
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. اجتماعات (4)المشاركة في 

لجنة السالمة العامة  8
المشاركة في الجوالت الميدانية عمى 
مختمؼ المنشآت واتخاذ االجراءات 

القانونية اف لـز االمر 
المحافظة 

عضوية دوائر واقساـ -وزارة العمؿ
التفتيش في جميع المديريات، ووزارة 

االقتصاد، ووزارة الصحة 

9 
لجنة الكشؼ عمى 
محطات الوقود 

والغاز 

المشاركة في الجوالت الميدانية عمى ىذه 
وتنظيـ . المحطات قبؿ اعطاءىا الترخيص

تداوؿ اسطوانات الغاز في السوؽ المحمي 
وضبط مدى مطابقتيا لممواصفات 

الفمسطينية والحد مف الخطر الذي قد ينجـ 
. عف سوء استخداميا

الييئة 
العامة 
لمبتروؿ 

عضوية دوائر واقساـ -وزارة العمؿ
التفتيش في جميع المديريات، 

ومؤسسة المواصفات والمقاييس، 
والدفاع المدني، وىيئة البتروؿ 

 
 
10 

لجنة الكشؼ عمى 
المراكز المينية 

المشاركة في الجوالت الميدانية عمى ىذه 
المراكز قبؿ اعطائيا الترخيص والتفتيش 
خاصة عمى االيفاء باشتراطات السالمة 

. لممنشأت

التدريب 
الميني 

 االدارة العمة لمتفتيش-وزارة العمؿ
وعضوية دوائر واقساـ التفتيش في 

. جميع المديريات
تـ الكشؼ عمى مركزيف لمتدريب 

. الميني خالؿ ىذه السنة

لجنة التنظيـ والبناء  11
اعطاء االبنية التراخيص الالزمة لمبناء مف 

الحكـ المحمي بعد استيفاءىا لشروط 
. الترخيص في الوزارات المختمفة

وزارة الحكـ 

عضوية دوائر واقساـ -وزارة العمؿ
التفتيش في جميع المديريات، ووزارة 

التخطيط، واالقتصاد، والتربية والتعميـ، 
وسمطة جودة البيئة، والنقؿ 

والمواصالت، والسياحة واالثار، 
والزراعة، ونقابة الميندسيف، 

واالشغاؿ، والصحة، والدفاع المدني، 
وسمطة االراضي 

14 
المجنة الوطنية 
لمسالمة والصحة 

المينية 

تعزيز العمؿ والتعاوف بيف الجيات 
الحكومية، وغير الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدني العاممة في السالمة 

ورسـ السياسات . والصحة المينية
والبرامج الخاصة بالسالمة والصحة 

 .المينية

وزارة العمؿ 

االدارة العامة لمتفتيش، -وزارة العمؿ
ووزارة الصحة، والتربية والتعميـ 

العالي، وسمطة جودة البيئة، ووزارة 
الزراعة، والحكـ المحمي، والدفاع 
المدني، والمواصفات والمقاييس، 

والييئة العامة لمبتروؿ، واعضاء مف 
ممثمي العماؿ، واعضاء مف ممثمي 

اصحاب العمؿ، وممثمي عف مؤسسات 
المجتمع المدني 

17 

المجنة التوجييية 
لممركز الوطني 
لمسالمة والصحة 

المينية 

وضع السياسات والمعايير الوطنية 
وزارة العمؿ . لمخدمات التي سيقدميا المركز

االدارة العامة لمتفتيش، -وزارة العمؿ
وجامعة البوليتكنؾ، واتحاد نقابات 

عماؿ فمسطيف، واالتحاد العاـ لمغرؼ 
التجارية والصناعية، والدفاع المدني، 

ووزارة الصحة 
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18 
المجنة الفنية لممركز 
الوطني لمسالمة 
والصحة المينية 

لمتابعة سير العمؿ الفني لممركز الوطني 
واعداد المتطمبات الفنية والتقنية الالزمة 

. لتحقيؽ االىداؼ المرجوة مف المركز

جامعة 
البوليتكنؾ 

االدارة -جامعة البوليتكنؾ، ووزارة العمؿ
العامة لمتفتيش، واتحاد نقابات عماؿ 

فمسطيف، ووزارة الصحة، والدفاع 
المدني، والمواصفات والمقاييس، 

وممثميف عف القطاع الخاص، واالتحاد 
. العاـ لمغرؼ التجارية

المشاركة في اجتماع واحد  

19 
لجنة الوطنية إلدارة 

 2017/ الكوارث
لوضع نظاـ وخطط عمؿ الدارة الكوارث 

عمى المستوى الوطني  
مجمس 
 الوزراء

الدفاع المدني، وزارة العمؿ، وزارة 
الصحة، االشغاؿ العامة، االقتصاد 

الوطني  

20 
لجنة المواصفات 
الفنية ألعماؿ 

 2017/السقاالت 

وضع مواصفة خاصة بانواع اعماؿ 
السقاالت مف حيث معايير السالمة فييا 

مؤسسة 
المواصفات 
والمقاييس 

مؤسسة المواصفات والمقاييس، وزارة 
العمؿ، وزارة االشغاؿ العامة، نقابة 

واتحاد المقاوليف ووزارة الميندسيف 
االقتصاد الوطني واتحاد الغرؼ 

 .التجارية

21 

لجنة فنية لتنظيـ 
عمؿ معارض 

المالىي والمتنزىات 
/2017 

اعداد مشروع نظاـ اجراءات ضبط معارض 
المالىي والمتنزىات  

وزارة 
الداخمية 

الدفاع المدني، وزارة العمؿ، وزارة 
االقتصاد الوطني، وزارة السياحة، وزارة 

 (اجتماعيف)االقتصاد الوطني 

لجنة بنؾ المعمومات  
 الحكومي

اعداد اسئمة لممتنافسيف عمى وظائؼ 
 التفتيش بتخصص اليندسة الكيماوية 

ديواف 
الموظفيف 

 العاـ 

وزارة العمؿ باالضافة الى جميع 
. الوزارات االخرى 

 . سؤاؿ لبنؾ المعمومات50اعداد 
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الدورات الداخمية /الورشات  -12
 

: الورشات الخارجية

 

 

المكاف الجية المانحة  تاريخ انعقادىاعدد المشاركيف  الورشة / اسـ الدورةالرقـ 

 الوزارة تمويؿ محمي 7/4/2019  مفتش16 ورشة اعمؿ لممفتشيف الجدد .1

رصد وتوثيؽ االنتياكات العمالية  .2
 .بمنظور النوع االجتماعي

 فندؽ السيزر ILO 2019/نيساف   مفتش88

دور مفتشي العمؿ "ورشة عمؿ حوؿ  .3
 ".في مكافحة الفساد

ىيئة مكافحة  4/7/2019  مفتش57
 الفساد

 برج فمسطيف

 وزارة االتصاالت تمويؿ محمي 5/11/2019-4  مفتش25 دورة حوسبة التفتيش الدفعة االولى .4

 وزارة االتصاالت تمويؿ محمي 7/11/2019-6  مفتش26  دورة حوسبة التفتيش الدفعة الثانية .5

 وزارة االتصاالت تمويؿ محمي 11/11/2019-10  مفتش27 دورة حوسبة التفتيش الدفعة الثالثة .6

ورشة عمؿ تدريبية في مجاؿ زيارات  .7
 .تفتيش العمؿ الفعالة

 فندؽ السيزر ILO 9/2/10/2019-30  مفتش20

الدورة المتخصصة لمسالمة والصحة  .8
 .المينية

 فندؽ الكرمؿ ILO 14/11/2019-10  مفتش26

االعداد والتخطيط )دورة تفتيش العمؿ  .9
 .(والتنفيذ

 فندؽ الكرمؿ ILO 21/11/2019-19  مفتش21

عدد  الورشة / اسـ الدورةالرقـ 
المشاركيف 

المكاف الجية المانحة  تاريخ انعقادىا

تخطيط "ورشة عمؿ شبو اقميمية حوؿ  .1
 ".االمتثاؿ االستراتيجي لمفتشيات العمؿ

3  30 7-2/8/2019 ILO بيروت/ لبناف 

 

امتثاؿ اماكف العمؿ " ورشة عمؿ اكاديمية  .2
 "مف خالؿ تفتيش العمؿ

2 25/11-5/12/2019 ILO تورينو/ايطاليا 
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 االستنتاجات -13
  تشير كافة المؤشرات والتقارير المتعمقة بتفتيش العمؿ الى حدوث نقمة نوعية في الوعي وانفاذ القانوف، ومع ذلؾ مازاؿ يسجؿ

: العديد مف االستنتاجات ذات العالقة بالتفتيش والتي تطمب المزيد مف الجيود عمى كافة المحاور وىي
 غياب المحاكـ العمالية المختصة يشكؿ عائقا رئيسيا اماـ سرعة البت في القضايا المحولة. 
 الحاجة الى دعـ المجنة الوطنية لمسالمة والصحة المينية والمركز الوطني لمسالمة،وفتح عيادات : السالمة والصحة المينية

 .لمطب الميني ومختبرات متخصصة
  وىذا يتطمب توفير الدعـ الالـز  (القطاع غير المنظـ)ظاىرة عمالة االطفاؿ في تزايد مستمر خاصة العامميف في الطرقات

 .لييئة تفتيش العمؿ عمى كافة الجوانب
 
 

 
 :تشير المؤشرات ليذا العاـ الى استمرار االنتياكات في مجاالت

 الحد االدنى لألجور. 
 التاميف ضد اصابات العمؿ. 
 توفير معدات الوقاية الشخصية. 
 استغالؿ االطفاؿ واالحداث خاصة لمعمؿ في المستوطنات والخط االخضر. 

 
 
 
 التوصيات والتوجو المستقبمي      -14

 
 . زيادة فاعمية التشبيؾ والتنسيؽ بيف الجيات الرقابية ذات العالقة بالسالمة والصحة المينية -1
أىمية التوعية واإلرشاد ببيئة العمؿ االمنة ألصحاب العمؿ، وتعزيز الوعي الوقائي والمعرفة بمعايير السالمة والصحة المينية  -2

 ISO  المواصفات  وثقافةElimination of Waste  عمى الفاقدكالقضاء :الوطنية والدولية وعالقتيا باإلنتاجية وأدواتيا
الخاص  ISO 26000 و  بالجودهاص الخISO 9001  والمعايير األخرى  السيما المواصفات وتكامميا مع 450001
  .باألجور ة، باإلضافة إلى عالقة بيئة العمؿ الخاص بالبيئ ISO 14000  االجتماعية و بالمسؤولية

 . قانوف العمؿ انسجاميا مع يضمف بما والصحة إلخ، والزراعة التعميـ تعديؿ التشريعات ذات العالقة كقانوف -3
 .تطوير خدمات الصحة المينية عمى المستوى الوطني ومستوى المنشآت -4
 .تسريع البدء في تنفيذ وتطبيؽ القرار بقانوف بشأف لجاف ومشرفي السالـ بعد استكماؿ الموائح التنفيذية لمقرار بقانوف -5
وتقيـ تطبيقو عمى المنشآت المتناىية الصغر التي يقؿ عدد  بقانوف السالمة والصحة المينية حوؿ القرار ة ورش توعيعقد -6

عماؿ، وعمؿ تدريب متخصص عمى المخاطر المينية لمعامميف في القطاعييف الزراعي والصحي وباألخص  (5)عماليا عف 
 .مخاطر المبيدات الحشرية واإلشعاعات

 .االستمرار والديمومة في بناء قدرات مفتشي العمؿ، وتمكينيـ -7
 .تحديث التوصيؼ الوطني والسياسة واالستراتيجية الوطنية لمسالمة والصحة المينية -8
 .وضع آليات وضوابط تضمف سرية المعمومات المدخمة عمى برنامج التفتيش المحوسب -9
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 .اعادة تقييـ ومراجعة برنامج التفتيش المحوسب بعد تجربتو ميدانيا -10
 .تبني منظومة لمتحفيز لتعزيز السالمة والصحة المينية، وعدـ الركوف إلى اإلجراءات العقابية فقط -11
 .المحاكـ العمالية المتخصصة ضرورة يجب أف يتـ التسريع بيا -12
مراجعة وتعديؿ قانوف العمؿ الفمسطيني وانظمتو والتعميمات الصادرة بمقتضاه، وسد القصور التشريعي ليصبح أكثر شمولية  -13

 .وموائمة مع مبادئ منظمة العمؿ الدولية والعربية، مع االخذ بعيف االعتبار النساء واالطفاؿ واالشخاص ذوي االعاقة
أوقات العمؿ، واالجور، والتبعية الفنية واالدارية، : إقرار نظاـ خاص لمفتشي العمؿ أسوة بجياز النيابة العامة، بحيث يتناوؿ -14

وتنظيـ االجراءات التي يتخذىا المفتشيف، واجراءات توفير الحماية لممفتشيف مف المخاطر التي يمكف اف يتعرضوا ليا اثناء 
 قياميـ بواجباتيـ،

 .شاء سمطة لألجور في فمسطيف مف خالؿ االطالع عمى تجارب الدوؿ المجاورة   -15
 .ضرورة انشاء محاكـ عمالية مختصة، وذات إجراءات خاصة -16
 .تقييـ شامؿ لواقع تفتيش العمؿ في فمسطيف بشكؿ دوري -17
 .االسراع في انجاز دليؿ اجراءات لتفتيش العمؿ -18
 .تدريب أكثر خصوصية وعمقًا محميا ودوليا، لتمكيف المفتشيف مف القياـ بواجباتيـ عمى الوجو االمثؿ -19
. الدعـ الموجستي الكافي االخذ بعيف االعتبار النوع االجتماعي وذوي االعاقة -20
   محاربة ظاىرة سماسرة التصاريح مف خالؿ تضافر الجيود بيف تفتيش العمؿ واإلدارة العامة لمتشغيؿ ووحدة العمؿ في  -21

 .الخارج وجياز النيابة العامة
سمطة منح او المشاركة باستصدار تراخيص مع الوزارات المعنية عمى اف يتـ ذلؾ  (التفتيش بشكؿ خاص)منح وزارة العمؿ  -22

 .(التشييد والبناء)بطريقة تدريجية ابتداًء مف القطاعات المصنفة أكثر خطورة 
زيادة فاعمية التشبيؾ والتنسيؽ بيف الجيات الرقابية ذات العالقة بالسالمة والصحة المينية لتعزيز آليات العمؿ التكاممية  -23

 . التشاركية لضماف  بيئة عمؿ صحية وآمنة  في المنشآت
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