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 2018جماعية السنوي للعام تقرير دائرة المفاوضات ال
 

 مقدمة:
إلستقرار عالقات العمل كونها تعتبر الجسر ما بين طرفي  أساسيةتعتبر دائرة المفاوضات الجماعية ذات أهمية وركيزة 

مبدأ التكامل ما بين أطراف اإلنتاج من  وترسيخ ( ، ويرتكز دورها على نشر ثقافة الحوارالعاملين وأصحاب العملاإلنتاج )
الحفاظ على بيئة عمل يسودها اإلستقرار والعمل بشكل دائم على تحسين ظروف وشروط العمل ، وبالتالي تعزيز أجل 

 اإلنتماء للمؤسسة) المنشأة( كونها تحقق مصالح الجميع )العاملين وأصحاب العمل( والجمهور المتلقي للخدمات .
قرار عالقات العمل كونه نتيجة لجلسات الحوار ويتم من ناحية أخرى يعتبر إتفاق العمل الجماعي من أهم ركائز إست

الفضلى عن التشريعات والقوانين القائمة ، بمعنى يعبر عن إرادة  األهميةبالتوافق ما بين طرفي اإلنتاج ، وهذا ما يعطية 
قيق الهدف الرئيسي وبالتالي تحطرفي اإلنتاج بما ينسجم مع قانون العمل الفلسطيني وسياسة اإلدارة العامة لعالقات العمل 

وهو تحسين شروط وظروف العمل ، وهذا ما ينعكس على زيادة اإلنتاج وتعزيز روح العمل الجماعي والحرص على 
 ديمومة وبقاء المؤسسة)المنشأة( وبالتالي تقديم الخدمات بجودة ونوعية وكمية أفضل .

 
 إنجازات:

والمرتبطة ارتباطا كليا مع الخطة االستراتيجية  2018مل لعام استنادا الى الخطة السنوية لالدارة العامة لعالقات الع
للوزارة والتي سعينا من خاللها جاهدين لتحقيق اهدافنا بما يتوافق ويتالئم مع االمكانيات المتاحة واالليات المتبعة لدى الدائرة 

المحافظات في نفس االدارة والتي تتقاطع وبالتنسيق مع دائرتي النزاعات الجماعية والمنظمات النقابية ومندوبي التوفيق في 
اهدافها جميعا وبشكل مباشر في الوصول الى تعزيز استقرار عالقات العمل في كافة القطاعات وبالرغم من كل التحديات 

رة التي واجهناها في عملنا وفي ظل االوضاع االقتصادية والسياسة الصعبة التي تمر بها االراضي الفلسطينية فقد عملت الدائ
على متابعة المذكرات المطلبية الواردة للوزارة والتدخل لحل النزاع والخالف القائم من خالل المفاوضات وإدارة الحوار بين 

 وصوال إلى توقيع االتفاقيات الجماعية ومذكرات التفاهم ومن ثم إيداعها لدى الوزارة. طرفي اإلنتاج
 

 من حيث الخدمات التي تقدمها:  2018ات الجماعية يصور الجدول المرفق حجم انجازات دائرة المفاوض
 

 2018االعمال المنجزة 

 السنة
مذكره 
 مطلبيه

تشكيل لجنة 
 حوار

اتفاقيه جماعيه 
 مودعة

اتفاقية 
جماعية 
بحضور 
 الوزارة

اتفاقية 
جماعية 
بدون 
حضور 
 الوزارة

جلسات 
 حوار

زيارات 
 ميدانيه

2018 27 14 10 7 3 42 72 

 

( مذكرة مطلبيه قمنا بمتابعتها مركزيا من خالل 29) 2018لسابق نالحظ ان الدائرة تلقت خالل العام من خالل الجدول ا

مدير دائرة المفاوضات الجماعية في الوزارة وبالتنسيق مع مندوب التوفيق ومسؤول قسم عالقات العمل في كل محافظة وتم 



وعقد لقاءات وجلسات حوار وتشكيل لجان حوار لتسهيل  التعامل معها حسب االصول من خالل التواصل مع اطراف النزاع
مهمة التواصل والتعامل مع طرفي النزاع ومحاولة تجنب تطور النزاع والوصول الى اتفاق يرضي الطرفين وانهاء النزاع 

 القائم وما زال هناك عدة قضايا قيد الحوار.
وقد اعتمدنا في دائرة المفاوضات الجماعية فلسفة حل النزاع باعتماد الحوار الودي والتسويات الودية من مبدأ تقاسم االعباء 
بين اطراف االنتاج حيث تركزت هذه القضايا في قطاع الخدمات وفي قطاع التعليم الخاص والبلديات ومعظم هذه القضايا 

 طالبة بتحسين شروط وظروف العمل وعالوات مختلفة.كانت قضايا حقوقية بحتة تتمثل بالم
 

وقد نتج عن تسوية وانهاء النزاعات الجماعية مجموعة من اتفاقيات العمل الجماعية ومذكرات التفاهم التي منحت العمال 
من مختلف  ( عامل وعاملة17174( اتفاقية ومذكرة ، واستفاد منها )11العديد من المكتسبات واالمتيازات حيث بلغ عددها )

 القطاعات االقتصادية ومن مختلف المحافظات. 
وتتابع الدائرة جميع القضايا التي ترد اليها سواء في مقر الوزارة او في باقي المحافظات وتعمل جاهدة على تسوية النزاع 

 وصوال الى توقيع اتفاقيات جماعية.
 
 
 

 
 :2018ي سجالتنا لسنةيوضح الجدول المرفق حصيلة االتفاقيات الجماعية المقيدة ف

 

 
 

العديد من القضايا والنزاعات العمالية وتقديم االستشارات والتوعية واالرشاد للعديد من العمال  بمتابعةكما قامت الدائرة 
ة واالهلية مما كان له االثر االيجابي في حل العديد من القضايا والخالفات والوقاية من والشركات والمؤسسات الخاص

 حدوثها.  
 

 الجهة المنفذه اسم المؤسسه الرقم
عدد 

 العاملين
 نتيجة الشهر

 توقيع اتفاقية 1/2018 4234 جامعة بيرزيتعمال وموظفي   جامعة بير زيت 1

 مصلحة مياه محافظة القدس 2
عمال وموظفي مصلحة مياه 

 محافظة القدس
224 

3/2018 

 توقيع اتفاقية

 رممستشفى الزكاة /طولك 3
مستشفى الزكاة عمال وموظفي 

 طولكرم
121 

4/2018 

 توقيع اتفاقية

 توقيع اتفاقية 10/2018 562 عمال وموظفي بلدية طولكرم بلدية طولكرم 4

 الخليل /مستشفى األهلي 5
 الطب المخبريعمال وموظفي 

 الخليل/
690 

10/2018 
 توقيع اتفاقية

 263 عمال وموظفي بلدية البيرة بلدية البيرة 6

12/2018 

 توقيع اتفاقية

 شركة كهرباء طوباس 7
عمال وموظفي شركة كهرباء 

 طوباس
65 

12/2018 

 توقيع اتفاقية

 وزارة الحكم المحلي  8
النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات 

 المحلية 
6000 

5/12/2018 

 توقيع إتفاقية 

 7/2018 7 العامالت روضة جيل الغد    لجنة زكاة سعير 9
تفاهممذكرة   

 وكالة الغوث الدولية  10
اتحاد العاملين العرب / الضفة 

 الغربية
5000 

29/1/2018 

 توقيع إتفاقية 

 17166 المجموع



اضافة الى االعمال التي تقوم بها دائرة المفاوضات من متابعة نزاعات جماعية ومذكرات مطلبية واتفاقيات جماعية 
لية لعديد من العمال وأصحاب العمل باإلضافة الى حل ،كما تم تقديم العديد من االستشارات في موضوع النزاعات العما

 العديد من النزاعات الجماعية من خالل عودة العمال للعمل او دفع مستحقات بدل مكافأة نهاية خدمة لهم. 
 

 التوصيات:
توعية، وباعتماد مختلف الوسائل ) اإلعالم وال ةغرس ثقافة الحوار على أوسع نطاق لدى الشركاء االجتماعيين الثالث .1

 التعليم والتدريب، إبراز مزايا الحوار والتجارب الناجحة الخ (. 
إيالء المزيد من االهتمام بالثقافة العمالية وبتدريب المفاوضين وتنمية معارفهم وقدراتهم باألخص في مجال تشريعات  .2

 العمل وتقنيات التفاوض.

في دورات وندوات ومؤتمرات خارجية وداخلية تتعلق رفع مستوى اداء موظفي الدائرة والمديريات من خالل اشراكهم  .3
 بطبيعة العمل.

 
 
 

 مع فائق االحترام والتقدير ،،،
 

 
 
 
 

 مهند شحادة
 مدير دائرة المفاوضات الجماعيةم.

 


