
  نظام وزارة العمل
بروح اإلنتماء الوطني والشراكة اإلجتماعية ومراعاة معايير العمل العربية والدولية، تسـعى وزارة  

تحقيق النمو اإلقتصادي والعدالة قرار مجلس الـوزراء  العمل الفلسطينية إلى المساهمة الفعالة في 
بشأن إصدار نظام وزارة العمل مجلس الوزراء،،، بعد اإلطالع  2004لسنة ) ق.أ/و.م/02/16( رقم 

بشـأن اختصـاص مجلـس    ) 68(وباالستناد إلى المادة  2003على القانون األساسي المعدل لسنة 
بشأن اختصاص مجلـس الـوزراء فـي تحديـد     )  72( الوزراء إصدار اللوائح واألنظمة والمادة 

وعلى قانون التأمينات  2000لسنة ) 7(اختصاصات الوزارات، وبعد اإلطالع على قانون العمل رقم 
وكافة التشريعات السارية ذات العالقة، وبناء علـى مـا عرضـه     2003لسنة ) 3(االجتماعية رقم 

مـن القـانون األساسـي    )  73( حكام المـادة  وزير العمل بموجب االختصاص الممنوح له وفقا أل
بإصدار قـانون الخدمـة    1998لسنة ) 4(من قانون رقم ) 4/2(المعدل، وباالستناد إلى نص المادة 

 المدنية،، 

  :ما يلي 22/03/2004فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام اهللا، بتاريخ 

  .2004لسنة )  02(إصدار نظام وزارة العمل رقم : أوال
  . يسري هذا القرار من تاريخه و ينشر في الجريدة الرسمية: ثانيا

  22/03/2004صدر بمدينة رام اهللا بتاريخ 

  أحمد قريع 
  رئيس مجلس الوزراء

  

  نظام وزارة العمل 

  )1(المادة 
  رسالة الوزارة 

والدوليـة، تسـعى وزارة العمـل     بروح االنتماء الوطني والشراكة االجتماعية ومراعاة معايير العمـل العربيـة  
الفلسطينية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، من خـالل تحـديث تشـريعات    
العمل، وترسيخ عالقات عمل بناءة بين أطراف اإلنتاج، واحترام الحرية النقابية، وضمان تـوفر العمـل الكـريم    



مان اإلجتماعي، واالرتقاء بمستوى تأهيل وتـدريب العمالـة لزيـادة إنتاجيتهـا     المستند إلى نظام متطور من الض
وكفاءتها، وتحرير الطاقة اإلنتاجية للمرأة وجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز، وزيادة مساحة العمـل التعـاوني   

خاصـة، وتنظـيم   مما يساهم في إدماج الفئات األكثر تضررا كاألسرى المحررين والجرحى وذوي االحتياجات ال
سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته، باعتبار العمل حقا لكل مواطن في مجتمع متكافـل ودولـة   

  . ديمقراطية مستقلة

  )2(المادة 
  أهداف الوزارة 

  : تعمل الوزارة على تحقيق األهداف العامة التالية

عن طريق توفير المعلومات األساسية حول القوى العاملة وتحسين المساهمة في تنظيم سوق العمل . 1
خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة 

  .والفقر
  تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة . 2

ي المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة النهوض بالحركة التعاونية من خالل تهيئة المناخ القانون. 3
االنتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفقر 

  .ومشاركة اوسع للطاقة االنتاجية للمراة
ينات المساهمة في تحقيق الحماية اإلجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري للتأم. 4

  .اإلجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل
تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ عالقات عمل بناءة بين الشركاء اإلجتماعيين نهوضا . 5

  . بالتشاور الثالثي

  ) 3( المادة 
  اختصاصات الوزارة 

  : تتولى وزارة العمل تنفيذ المهام واالختصاصات التالية

عن طريق توفير المعلومات االساسية حول القوى العاملة وتحسـين  المساهمة في تنظيم سوق العمل . 1
خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر 
من خالل تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة والتدريب المهني وتوسـيع إطارهـا، ورفـع    

لى التدريب المهني تحسين جودة التدريب المقدم في مراكز التـدريب المهنـي حسـب    مستوى اإلقبال ع
و كذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة من مكاتب التشغيل المتعلقة بارشاد البـاحثين  . حاجة سوق العمل



و خلق فرص عمل للفئات االكثر تضررا فـي  . عن العمل وتحصيل حقوق العاملين داخل الخط األخضر
  . ع وذوي االحتياجات الخاصة المجتم

تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ عالقات عمل بناءة بـين الشـركاء اإلجتمـاعيين نهوضـا     . 2
. بالتشاور الثالثي رفع مستوى الوعي حول ظروف وشروط العمل والعالقة بين الشركاء اإلجتمـاعيين 

وفق نظام واضح آلليـات التـدخل فـي    المساهمة في تسوية النزاعات العمالية وفقا لقانون العمل، وذلك 
  . و تشكيل لجنة السياسات العمالية والمكونة من الشركاء اإلجتماعيين. تسوية النزاعات

النهوض بالحركة التعاونية من خالل تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركـة  . 3
التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفقـر  االنتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في 

تعزيز . و تنشيط ، دمج وتصفية الجمعيات التعاونية غير العاملة. ومشاركة اوسع للطاقة االنتاجية للمراة
  . الفكر التعاوني وروح العمل الجماعي بين افراد المجتمع الفلسطيني

عاملة من خالل تأسيس نظـام عصـري للتأمينـات    المساهمة في تحقيق الحماية اإلجتماعية للطبقة ال. 4
العمل على تعزيز ورفع مستوى الثقافـة والـوعي فيمـا يخـص     . اإلجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل

التأمينات اإلجتماعية لدى المشمولين وأصحاب العمل وبين أفراد المجتمع بشكل عـام، وإنشـاء قاعـدة    
   .بيانات تخدم قطاع التأمينات اإلجتماعية

تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة من خـالل تطـوير االنظمـة اإلداريـة والماليـة      . 5
واإلجراءات الداخلية وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة لتحسين وتطوير األداء، ورفع مسـتوى الكـادر   

  . البشري في مجاالت عمل الوزارة

  )4(المادة   
  الهيكل التنظيمي العام للوزارة 

  : يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسية التالية. 1

  . ديوان الوزير، ويرتبط به عدد من الوحدات - أ
األمانة العامة، ويرتبط به عدد من الوحدات، ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل  -  ب

  .مساعد تناط به شؤون محددة
  : االدارات العامة -  ت

  .دارة العامة للتفتيش وحماية العملاال• 
  .االدارة العامة لعالقات العمل• 



  .االدارة العامة للتخطيط والسياسات• 
  .االدارة العامة للتشغيل• 
  .االدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم األداء• 
  . االدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعالقات العامة• 
  .ؤون اإلدارية والمالية والقدرات البشريةاالدارة العامة للش• 
  .االدارة العامة للتدريب المهني• 
  .االدارة العامة للتعاون• 
  .االدارة العامة للتأمينات االجتماعية• 
  . مديريات عمل المحافظات• 

  . تتكون اإلدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه. 2

  )5(المادة 
  لهيكل الوظيفي العام للوزارة ا

  : يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي

  الوزير ويرتبط به الوحدات التالية. 1

  .مدير ديوان الوزير - 
  .مدير عام الرقابة الداخلية - 
  .مدير عام لجنة السياسات العمالية - 
  .مدراء اللجان التخصصية - 
  مستشاري الوزير  - 

  : الوكيل ويرتبط به الوحدات التالية. 2

  مكتب الوكيل - 
  الدائرة القانونية - 
  دائرة الحاسوب ونظم المعلومات - 
  التنسيق الحكومي - 
  منسق مديريات عمل المحافظات  - 



  الوكيل المساعد. 3
  المدراء العامون. 4
  مدراء الدوائر. 5
  رؤساء االقسام. 6
  رؤساء الشعب . 7

  )6( المادة 
   الوزير

الوزير هو الرئيس األعلى للوزارة ويمارس السلطات والصالحيات المخولة له بموجب القانون األساسي المعدل 
، ويعاونه طاقم من المستشارين والموظفين يعملون في مكتبه، ويعنى هذا المكتب بتقديم الدعم اإلداري 2003لسنة 

لياته المختلفة، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات والفني والمهني الالزم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤو
  : المرتبطة مباشرة بالوزير والتي يشرف عليها إشرافا مباشراً وهي

  .مدير ديوان الوزير. 1
  .مدير عام الرقابة الداخلية. 2
  .مدير عام لجنة السياسات العمالية. 3
  .مدراء اللجان التخصصية. 4
  مستشاري الوزير . 5

  )7(المادة 
  ير ديوان الوزير مد

  : يتولى القيام بالمهام و االختصاصات التالية

إعداد ملخصات شفهية أو مكتوبة للقضايا التي تعرض على الوزير بشكل فعال، وباالستناد الى . 1
  .الوثائق والمعلومات المتوفرة

يعة عمل إقتراح جداول أولويات واضحة للقضايا رهن المعالجة إعتماداً على معرفة كبيرة بطب. 2
  .الوزارة وعرضه على الوزير

  .إدارة وترتيب العالقات الرسمية لمكتب الوزير بشكل يحافظ على التقاليد والمراسيم المتبعة. 3
  .إدارة أعمال مكتب الوزير. 4
إعداد كافة الترتيبات الرسمية والبروتوكولية للقاءات الرسمية والمؤتمرات الصحفية واالجتماعات . 5

  .الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة فيالوزارةالتي يعقدها 
االشراف على التحضير لالجتماعات الخاصة بالوزير، وكتابة محاضر االجتماعات وتوزيعها على . 6



  .الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل االدارات المعنية
  .نفيذهاوضع الخطط اليومية واالسبوعبة والشهرية لمكتب الوزير وضمان ت. 7
  .عمل التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمكتب الوزير وتحويلها الى الجهات المعنية. 8
  .متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير. 9

  .تسجيل البيانات والمعلومات وتبويبها واالحتفاظ بها بشكل يسهل استرجاعها.10
  .فةتأمين وسائل االتصال الداخلية والخارجية المختل.11
  .تنسيق الجهود مع كافة االدارات فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة للوزير.12
  . القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو طبيعة العمل االشراف على الطاقم العامل في مكتب الوزير.13

  )8(المادة 
  مدير عام الرقابة الداخلية 

  : يةيتولى المهام واالختصاصات اإلدارية والمالية التال

التأكد من صحة وسالمة إجراءات العمل في كافة الوحدات اإلدارية في مقر الـوزارة والمحافظـات،   . 1
وفق الخطط واألهداف المرسومة، وطبقاً للقوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات التـي تحكـم إجـراءات    
ــالوزارة    .العمـــــــل فـــــــي جميـــــــع اإلدارات العامـــــــة بـــــ

التي تعيق تطوير مستوى األداء وتنمية الكـوادر البشـرية وتحسـين    دراسة المشكالت أو األخطاء . 2
استخدام عناصر اإلنتاج المادية المتاحة في الوزارة، وتقديم التوصيات والحلـول المقترحـة لتصـويب    
ــتوى األداء  ــوض بمســــ ــل والنهــــ ــراءات العمــــ ــوير إجــــ   .وتطــــ

يمات المالية التي تحكم إجـراءات  التأكد من صحة وسالمة تطبيق األنظمة واللوائح والسياسات والتعل. 3
  .العمـــــــــــــــل فـــــــــــــــي الـــــــــــــــوزارة

الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الـوزارة، ومـن مطابقـة بيانـات     . 4
  .سجالت الموجـودات مـع الواقـع القـائم، والقيـام بـالجرد المفـاجئ للجوانـب المتعلقـة بـذلك          

ور وموظفي الوزارة بشأن إجراءات العمل في الـوزارة،  فحص ودراسة الشكاوي المقدمة من الجمه. 5
والتي تحال لالدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي من قبل الوزير، ورفع التوصيات واالقتراحات بهـذا  

ــأن   .الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متابعة معالجة المشكالت وتصويب األخطاء المكتشفة أثناء التفتيش الداخلي، وتلك التي تقدمها هيئـة  . 6

ــة  ــا الرقابــــــــ ــي تقاريرهــــــــ ــة فــــــــ   .العامــــــــ
  .إبــداء الــرأي فــي أي موضــوع ذي طبيعــة إداريــة أو ماليــة بنــاء علــى طلــب الــوزير. 7
ــي اإلدارة      . 8 ــة ف ــة اإلداري ــة والرقاب ــة المالي ــدير الرقاب ــى م ــراف عل ــولى اإلش   .يت
  . القيام بأية مهمات بناء على تكليف من الوزير. 9



  )9(المادة 
  مدير عام لجنة السياسات العمالية 

تشكل لجنة السياسات العمالية استنادا إلى قانون العمل، ويتولى مدير عام لجنة السياسات العمالية القيام بالمهام 
  : واالختصاصات التالية

الحكومة ( المساهمة في تنسيق عملية التشاور والتعاون والحوار بين أطراف اإلنتاج الثالثة . 1
  ) وأصحاب العمل والعمال

  .اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهنيالمساهمة في . 2
  . أية اختصاصات أخرى يكلفه بها وزير العمل. 3

  )10(المادة 
  مدراء اللجان التخصصية 

تشكل اللجان التخصصية بقرار من وزير العمل استنادا للقانون، وتحدد مهام مدراء هذه اللجان وفقا لطبيعة عمل 
  . نةكل لج

  )11(المادة 
  مستشاري الوزير 

  . يتولى مستشاري الوزير القيام بالمهام الموكلة إليهم استنادا لقرار التكليف الصادر عن الوزير

  )12(المادة 
  األمانة العامة 

  . تتألف االمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكيل المساعد وعدد من الوحدات االدارية المساندة

  )13(المادة 
  وكيل الوزارة 

وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويمارس اإلشراف المباشر على اإلدارات العامة والوحدات . 1
التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسئول تجاه الوزير مباشرة، بما في ذلك عن تنفيذ السياسة العامة 

  : لمهام والمسؤوليات التاليةوالخطة السنوية للوزارة، ويمارس على وجه الخصوص ا



ــوزير    - ــديمها للـ ــنوية وتقـ ــا السـ ــوزارة وموازنتهـ ــل الـ ــة عمـ ــير خطـ   .تحضـ
تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبـات القـانون    -

ــدها  ــي موعــــــــ ــوزير فــــــــ ــديمها للــــــــ   .وتقــــــــ
ــوزا   - ــل ال ــق بعم ــوزير وتتعل ــا ال ــارير يطلبه ــة تق ــير أي ــهاتحض ــاق اختصاص   .رة ونط
ــوزير   - ــه للـ ــوزارة وتقديمـ ــي الـ ــألداء العـــام فـ ــنوي لـ ــيم السـ ــراء التقيـ   .إجـ
ــالوزارة   - ــة بـ ــة الخاصـ ــوانين واألنظمـ ــاريع القـ ــداد مشـ ــى إعـ ــراف علـ   .اإلشـ
إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسية وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق الالزم والـدائم   -

  .ن الوحـــــدات اإلداريـــــة فـــــي الـــــوزارة   للمعلومـــــات بـــــي 
ــط       - ــا فقـ ــه بهـ ــي يفوضـ ــاالت التـ ــي المجـ ــوزير فـ ــن الـ ــة عـ   .اإلنابـ
  . تنسيب التعيينات والترقيات والتنقالت إلى الوزير -

  : يرتبط بالوكيل الوحدات التالية. 2

ين للقيام يتشكل من عدد من الموظف. مكتب الوكيل، ويقوم بتوفير الدعم اإلداري والمهني والفني للوكيل.أ
باألعمال المكتبية من سكرتاريا وأرشفة وتسجيل الصادر والوارد وتنظيم المواعيد واالتصاالت واستقبال 

  . المراجعين

  : الدائرة القانونية وتتولى القيام بالمهام التالية.ب

  .متابعة كافة الجوانب القانونية ألعمال الوزارة - 
ن التي تخص عمل الوزارة، بالتعاون مع المشاركة في وضع وإعداد مشاريع القواني - 

  .اإلدارات العامة المعنية
إعداد مشاريع األنظمة واللوائح والتعليمات المنفذة للقوانين التي تنظم عمل الوزارة، ومتابعة  - 

  .إجراءات استصدارها
  .إجراء الدراسات والبحوث القانونية الالزمة لتطوير وتحديث تشريعات وأنظمة العمل - 
ة مشاريع القوانين المحولة إلى الوزارة من ديوان الفتوى والتشريع والجهات الرسمية دراس - 

  .األخرى، ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها
دراسة أية عقود أو اتفاقيات أو برامج للتعاون الفني مع الجهات المحلية والعربية والدولية،  - 

  .وإبداء وجهة النظر القانونية حولها
فاقيات والتوصيات التي تصدر عن منظمتي العمل العربية والدولية، وإبداء الرأي دراسة االت - 

  .حولها ورفع التوصيات بشأنها
إبداء الرأي القانوني حول االستشارات أو الخالفات أو االستفسارات أو التفسيرات ألي  - 

  .نصوص قانونية ترد من قبل اإلدارات العامة في الوزارة



ائية التي تكون الوزارة طرفاً فيها بتجهيز المستندات وإعداد مذكرات تحضير الدعاوى القض - 
  .مبدئية واالتصال بشأنها مع النائب العام الذي يمثل الوزارة بموجب القانون

  .إبداء الرأي حول الجوانب القانونية للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة - 
  .عملالقيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة ال - 

  : دائرة الحاسوب ونظم المعلومات. ت

  . وتتولى العمل على تلبية احتياجات الوزارة من الحواسيب وتوابعها وصيانتها وتطوير أنظمة معلومات

  : التنسيق الحكومي.ث

وتعنى بتنظيم ومتابعة كافة االتصاالت مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تربطها عالقة مع 
  . ولى إدارتها مدير دائرةوزارة العمل، ويت

  : منسق مديريات عمل المحافظات.ج

  ويتولى متابعة ملف مديريات العمل في المحافظات ويكون بدرجة مدير
  : دائرة فما فوق ويفضل مدير عام حيث يقوم بالمهام التالية

تطوير مديريات عمل المحافظات ومتابعتها المساهمة في وضع خطط الوزارة الهادفة إلى  - 
  .واإلشراف على تنفيذها

  .ضمان انتظام ومتابعة التقارير الدورية الواردة من المديريات وتدقيقها والرد عليها - 
  .تنظيم وعقد اجتماعات دورية لمدراء المديريات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات - 
  .حاجة لذلكزيارة مكاتب المديريات كلما دعت ال - 
  .تنظيم العالقة بين المديريات وتبادل المعلومات والخبرات - 
  .متابعة تنفيذ احتياجات المديريات - 
  . القيام بأية مهام أخرى تتعلق بطبيعة العمل ويكلفه بها الوكيل - 

  )14(المادة 
  الوكيل المساعد 

الفئة األولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الوكيل المساعد موظف حكومي عال من موظفي 
بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصيه الوزير المختص ويكون مسئوال عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه 

  : وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات التالية



  .دارات العامة والدوائر التخصصية المناطة بهاإلشراف على عمل اإل. 1
  .إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسة. 2
  .االشتراك مع الوكيل في إعداد الخطة العامة للوزارة. 3
  . تنسيب التعيينات والترقيات والتنقالت في الدوائر المناطة به للوكيل. 4

  )15(المادة 
  المدراء العامون 

يقوم المدير . مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، وفق ما يناط بهم من اختصاصات وهم مسؤولون
العام بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة األولى من الوظائف 

لوكيل المساعد، ويقوم إضافة الحكومية ويرأس إحدى اإلدارات العامة وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو ا
  : إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية

  في مجال السياسات . 1

إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات اإلدارة العامة التي  - 
  .يرأسها

  .يروضع سياسة عمل مناسبة لإلدارة العامة تحظى بموافقة الوز - 
  .إدارة موارد اإلدارة العامة لتحقيق األهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفؤ - 
تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العالقة بعمل اإلدارة وإطالع المختصين القانونين  - 

  .حسبما يتطلب األمر
زارات في المجاالت التي تتداخل فيها التنسيق الكامل والفعال مع الزمالء في اإلدارات األخرى والو - 

  . المسؤوليات

  في مجال المالية واإلدارة . 2

المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية واإلدارية والمسؤولين  - 
  .اآلخرين في الوزارة

يتماشى ومخصصها اإلجمالي من  التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات اإلدارة العامة بما - 
  .الميزانية

التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل اإلدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في إنجاز مجمل  - 
  . أهدافها

  في مجال الموارد البشرية . 3



  . صياغة أهداف اإلدارة العامة داخليا و خارجيا - 
  .دارةالعامةتوزيع األدوار والمسؤوليات داخل اإل - 
  .اإلشراف اليومي على عمل موظفي اإلدارةالعامة - 
وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه و قيادة عملية تقييم موظفي اإلدارة العامة على أساس سنوي أو  - 

  . كما يتطلب األمر

  أخرى . 4

  .تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسئول المباشر وإلى الوزير - 
  .ة في المنابر ذات العالقة بعمل اإلدارة وبتكليف من الوزيرتمثيل الوزار - 
  .أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة - 

  )16(المادة 
  مدراء الدوائر 

  . وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص

  )17(المادة 
  رؤساء األقسام 

  . ئرة المختصوكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدا

  )18(المادة 
  رؤساء الشعب 

  . وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص

  )19(المادة 
  اإلدارات العامة 

  : ترتبط اإلدارات العامة التالية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه

  .االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل• 
  .االدارة العامة لعالقات العمل• 
  .االدارة العامة للتخطيط والسياسات •



  .االدارة العامة للتشغيل• 
  .االدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم األداء• 
  . االدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعالقات العامة• 
  .االدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والقدرات البشرية• 
  .مهنياالدارة العامة للتدريب ال• 
  .االدارة العامة للتعاون• 
  .االدارة العامة للتأمينات االجتماعية• 
  مديريات عمل المحافظات • 

  )20(المادة 
  اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل 

  : تتولى اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل القيام بالمهام واالختصاصات التالية. 1

  مل وأحكامه واألنظمة الصادرة بمقتضاهالتوعية واإلرشاد بقانون الع - 
مراقبة تنفيذ قانون العمل واألنظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات والتعليمات وكافة األحكام القانونية  - 

  الواردة في األنظمة الداخلية للمنشآت واالتفاقيات الجماعية
  مراقبة تنفيذ األحكام القانونية المتعلقة بعمل النساء واألحداث - 
  زويد طرفي اإلنتاج بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تساعد على تنفيذ أحكام قانون العملت - 
إجراء المعاينات والدراسات الميدانية لتحديد أسباب حوادث العمل وتحليلها وتقرير شروط السالمة  - 

  .والصحة المهنية التي تكفل الحد من تكرار وقوعها
  .ة بإصابات العمل بمختلف مراحلهامتابعة كافة اإلجراءات المتعلق - 
إجراء الدراسات ومتابعة البحوث والدراسات والنشرات التي تصدر من الجهات المختصة في مجال  - 

  .شروط وظروف العمل واقتراح التطبيقات العملية بشأنها
إعداد وتصميم مواد التوعية واإلرشاد من مطبوعات ومحاضرات وندوات ومناهج تعليمية بجميع  - 
لطرق المتاحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم، وتقديم المشورة الفنية والمعلومات ا

  .الالزمة للدارسين والمهتمين
  .دراسة األنظمة الداخلية ولوائح الجزاءات للمؤسسات والتأكد من مطابقتها لتشريعات العمل - 
  .المشاركة في إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت - 
  .لقيام بأية مهام أخرى لها عالقة بطبيعة العملا - 

  : الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل. 2



  دائرة السالمة والصحة المهنية - 
  دائرة شروط العمل - 
  دائرة التوعية واإلرشاد - 
  دائرة التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل المحافظة  - 

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . العامة بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )21(المادة 
  اإلدارة العامة لعالقات العمل 

  : امة لعالقات العمل المهام و االختصاصات التاليةتتولى اإلدارة الع. 1

  .اإلشراف على وتوجيه عمل الدوائر المختلفة في اإلدارة العامة - 
  .اقتراح الخطة السنوية لإلدارة العامة استناداً إلى الخطة العامة للوزارة - 
  .تسجيل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل وفق أحكام القانون واللوائح - 
  .إيجاد عالقة بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية واتحاداتها - 
  .إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بالحركة النقابية عامة - 
  .العمل على عقد المؤتمرات التي تعالج كل ما يتعلق بالحركة النقابية - 
ام االتفاقات الجماعية لتحسين إجراء المفاوضة الجماعية بتدرجاتها بين طرفي اإلنتاج عن طريق، وإبر - 

  .شروط استخدام العمال
متابعة وتوجيه نشاطات مندوبي عالقات العمل في مديريات عمل المحافظات وتقييم أعمالهم وتحديد  - 

  .االحتياجات الالزمة لتدريبهم ومساعدتهم للقيام بمهام عملهم
كة وخطط العمل على الصعيدين اإلداري التنسيق مع اإلدارات العامة المعنية لتنفيذ البرامج المشتر - 

  .والميداني وتبادل البيانات الالزمة
التنسيق مع مدراء مديريات عمل المحافظات لمتابعة وتنفيذ النشاطات الخاصة بعالقات العمل من  - 

  .خالل المندوبين
في مجال عالقات إعداد التقارير الدورية عن نشاط اإلدارة العامة ودوائرها والمندوبين في المحافظات  - 

  .العمل
إعداد التقرير السنوي، حيث يتضمن ما تم إنجازه من مهمات على ضوء الخطة السنوية وتقديم  - 

  .اقتراحات جديدة
  .القيام بأية مهام أخرى تكلف بها - 



  .المساهمة في تطوير التشريع وسد الثغرات في القواعد القانونية من خالل المفاوضات - 
  .ورات تدريبية للعاملين في اإلدارة العامةالعمل على إعداد د - 
  .المشاركة في إعداد التشريعات واألنظمة واللوائح المتعلقة بعالقات العمل واالتفاقيات الجماعية - 
  . التنسيق والتعاون مع اللجنة االستشارية الثالثية ولجنة السياسات العمالية واللجنة العامة لألجور - 

  الهيكلية . 2
  دارة من ثالثة دوائر وهي تتكون هذه اإل

  دائرة العالقات مع المنظمات النقابية. 1
  دائرة المفاوضات الجماعية. 2
  دائرة الوساطة وحل النزاعات. 3
  . إضافة إلى مندوب التوفيق. 4

  مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3
ون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة ، يك)12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 

  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )22(المادة
  اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات 

  : تتولى اإلدارة العامة للتخطيط و السياسات المهام و االختصاصات التالية. 1

لعالقة بتطوير سوق العمل وحل اشكاالته، ال إجراء دراسات وبحوث تعنى بالسياسات التنموية ذات ا - 
سيما في مجال القوى العاملة، بما يسهم في تمكين الوزارة من التخطيط العلمي لتطوير واقع سوق العمل 

  .وتنمية القوى البشرية العاملة
اج دراسة مؤشرات األداء التشغيلي لالقتصاد المحلي، والكفاءة اإلنتاجية، وكل ما يمت للعمل واإلنت - 

وتطويرهما، واقتراح الخطط واإلجراءات والسياسات الرامية لمعالجة المشكالت ذات الصلة، بالتعاون 
  .مع اإلدارات المعنية، وخصوصا التدريب المهني واالستخدام

دراسة وتحليل المتغيرات الخاصة بالنمو السكاني والتنمية البشرية، وخصوصا من حيث تطور  - 
والعرض والطلب، وتأثير مخرجات التعليم والهجرة على سوق العمل، واقتراح مركبات القوى العاملة ، 

السياسات واإلجراءات التي تكفل قيام الوزارة بالتدخل الفعال والمرن في سوق العمل في المجاالت 
  .المذكورة، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ات المستفيدين داخل الوزارة وخارجها، عن إرساء قاعدة بيانات شاملة في وزارة العمل، لتلبية احتياج - 
بالتنسيق مع الجهاز  - حيث تطلب األمر-طريق إعداد الجداول اإلحصائية وإجراء المسوح الميدانية 



المركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارات المعنية، وتحليل نتائجها وتعميمها ووضعها بتصرف الجهات 
والبيانات المتوفرة حول سوق العمل واتجاهاته، وخصوصا  المعنية برسم السياسات، وتحليل المعلومات

الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وإجراء المقارنات بين المسوح المنفذة خالل دورات 
  .وفترات مختلفة

  .توثيق النشرات والتقارير اإلحصائية وإعدادها للبث على شبكة االنترنت - 
ع المرأة العاملة وتحليل متغيراتها المختلفة، واقتراح السياسات والبرامج إرساء قاعدة بيانات حول واق - 

  .الكفيلة بتوسيع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، وتحسين شروط عملها

  الهيكلية . 2

  : تتكون هذه اإلدارة من ثالث دوائر وهي

  .دائرة التخطيط وسياسات العمل. 1
  .دائرة التوثيق واإلحصاء. 2
  . ة المرأةدائر. 3

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )23(المادة 
  اإلدارة العامة للتشغيل 

  : ة العامة للتشغيل المهام و االختصاصات التاليةتتولى اإلدار. 1

المساهمة في صياغة سياسة التشغيل بما يتالءم مع التطورات االقتصادية واالجتماعية، وبما يضمن  - 
  .تنمية فرص تشغيل اليد العاملة الفلسطينية

المستوى الوطني  دراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وعالقتها بسياسات التنمية والتعليم على - 
  .العام وعلى المستويات المحلية

تقديم خدمات التشغيل ألصحاب العمل والعمال الفلسطينيين الباحثين عن العمل، وفقا لنظام فعال  - 
لتسجيل طالبي العمل وتوجيههم إلى المهن المناسبة لقدراتهم ومؤهالتهم ومهاراتهم حسب احتياجات 

  .أصحاب العمل
يات واتجاهات القوى العاملة المطلوبة والمتوقعة كما ونوعا لتلبية احتياجات رصد ومتابعة مستو - 



  .الطلب في سوق العمل بالتنسيق مع اإلطراف ذات العالقة بهذه السوق
متابعة وتحليل اإلحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة تنفيذ سياسة التشغيل على كافة  - 

  .األصعدة
يق برامج التشغيل حسب المهن واألعمار والمؤهالت والمهارات واحتياجات العمل على تنشيط وتنس - 

  .سوق العمل بما يضمن السعي لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة
تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى  - 

  .المهني للعائدين من العمالة المهاجرةوتسهيل إعادة اإلدماج 
تنظيم تشغيل العمالة الوافدة وفقاً الحتياجات سوق العمل، وإصدار تصارح العمل لهم وتنظيم إجراءات  - 

  منحها وتجديدها واقتراح القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة 
  .التفاقيات المعقودةمتابعة حقوق العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وفقا ل - 
المساهمة في اقتراح وتنفيذ األنظمة والتدابير التي تضعها وزارة العمل لتشغيل ذوي االحتياجات  - 

  . الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية

  الهيكلية . 2

  : تتكون هذه اإلدارة من اربع دوائر وهي

  دائرة تنظيم العمالة المحلية والوافدة. 1
  دائرة تنظيم العمالة في الخارج . 2
  دائرة تنمية التشغيل. 3
  دائرة التشغيل في كل محافظة . 4

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . واالختصاصات الواردة أعالهبتحقيق المهام 

  )24(المادة 
  اإلدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم األداء 

  : تتولى اإلدارة العامة للتطوير و التدريب و تقييم االداء بالمهام و االختصاصات التالية. 1

ات العامة إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم بالتعاون مع مختلف اإلدار - 
  .مكاتب عمل المحافظات ولجان الوزارة/ومديريات



  .إعداد وتنسيق برامج التأهيل والدورات المتخصصة بما يتناسب مع الخطة العامة للوزارة - 
إعداد خطط التدريب السنوية وخطط التطوير اإلداري ومتابعة تنفيذها مع مختلف المؤسسات الحكومية  - 

  . المعنية
ت التدريبية والترشيح للدورات التدريبية المحلية والخارجية حسب الفئات المستهدفة تحديد االحتياجا - 

  .والوصف الوظيفي
  .تقييم مدى االستفادة من الدورات التدريبية والتعاون مع اإلدارات المعنية لمعرفة مدى االستفادة منها - 
ية التابعة لها وتقييم اعمال هذه دراسة الخطة العامة للوزارة وخطط االدارات وكافة الوحدات االدار - 

  . االدارات والوحدات

  الهيكلية .2

  : تتكون هذه اإلدارة من ثالث دوائر وهم

  دائرة التطويراالداري. 1
  دائرة التدريب والدورات. 2
  دائرة المتابعة وتقييم االداء . 3

  مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص . 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(ة المنصوص عليها في المادة باإلضافة إلى مهامه العام
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )25(المادة 
  اإلدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعالقات العامة 

  : ت التاليةتتولى اإلدارة العامة للتعاون العربي و الدولى المهام و االختصاصا. 1

  .المساهمة في إعداد البروتوكوالت واإلتفاقيات مع الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية - 
المساهمة في العمل على إدماج محتوى وتوصيات التقارير العربية والدولية في خطط وبرامج  - 

  .وسياسات الوزارة مع األخذ بعين االعتبار الخصائص الوطنية
الجهات المعنية بالوزارة لمتابعة كافة اإلجراءات الالزمة مع األطراف العربية والدولية التعاون مع  - 

  .في المواضيع ذات العالقة
توثيق كافة البيانات واإلحصائيات والتوصيات والتقارير الصادرة عن االجتماعات والمؤتمرات الدولية  - 

  .والعربية والمحلية التي تشارك بها الوزارة



بي العمل الدولي والعربي والهيئات والمنظمات الدولية بالبيانات واإلحصائيات والتقارير تزويد مكت - 
  .الصادرة عن الوزارة كلما اقتضت المصلحة ذلك

  .المساهمة في تطوير الصلة والعالقات مع مختلف الجهات ذات العالقة بعمل الوزارة  - 
لفلسطينية الرسمية والجهات المعنية في السلطة تنسيق النشاطات الني تنشأ الحاجة لها عبر القنوات ا - 

  .مع الجانب االسرائيلي
المشاركة في جهد الوزارة لتنظيم مساهمتها في الدورات والورش الخارجية والمحلية ومتابعة تنفيذها  - 

  .بما فيها اجراء المخاطبات واالتصاالت الالزمة للجهات المعنية كلما اقتضت الحاجة لذلك
قة بين الوزارة ووسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية وإرسال المواد اإلعالمية توثيق العال - 

  .لفعاليات الوحدات اإلدارية للوزارة بقصد التوعية عبر وسائل اإلعالم المختلفة
المساهمة في التحضير الفني والمادي في إصدار وطبع وتوزيع كل ما يصدر عن الوزارة باإلضافة  - 

  .داد كل ما ينشر في الصحف والمجالت وتوثيقهاإلى تحضير وإع
اإلشراف على إعداد وإنتاج برامج عمالية إعالمية بالتنسيق مع اإلدارات األخرى واالشتراك في  - 

  . المعارض إلبراز أنشطة الوزارة إعالميا

  توثيق المواد اإلعالمية الخاصة بعمل الوزارة وإحالتها للجهات المعنية في الوزارة - 
مل على إبراز مكانة ودور الوزارة لدى الجمهور وتمكينهم من االستفادة من خدمات الوزارة الع - 

  .المتعددة
  . القيام بأية مهام يكلفها بها الوزير - 

  الهيكلية .2

  : تتكون هذه اإلدارة من ثالث دوائر هي

  دائرة التعاون العربي. 1
  .دائرة التعاون الدولي. 2
  العامة  دائرة اإلعالم والعالقات. 3

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )26(المادة 
  القدرات البشرية اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية و



  : تتولى اإلدارة العامة للشؤون االدارية و المالية و البشرية المهام و االختصاصات التالية. 1

  .حفظ الملفات والوثائق االدارية الخاصة بالوزارة - 
  .نشر وتعميم القرارات اإلدارية الصادرة إلجراءات العمل في الوزارة - 
  .خدمات العامة والصيانةاإلشراف على الخدمات اإلدارية وال - 
  .توفير وسائل النقل الالزمة للعمل واإلشراف على حركة السيارات والسائقين - 
  .إعداد كشوفات الوظائف الخاصة بالوزارة وتحديد الشواغر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية - 
  .االحتفاظ بملفات لجميع موظفي الوزارة - 
  .جدد والقرارات الخاصة بإنهاء الخدمة للموظفينمتابعة قرارات التعيين للموظفين ال - 
  .تحديد احتياجات الوزارة من األثاث والمعدات واللوازم - 
  .استقبال طلبات التوظيف ومتابعة إجراءاتها داخل وخارج الوزارة - 
متابعة الدوام اليومي والعالوات والترقيات ومهمات العمل وساعات العمل االضافي واإلجازات  - 

  .وتعديل الرواتب واإلعارة بما يتماشى مع القوانين واألنظمة المرعية والدورات
المشاركة في انتقاء الموظفين وتقيم المؤهالت والخبرات الختيار الموظفين المؤهلين والقادرين على  - 

  .تلبية حاجات العمل
وظف تحديث البيانات عن عدد الموظفين في جميع الفروع وأسماؤهم ودرجاتهم ووظيفة كل م - 

  .ومؤهالته وتاريخ تعيينه في الوظيفة وراتبه وأي معلومات مناسبة أخرى
  .المشاركة في وضع سياسات وبرامج التدريب االداري والفني - 
  .القيام بالجرد السنوي لموجودات الوزارة - 
  .االشتراك في لجان التحقيق في المخالفات اإلدارية - 
ا يخص النشاطات والفعاليات والبرامج والمشاريع ذات العمل المشترك والتنسيق مع اإلدارات بم - 

  .العالقة
  .تقييم الموظفين العاملين في اإلدارة - 
  .إعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها - 
  .تنفيذ القوانين واألنظمة المالية الصادرة عن وزارة المالية - 
  .محافظات ومراكز التدريب المهنيمكاتب ال/متابعة وتدقيق حسابات مديريات - 
التأكد من عمليات الصرف في الوزارة ومطابقتها للقوانين واألنظمة واللوائح المتبعة، وتنظيم سندات  - 

  .الصرف وفق األصول
  .إعداد الحسابات الختامية وميزان المراجعة وإغالق الحسابات الشهرية - 
أماكن آمنة مع عمل ارشيف خاص بحسابات الوزارة حفظ الوثائق والمستندات والسجالت المالية في  - 

  .وحسبما نصت عليه التشريعات المرعية
  .العمل على استيفاء االيرادات وفق االصول المتبعه - 



  .تسجيل كافة المعامالت المالية في السجالت الخاصة بها والقيام بإعداد التقارير المالية بشكل دوري - 
مة لجميع حسابات البنوك الخاصة بالوزارة ومتابعة المبالغ المعلقة إجراء المطابقات البنكية الالز - 

  .ومعالجتها
  .اعداد ووضع مشاريع األنظمة المالية بالوزارة - 
متابعة األوامر المالية التي تتعلق بالنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ومتابعة صدور الحواالت  - 

  .نقدية لتغطية النفقات في الوزارةالمالية الخاصة والعمل على توفر السيولة ال
  .العمل على إجراء مناقالت للمخصصات بين بنود الموازنة وفقا الحكام التشريعات المعمول بها - 
  .العمل على ختم فواتير المقاصة من دائرة المقاصة المركزية - 
  .متابعة إغالق حسابات السلف والمواقف المالية مع وزارة المالية - 
  . وضع الخطط والسياسات واحتياجات الوزارةالمشاركة في  - 

  : الهيكلية.2

  : تتكون هذه اإلدارة من اربعة دوائر وهي

  دائرة الشؤون اإلدارية. 1
  دائرة شؤون الموظفين. 2
  دائرة اللوازم . 3
  الدائرة المالية . 4

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة اعاله

  )27(المادة 
  اإلدارة العامة للتدريب المهني 

  : تتولى اإلدارة العامة للتدريب المهني المهام و االختصاصات التالية.1

المشاركة في وضع االستراتيجيات والسياسات العامة لعملية تطوير الموارد البشرية في فلسطين بعامة  - 
  .ولعمليات التدريب المهني بخاصة

تشكيل اللجان المنظمة والمساعدة في وضع االستراتيجيات والسياسات الالزمة المتعلقة بالتدريب  - 
  . المهني وتنفيذها



ني نوعية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وذلك من خالل إدارة توفير برامج تدريب مه - 
وتطوير مراكز التدريب من ناحية الموارد المادية والموارد البشرية ومن خالل استخدام المناهج والمواد 

  .التعليمية الالزمة وتطويرها
نين وطلبة المدارس االساسية المساهمة في تقديم خدمات التوجيه واالرشاد المهني بشكل منظم للمواط - 

  .ومتدربي المراكز
  .ترخيص واإلشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني األهلية والخاصة - 
المساهمة في توفير اإلحصاءات والمؤشرات عن سوق العمل واحتياجاته التدريبية ودراسة الكفاءة  - 

عضوية مع العمال وأصحاب العمل، ومن الخارجية لبرامج التدريب المهني وذلك من خالل بناء عالقات 
  . خالل دراسات متابعة الخريجين وغيرها من الوسائل، وذلك الستعماالت الباحثين وأصحاب القرار

  . المساهمة في تنظيم العمل المهني من خالل تصنيف العمال وتصنيف مواقع العمل - 

  الهيكلية .2

  : تتكون هذه اإلدارة من اربع دوائر وهي

  .التخطيطدائرة . 1
  .دائرة المراكز واإلشراف المهني. 2
  .دائرة التوجيه واإلرشاد المهني. 3
  . في المحافظات) دائرة( مركز التدريب المهني . 4

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3

قيام اإلدارة العامة ، يكون المدير العام مسؤوال عن )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )28(المادة 
  اإلدارة العامة للتعاون 

  : تتولى اإلدارة العامة للتعاون المهام و االختصاصات التالية.1

المساهمة في نشر الوعي والثقافة التعاونية والتعريف بالمبادئ والمفاهيم والقيم التعاونية وتشجيع  - 
  .عمل الجماعي المنظمال
تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية وتكوين بنيانها وإنشاء مؤسساتها  - 

الخدمية المساندة ضمن مبدأ االعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية لفئات المجتمع 



  .الفلسطيني كافة
ندة في مجال التدريب والسعي إلقامة المركز التعاوني الفلسطيني بهدف تقديم الخدمات التعاونية المسا - 

  .التدريب والتثقيف والتعليم التعاوني
تنظيم العالقة مع الجمعيات واالتحادات التعاونية وتشجيعها على االرتباط االقتصادي والتمثيلي األفقي  - 

اونيين الفلسطينيين وفقا لمبدأ التعاون بين والرأسي فيما بينها لبناء هيكلها لتشكيل االتحاد العام للتع
  .التعاونيات

دراسة أوضاع الجمعيات واالتحادات التعاونية المسجلة وتحديد أوضاع العاملة منها وغير العاملة  - 
  .واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها

في أنشطة  توجيه ودعم إدماج دور المرأة والشباب وذوي االحتياجات الخاصة واألسرى المحررين - 
  .الحركة التعاونية

  .متابعة إعداد مشاريع األنظمة التعاونية الملحقة بمشروع قانون التعاون الفلسطيني - 
المساعدة في وضع األنظمة الداخلية للجمعيات واالتحادات التعاونية بما يتالئم وإحكام قانون التعاون  - 

  .واألنظمة الصادرة بمقتضاه
  .التعاون واألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذهاضمان تطبيق احكام قانون  - 
تدقيق القوائم المالية ودراسة الميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات واالتحادات التعاونية  - 

  .والمصادقة عليها
نظيم عالقاتها بما فيها تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات األهلية والرسمية المعنية وت - 

  .المجلس االستشاري التعاوني
  .تفعيل التنسيق والتعاون مع المنظمات التعاونية اإلقليمية والعربية والدولية - 
  .التنسيق مع اإلدارات العامة المعنية في الوزارة واقتراح االحتياجات بما فيها تنمية الموارد البشرية - 
المعطيات اإلحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة بالتنسيق مع تجميع وتنسيق البيانات وتوفير  - 

  . اإلدارة العامة للتخطيط والمعلومات

  الهيكلية .2

  : تتكون هذه اإلدارة من اربع دوائر وهي

  .دائرة اإلرشاد والتنظيم التعاوني. 1
  .دائرة تنمية التعاون. 2
  .دائرة الرقابة والتدقيق. 3
  ل محافظة دائرة التعاون في ك. 4

  : مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص. 3



، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة )12(باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة 
  . العامة بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )29(المادة 
  اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية 

  : تولى اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية المهام و االختصاصات التاليةت.1

صياغة واقتراح القوانين واألنظمة واللوائح الالزمة لتشكيل اإلطار التشريعي لنظام التأمينات  - 
  .االجتماعية، بالتعاون مع األطراف المعنية في المجتمع

ي تغطيتها على المؤسسات والفئات المشمولة ضمن أسلوب اإلعداد لتطبيق التأمينات االجتماعية المنو - 
  .التدرج الكمي والقطاعي والجغرافي

التحضير إلنشاء المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وما يرافق ذلك من أعداد األطر التقنية  - 
وع التي يقتضي واإلدارية والمالية، والقيام بتدريبها وتأهيلها سواء كان ذلك عل مستوى المركز أو الفر

  .العمل إنشائها
  .تنظيم عمليات تسجيل وانتساب المنشآت والعاملين المشمولين بأحكام قانون التأمينات - 
تنظيم اإلجراءات الخاصة بتوفير العالج والرعاية الطبية للمشمولين بتأمين إصابات العمل ودفع  - 

  .حقوقهم وتعويضاتهم حسب األصول
قات والرواتب والتعويضات للمشمولين بتأمين العجز والشيخوخة والوفاة، تنظيم إجراءات دفع المستح - 

  .حسب االحكام الخاصة واألصول المرعية
تنظيم اللوائح واإلجراءات المالية، وتدريب الكادر المختص في اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية  - 

ستندات الخاصة بأوامر الصرف على إجراء الحسابات والتقارير المالية واستعمال األوراق والم
  .وإيصاالت القبض بشكل يضمن دقة االداء وسهولته وسرعته

إقامة أفضل العالقات مع المشمولين بنظام التأمينات من العمال وأصحاب العمل وسائر المواطنين  - 
  .صعدوتنظيم التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة داخلياً وعربياً ودولياً على كافة ال

المشاركة اإليجابية والفعالة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتأمينات االجتماعية وأبحاثها  - 
  .وتطوراتها والمساهمة البناءة في تحسين مزاياها

السعي المتواصل لنشر الثقافة والوعي التأميني لدى المشمولين وبين أفراد المجتمع بشكل عام  - 
  .ية والبصرية وباستخدام المنابر اإلعالمية الحديثةباستعمال كافة الوسائل السمع

القيام بإجراء األبحاث والدراسات االجتماعية واالقتصادية والقانونية بشكل متواصل، لمواكبة  - 
التطورات، ولتحسين األساليب والوسائل اإلدارية والتقنية في تسيير نظام التأمينات االجتماعية وتحسين 

  .في تقدم المجتمعأدائه وتطوير مساهماته 
دراسة وتنفيذ أحدث الطرق العصرية ألرشفة المعلومات وتوثيقها، واإلشراف على تصميم أفضل  - 



أنواع األنظمة وبرامج الحاسوب لتغطية العملية التأمينية واحتياجاتها المختلفة من المعلومات 
  .واالستمارات والنماذج الخاصة بجوانبها المختلفة

سائل والطرق الستثمار وتنمية الموراد واالحتياطات الخاصة بصناديق التأمينات البحث عن أفضل الو - 
عند إنشائها بشكل يضمن قدرتها على تغطية التزاماتها، وتغطية الحقوق الذاتية للمؤمن عليهم، ويساهم 

  . في خلق فرص عمل جديدة وفي تنمية وتطور االقتصاد الفلسطيني بشكل عام

  الهيكلية .2

  : وتتشكل هيكلية اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية من الدوائر التالية

  دائرة الشؤون العامة. 1
  دائرة الشؤون الفنية. 2
  دائرة الشؤون التأمينية . 3

  مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص .3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام االدارة العامة )12(في المادة باإلضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها 
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة اعاله

  )30(المادة 
  مديريات عمل المحافظات 

  : تتولى مديريات عمل المحافظات المهام واالختصاصات التالية. 1

مجاالت العمل المختلفة بقصد تزويد طرفي إجراء التفتيش الدوري والمتابعة على المصانع والمنشآت و - 
  .اإلنتاج بالمعلومات واإلرشادات، والتأكد من تنفيذ قانون العمل وأحكامه واألنظمة واللوائح المتعلقة به

المساعدة في تنمية المعرفة بالحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل وأحكامه، لكل من العمال،  - 
  .وأصحاب العمل

السالمة والصحة المهنية للعمال وأصحاب العمل والمهتمين بكافة الطرق والوسائل تقديم خدمات  - 
  .المتاحة

المشاركة في التحقيق بالحوادث المهنية لتحديد األسباب والمسؤوليات وإحالة النتائج للجهات واإلدارات  - 
  .المعنية والمختصة

لقانونية الخاصة بظروف وشروط العمل إجراء التفتيش على أماكن العمل للتأكد من تطبيق األحكام ا - 
  .والتنسيق والتعاون مع اإلدارات المعنية



  .تدريب العاملين في المنشآت على وسائل السالمة والصحة المهنية قبل وأثناء ممارستهم للعمل - 
الزام جميع المنشآت بتسجيل جميع حوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية والخسائر البشرية  - 

الناجمة عنها وأيام الغياب الضائعة بسببها وإعداد السجالت المثبتة واإلحصاءات المعدة في هذا  والمادية
  .الشأن لتتمكن الجهات المختصة من اإلطالع عليها

تقديم خدمات التشغيل ألصحاب العمل والعمال الفلسطينيين الباحثين عن العمل، وفقا لنظام فعال  - 
ى المهن المناسبة لقدراتهم ومؤهالتهم ومهاراتهم حسب احتياجات لتسجيل طالبي العمل وتوجيههم إل

  .أصحاب العمل
  .تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومتابعتها وفقا لالتفاقيات المعقودة - 
  .متابعة اإلحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة تنفيذ سياسات التشغيل - 
ثقافة التعاونية والتعريف بالمبادئ والمفاهيم والقيم التعاونية وتشجيع المساهمة في نشر الوعي وال - 

  .العمل الجماعي المنظم
  . تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية - 
دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المسجلة، وتحديد أوضاع العاملة منها وغير العاملة والتنسيب  - 

  .المناسبة بشأنها باتخاذ اإلجراءات
تدقيق القوائم المالية ومراجعة الميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات التعاونية ورفعها للمصادقة  - 

  .عليها
  .تلقي الشكاوى العمالية وتسجيلها في النماذج الخاصة - 
لمنازعات الفردية دراسة القضايا العمالية الفردية والجماعية والعمل على تسويتها بالتنسيق مع دائرة ا - 

  .والجماعية
دراسة طلبات توقف المنشآت المتعثرة عن العمل ورفعها إلى اإلدارة العامة لدراستها ووضع الحلول  - 

  .المناسبة لها
تلقي طلبات تسجيل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ورفعها إلى اإلدارة العامة بعد استيفاء  - 

  .هاشروط ومصوغات التسجيل لتسجيل
تقديم التوجيهات واإلرشادات حول النشاط النقابي والمشاركة في االجتماعات العامة والسنوية التي  - 

  .تعقدها النقابات في المحافظة
  .رفع الميزانيات السنوية الخاصة بالنقابات في المحافظة إلى اإلدارة العامة - 
ير خاصة بها إلى دائرة المفاوضات متابعة حاالت اإلضراب والتوقف الجزئي عن العمل ورفع تقار - 

  .الجماعية
  .إعداد سجل خاص للنزاعات الفردية والجماعية - 
  .القيام بالزيارات التفتيشية لغايات التسجيل والشمول بأحكام القانون - 
  .فتح ملفات المنشآت المشمولة بنظام التأمينات االجتماعية - 
  .شآت المشمولة بنظام التأمينات االجتماعيةاحتساب االشتراكات الشهرية المستحقة على المن - 



  .استالم وإعداد واستكمال كافة الوثائق واالستمارات الخاصة بالمؤمن عليهم - 
  .المكتب/حفظ الملفات والوثائق اإلدارية الخاصة بكافة الدوائر واألقسام في المديرية - 
  .رة عن الوزارةنشر وتعميم القرارات اإلدارية المتعلقة بإجراءات العمل والصاد - 
  .اإلشراف على الخدمات اإلدارية والخدمات العامة والصيانة - 
  .توفير وسائل النقل الالزمة للعمل واإلشراف على حركة السيارات والسائقين - 
االحتفاظ بسجالت الصادر والوارد وسجالت اللوازم والملفات الخاصة بالموظفين وكافة أعمال  - 

  .المديرية
  . افة اإلجراءات والقرارات الخاصة بالموظفينمتابعة تنفيذ ك - 
  .تحديد احتياجات المديرية من األثاث والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية والمطبوعات - 
متابعة الدوام اليومي ومهمات العمل وساعات العمل اإلضافي واإلجازات والدورات بما يتماشى مع  - 

  . القوانين واألنظمة المرعية

  ة الهيكلي.2

  : وتتكون مديرية عمل المحافظة من الدوائر التالية

  دائرة التفتيش وحماية العمل. 1
  دائرة التشغيل . 2
  دائرة التعاون. 3
  .قسم عالقات العمل. 4
  قسم التأمينات االجتماعية. 5
  . قسم الشؤون اإلدارية والمالية. 6

  مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص . 3

، يكون المدير العام مسؤوال عن قيام اإلدارة العامة )12(لى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة باإلضافة إ
  . بتحقيق المهام واالختصاصات الواردة أعاله

  )31(المادة 
  . يعتبر كل من الهيكل التنظيمي و الهيكل الوظيفي الملحقين بهذا النظام جزء ال يتجزأ منه

  )32(المادة 
لعمل بإصدار التعليمات المنظمة لعمل كل من االدارات العامة في الوزارة بما في ذلك إستحداث يقوم وزير ا

  . االقسام و الشعب تحقيقا ألهداف الوزارة



  . ال يجوز إجراء اي تعديل على هذا النظام اال بموافقة مجلس الوزراء) 33(المادة 

  )34(المادة 
  . يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام

  )35( المادة
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

  . الجريدة الرسمية

  أحمد قريع
  رئيس الوزراء

   

   

   

 


