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 8201الجماعية السنوي للعام  نزاعاتتقرير دائرة ال: الموضوع

 ةمقدم .1
 محل اذه وقتنا في تعد لم والتي والمستدامةالشاملة  والتنمية االجتماعي الرقي تحقيق في العمل إدارة عالقات دور أهمية تبرز

 مع يعكس ال الواقع إنف وعلى الرغم من ذلك ورسوخا، جالء زادتها الراهنة االقتصادية األزمة نإ لب العالم، أنحاء مختلف في الفخ

 تتعدد ناحية منف والخطورة الصعوبة غاية في معقدة ومعادلة عجيبة مفارقة اليوم تعيش العمل إدارة فإن وعليه األهمية هذه األسف

 للتكنولوجيا السريعة والتطورات االقتصادي اإلصالح وبرامج إفرازات العولمة بسبب ترسخا   وتزداد مجالها يتسعو  العمل رةإدا مهام

 واالقتصادية المالية األزمة مؤخرا انعكاسات العوامل لهذه تفيواض اجاالنت وأنماط العمل عالقات في الحاصلة والمتغيرات العديدة

 .العمل عالم على
بدور هام في سبيل تهيئة البيئة االجتماعية واالقتصادية ة العمل الفلسطينية احدى الوزارات التي اضطلعت ار وز تعتبر 

اتيجية في إعداد الخطط اإلستر  للوزارةكونها جزء مهم  االدارة العامة لعالقات العمل تساهمو  النعاش وتطوير االقتصاد الفلسطيني
بنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل لعمل واالشراف على كافة االعمال المتعلقة ا اتوالتنفيذية في الوزارة التي تعنى بعالق
والمساهمة في تعزيز االستقرار واالمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص  ،واالشراف على حل النزاعات العمالية

واالشراف على انهاء  ،عمل ايجابية في المؤسسات ئةبيت عمل جيدة بين اطراف االنتاج الثالثة وتوفير من خالل بناء عالقا
با  وذلك بغية تحقيق استقرار بيئة العمل على نحو ينعكس إيجا، وتعليق عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين

هو  فلسطينيسان الناإلُجّل اهتمامها بالعمل والعمال إيمانا  منها بأن  العملحيث تولي وزارة ، على تنظيم سوق العمل وتطويره
 .ايتهامحور التنمية وغ

نوطة بها وبشكل حل النزاعات كاحد دوائر االدارة العامة لعالقات العمل لتضطلع بدورها لتنفيذ المهام المقد جاءت دائرة 
ا االنسجام دهسو ينسجم مع بقية مكونات االدارة من دائرة العالقة مع المنظمات النقابية ودائرة المفاوضات الجماعية بعالقة ي
ة كل في مكانه والتنسيق لما يصفها من تكاملية وترابط في طبيعة الهدف ، وقد جاءت االقسام في مديريات العمل لتمثيل الدائر 

ادا افقيا يسوده الترابط والتفاهم واالنسجام والعمل الجماعي لتنفيذ الخطط والمهام المرسومة في سبيل الوصول الى العديد ممثلة امتد
 هداف المرحلية واالستراتيجية لالدارة العامة .الا من

 
بتقديم خدماتها وتنفيذ المهام الموكلة لها وفقا لما تتضمنه دائرة حل النزاعات الجماعية فقد قامت  ،وانطالقا مما سبق

استقرار عالقات  يزتعز الى بشكل عام ساعية  للوزارة اإلستراتيجيةوبما ينسجم مع الخطة  ،بشكل خاص دارةإللالخطة السنوية 
وانين والقرارات واضح من خالل مجموعة من االتفاقيات واالنجازات والق، ويظهر ذلك بشكل الحفاظ على الحقوق العماليةو  العمل

 .س ارادة واضحة وقوية لتعزيز استقرار عالقات العمل في فلسطينمما يعك قها وتنفيذها خالل السنوات السابقةتطبيالتي تم 
 



  

 

  

 

 رةائلدبيئة عمل ا .2

السياسية واالقتصادية  ألوضاعنظرا  ل، و التشوه الهيكلي هما الصفتان الغالبتان على االقتصاد الفلسطينيو  التوازن  ن ميزتي عدما
مفعول سريان  ، مضعفا بذلكن طرفي االنتاجفقد انتج ذلك عالقات عمل غير متوازنة بي التضخم والفقر العالية السائدة ونسب

والمنشآت ،  ومنتجا العديد من حماية القانونية والتشريعات التي تنظم عمل األفراد للاب وما تبعها من غي هاتقانون العمل وتطبيق
 المرفوعة للوزارة عماليةوكثرة القضايا ال ةالغير مبرر  وا عادة الهيكلة والنزاعات الجماعية وتدني الرواتب والتدويرالفردية النزاعات 
 والمحاكم.

جاجية والنزاعات ا  في المظاهرات والوقفات واالعتصامات االحتنمو  خيرةونة اآلي في االينسطشهد سوق العمل الفل
رسة هذه ، غير أن مماباستثناء االضرابات في باب التعبير عن الرأي ، ويمكن تصنيف هذه الوسائل الى حد ماواالضرابات العمالية

تخاذ قرارات عامة أو خاصة أو حتى ال ددة أو بالضغطمحة إما الى المطالبة بحقوق معين ختلطت واصبحت تهدفاالوسائل 
 إلصدار أو تعديل قانون.

 
لوضع المميز لالقتصاد الفلسطيني ، فقد كان ال بد من مجانسة البيئة الداخلية للعاملين في مجال الحوار االجتماعي وفض نظرا لو 

الدارة على اكتسبها جل موظفي ات التي براالخمن رغم بالبعد  لما تتطلبه تعقيدات البيئة المحيطة األمر الذي لم يكتم النزاعات مع
التثقيف العمالي تسير بشكل  آليات أن إال، ل من الدورات التطويرية المتخصصةالتي خلت بشكل شبه كامو سنوات عملهم  مدار

مؤسسات  ،العمل أصحابابات قنو  العماليةالنقابات  –المعنية  األطرافتكاد تراوح مكانها نظرا للقصور الواضح من  أو متباطئ
الذي يساهم في زيادة نسبة الجهل بالقوانين السارية لحل النزاعات واللجوء للحوار حال  األمر –، الجانب الحكومي األهليالعمل 
 .نشوئها

 حصيلة العمل السنوي للدائرة  .3

 النزاعات الفردية: 3.1
توفير  على والعمل عات الفردية والجماعيةق بادارة حل النزا لعد اليات العمل فيما يتتوحيعلى  دائرة النزاعاتلقد ركزت 

، وحرصت على أن الرسمية ذات العالقة الممثلة بالعمال واصحاب العمل والمؤسساتعالقات متوازنة بين اطراف العمل واالنتاج 
 .وجبهة الصادرة بممظرها بقانون العمل واالنأطيوت هم العميق للحقوق وااللتزاماتتتسم هذه العالقة بالحوار والف

وتحديد اوجه التعاون الالزمة مع مديريات العمل على توحيد جهودها وآليات عملها ثلة بموظفيها في ممبناء  عليه عملت الدائرة 
ل والدائرة القانونية الجهات ذات االختصاص من جهة اخرى ، فكان ال بد من التنسيق والتعاون مع االدارة العامة لتفتيش العم

وتعزيز العالقات مع طرفي النزاع واألطراف المساندة في النزاعات على صعيد ليا على صعيد الوزارة الى المستويات الع ةافاض
 .اطراف االنتاج ، االمر الذي عكس انطباعا ايجابيا نحو دور الدائرة بغض النظر عن نتائج تدخالتها

 
 2018قات العمل العسم الجماعية قات الفردية و األعمال المنجزة دائرة النزاع

 

 الشهر الرقم

 قيمة المخالصة االعمال المنجزة
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 شيكل دوالر دينار

 31240 0 0 246 127 2 1 5 3 دائرة حل النزاعات 1

وب مديرية عمل جن 2
 الخليل

27 13 2 1 31 142 0 1500 212074 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديرية عمل يطا 3



  

 

  

 

 725198 0 0 364 142 95 10 26 82 مديرية عمل الخليل 4

 99700 0 0 104 98 19 1 12 12 مديرية عمل بيت لحم 5

 0 0 0 14 24 1 4 3 0 مديرية عمل القدس 6

 346613 0 0 124 48 0 2 24 49 مديرية عمل اريحا 7

م هللا ارمديرية عمل  8
 لبيرةوا

80 56 35 16 165 249 284 30515 770727 

 47792 0 0 171 76 0 27 47 12 مديرية عمل نابلس 9

 267933 0 0 17 54 2 0 17 24 مديرية عمل طولكرم 10

 5300 0 0 36 6 0 3 2 2 مديرية عمل سلفيت 11

 75650 0 0 113 54 0 2 2 8 مديرية عمل قلقيلية 12

 427735 2700 0 115 10 7 14 30 41 جنين مديرية عمل 13

 15000 0 0 83 16 3 3 2 3 مديرية عمل طوباس 14

 92838 0 0 35 5 0 0 5 30 مكتب عمل حلحول 15
 3117800 34715 284 2026 840 146 104 244 373 المجاميع

 
قيدة في والم مسجلةلى الفردية او اجدول اعاله ان اجمالي الشكنالحظ من خالل قراءة البيانات السابقة الواردة في ال

بإجمالي قضية عمالية  (373)حيث بلغ عدد القضايا التي حلت قضية  (867)بلغ  2018دائرة النزاعات خالل العام سجالت 
ي حفظت لقضايا التوبلغ عدد اعمالية قضية  (244)شيكل في حين بلغ عدد القضايا المحولة للقضاء  (3,247,025.16)مبالغ 

قضية عمالية وبلغ عدد القضايا التي ال زالت قيد المتابعة  (104)قدميها بب عدم مراجعة محابها او بسطلب اص ىبناءا عل
قضية عمالية في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قام بها موظفوا اقسام عالقات العمل في المحافظات وفي مركز  (146)

في زيارة ميدانية  (840)الوظيفي مايقارب  دارة وحسب الوصفءات المتبعة في االار القضايا العمالية حسب االجالوزارة لمتابعة 
استشارة قدمت للمراجعين من طرفي االنتاج عمال واصحاب عمل في العديد من القضايا  (2026)حين تم تقديم مايقارب من 

شعار كانت في مجملها استفسار عن حقوق عمالية و  صابات العملالهيكلة و  ادةاع اتا  ا وتنظيم وأليات متابعته لجماعيةوالنزاعات ا ا 
 .والضمان اإلجتماعي واالستفسار عن الحد االدنى لالجورعقود العمل 

باالضافة لكل ماسبق ذكره التزم موظفو عالقات العمل بتقديم الشهادات امام المحاكم والقضاء في كافة القضايا العمالية 
اضطر اصحابها للتوجه للقضاء وكانت هذه بل والحلول مما ولم تنجح كافة الس يور في محاولة حلها بشكل ودالتي كان لهم د

      الشهادات بناءا على استدعاءات موجهة لهم من المحكمة المختصة للحضور وتقديم االفادة كشاهد. 
 

 من منظور النوع اإلجتماعي: 2018الجدول التالي يوضح فصل الشكاوى العمالية الواردة للدائرة خالل 
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 شيكل دوالر دينار

 2817701 22256 284 118 86 188 303 695 ذكر

 300099 12459 0 28 18 56 70 172 انثى

 3117800 34715 284 146 104 244 373 867 اجملموع

 
خالل العام عمالية قضية  (867)جمالي القضايا الواردة بلغ البيانات الواردة في الجدول السابق أن ا اءةخالل قر  نالحظ من

نسبته قضية بما  (695) مقسمة حسب النوع االجتماعي بين الذكور واالناث حيث بلغ عدد القضايا المقدمة من قبل الذكور 2018



  

 

  

 

% من مجموع 20قضية بما نسبته  (172)يا الواردة من قبل االناث غ عدد القضاالواردة في حين بل % من مجموع القضايا80
لذكور كان لهم النصيب األكبر في عدد القضايا الواردة وذلك يعود األرقام التي تم ذكرها نالحظ ان ا القضايا الواردة ومن خالل

 ها.   بيعملون وا كانلطبيعة القطاعات التي 
 

  ات الجماعيةعاز الن 3.2
 ، فلجأهذه المصالح مصالح طرفي عقد العمل او بسبب تضاربفي المؤسسة نتيجة لعدم وجود توازن بين  لنزاعات الجماعيةت انشأ
في العقود لضغط على أرباب العمل لتحسين موقف العمال لالحداث هذا التوازن  عتصامات واالضراباتحتجاجات وااللالمال عال

  .ةوالجماعي ةالفردي
ات العديدة من قبل اطراف االنتاج واللجان العمالية لموظفي االدارة العامة لعالقات العمل اضافة خالل المراجع وقد تجلى هذا من

ن خالل الى االبقاء على خطوط التواصل مفتوحة الى ما بعد انتهاء النزاع ، كما كان للدور االرشادي المقدم ألصحاب العمل م
 .الجماعية نشوء النزاعاترا فاعال للحد من و دالزيارات الميدانية 

 
 2018والجدول التالي يبين النزاعات الجماعية للعام المنصرم 
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 النقابة اسم المؤسسه

 عدد العاملين

 موضوع النزاع
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لخواجا ا ةشرك 1
 للمحروقات

العاملين في شركة 
 الخواجا

ظروف تحسين  75  
وشروط عمل 

وتحصيل حقوق 
 عمالية

 قيد الحوار 25/12/2017 رام هللا 2 2  

وكالة غوث  2
 وتشغيل الالجئين

نقابة العاملين في 
وكالة غوث وتشغيل 

 الالجئين

تحسن ظروف  5000  
 وشروط عمل

 اتفاق جماعي عيتوق 01/01/2018 رام هللا 1 1  

تحسين ظروف  380 288 92  جامعة بيرزيت 3
 وشروط عمل

 توقيع اتفاق جماعي 01/01/2018 رام هللا 2 2  

شركة بيو هايف  4
 لالجهزة الطبية

شركة بيو موظفوا 
هايف لالجهزة 

 الطبية

وجيه المؤسسة ت تم 10/01/2018 رام هللا 2 1   تأخير رواتب 65  
للقضاء من قبل 

 شالتفتي

شركة توزيع  5
كهرباء الشمال في 

 ابلسن

نقابة العاملين في 
شركة توزيع 

كهرباء الشمال في 
 محافظة نابلس

تحسين ظروف  137 93 44
وشروط عمل 

وتحصيل حقوق 
 يةعمال

 الحوار قائم 24/01/2018 نابلس 2 1  

 حلويات الشرق 6
عمال وموظفي 

لشرق رام حلويات ا
 هللا

2 3 5 

المطالبة بصرف 
زات اجاال

عياد والعطل واال
 وساعات العمل

 االضافي

 الحوار قائم 02/2018 رام هللا  1  

شركة كهرباء  7
 الجنوب

موظفي شركة 
 كهرباء الجنوب

اعادة هيكلة  176  
وتعديل سلم 

 الرواتب

 الحوار قائم 02/2018 دورا 3 3 1 

شركة كهرباء  8
 منطقة طوباس

نقابة العاملين في 
شركة كهرباء 

 باسوطمنطقة 

تحسين ظروف  65  
وشروط عمل 

يل حقوق وتحص
 عمالية

 توقيع اتفاق 11/02/2018 طوباس 2 2  

ادارة جمعية  9
الهالل االحمر 

 الفلسطيني

نقابة خدمات 
االسعاف 
 والطواريء

حل قضية  150  
التقاعد لموظفي 

 االسعاف

 قيد الحوار 25/02/2018 هللام را 1 2  

وموظفي  لنقابة عما مستشفى الزكاة 10
 مستشفى الزكاة

في دفع االنتظام  121  
 راتب الشهريال

النزاع وتعهد تم حل   طولكرم 2 2  
ادارة المستشفى 

بااللتزام بدفع الراتب 
الشهري بالموعد 



  

 

  

 

المحدد ودفع جزء 
من المستحقات 
السابقة حسب 

 ات المتاحةاالمكاني

مصلحة مياه  11
 محافظة القدس

نقابة عمال وموظفي 
اه يممصلحة 

 محافظة القدس

ادخال تعديالت  260  
لى التأمين ع

ي ونظام الصح
 الحوافز

تم توقيع اتفاق  11/03/2018 م هللارا 2 2  
 جماعي

شركة دار الشفاء  12
 لالدوية

نقابة العاملين في 
 دار الشفاء

م احكا تطبيق 108 61 47
 قانون العمل

 قيد الحوار 07/05/2018 رام هللا 2 5  

نقابة العاملين في  يرةبلبلدية ا 13
 بلدية البيرة

موظفي تثبيت  263 226 37
العقود والتوافق 
على موضوع 

 التقاعد

توقيع اتفاق جماعي  11/04/2018 رام هللا 6 9 3 
بتاريخ 

9/12/2018 

جمعية الهالل  14
سطيني االحمر الفل

 طولكرم/

نقابة العاملين في 
جمعية الهالل 
 االحمر الفلسطين

ق الكادر يبتط 35 20 15
 الوظيفي

الحوار مع االدارة قيد  21/05/2018 طولكرم 1 1  
 في رام هللا

قسم االشعة لجان  15
 العمل الصحي

العاملين في قسم 
 االشعة

 callساعة ال  16  
وخالف مع 

 موظف

 قيد الحوار 23/06/2018 قلقيلية 1 1  

العامالت في روضة  لجنة زكاة سعير 16
 جيل الغد

 مذكرة تفاهم  5/7/2018 حلحول  1   ليةامحقوق ع 7 7 

نقابة العاملين في  جامعة بيرزيت 17
 جامعة بيرزيت

تحسين ظروف  4234  
 وشروط العمل

 قيد الحوار 31/08/2018 رام هللا 3 2  

جمعية الهالل  18
االحمر الفلسطيني 

 نابلس/

لجنة العاملين في 
جمعية الهالل 

االحمر 
 الفلسطيني/نابلس

تحسين ظروف  75 51 24
 وشروط العمل

 قيد الحوار 13/09/2018 نابلس 1 1 عام 

جمعية اصدقاء  19
المريض 

 (مستشفى االهلي)

العاملين في الطب 
 المخبري

تحسين ظروف  690  
 وشروط عمل

 توقيع اتفاق 9/2018 الخليل  1  

نقابة عمال وموظفي  بلدية اريحا 20
 بلدية اريحا

50 311 361 
تحسين ظروف 

 عمل طوشرو
 ار قائموح 10/2018 اريحا 2 2  

سلطة المياه  21
 والمجاري

نقابة  سلطة المياه 
 والمجاري

صرف جميع  76  
العالوات 
الدورية 

والدرجات 
 لمستحقيها

ع العلم ار مالحوقيد  10/2018 بيت لحم 2 3 1 2
انه تم االتفاق على 
انهاء النزاع وتنفيذ 
كافة المطالب حتى 

 1.2.2019تاريخ 

وموظفي  لجنة عمال بلدية طولكرم 22
 لدية طولكرمب

صرف عالوات  562  
وبدالت مرتبطة 

بالراتب 
باالضافة 

لتحسين ظروف 
 وشروط العمل

 طولكرم 1 2  
 

تم توقيع اتفاق  04/10/2018
 جماعي

هالل شركة ال 23
 تجاريةال

العاملون في شركة 
اتحاد الهالل 

 التجارية

تحسين ظروف  8 2 6
 وشروط العمل

 قيد الحوار 09/10/2018 سالقد  1 1 

العاملين في نقابة  مدرسة لفرندز 24
 مدارس لفرندز

 تحسين ظروف 140  
 وشروط عمل

 قيد الحوار 11/2018  2 2  

الجامعة العربية  25
 االمريكية

نقابة العاملين في 
الجامعة العربية 

 مريكيةاال

تحسين ظروف  412 304 108
 وشروط العمل

 حوارقيد ال 05/12/2018 جنين  1  

العاملين في نقابة  بلدية يطا 26
 بلدية يطا

تحسين ظروف  42  
 وشروط عمل

 قيد الحوار 02/01/2019 يطا  1  

حكم رة الوزا 27
 المحلي

النقابة الوطنية 
للعاملين في الهيئات 

 المحلية

 اتفاق جماعي 5/12/2018 رام هللا 2 2   حقوق عمالية 6000  

  
 19463 1366 425 المجموع

 
54 42 

   

 
 يجماع نزاع (27)لدائرة قيدة في سجالت انزاعات الجماعية المة في الجدول السابق أن عدد النالحظ من خالل البيانات الوارد

زالت قيد القية والبجماعية ومذكرات تفاهم اتفاقيات  10توقيع منها تم  كانت في مجملها موضوعها تحسين ظروف وشروط العمل
 ائم.ة والحوار فيها قالمتابع



  

 

  

 

لى اعالن ووصل الى حد االعالن عن اجراءات تصعيدية وصلت اع فيها النزا  يوضح الجدول المؤسسات التي تصاعد امك
 لى اضراب عام.ل وتطور اي عن العماالضراب الجزئ

في  ارحو ولجان ال اطراف النزاع كافةمع  التوالي ىلع 42و  54البالغة  جلسات الحوارو  الزيارات الميدانيةكما يوضح الجدول عدد 
وتفاقمها حاولة الحد من تطورها مو حول المواضيع المتنازع عليها النصح واالرشاد يم تقدمن خالل  ب وجهات النظرتقريل محاولة

ت قالعالق بيئة سليمة يقحقوق في العمل وتحتعزيز المباديء االساسية والوالعمل على على كال الطرفين  لتفادي االثار السلبية
والتوفيق بدائل عن االجراءات التصعيدية وشن  ةطفاظ على ديمومتها وجعل الحوار والتشاور والوساودعمها والح العمل

 ضرابات.اال
وعاملة عامل  (19463)المؤسسات التي خاضت نزاعات عمالية جماعية والبالغ عددهم  عاملين فيول عدد الكما ويوضح الجد

 .2018 مخالل العا
 

 :هيكلةت اعادة عمليا 3.3
من مجاالت األعمال إعادة النظر في  جيا الحادة إلىتماعية والتكنولو االقتصادية واالجية و السياست التطورات والتغيرات لقد أد
ة تغيير يلعموهي عبارة عن " ةهيكلالاعادة  الىمن المنشآت  يددفلجأت الع البقاءو  الصمود مقومات نشأةكتساب المنب عدة الجوا

رامج والسياسات التي تضعها والخطط والب االستراتجياتذلك مجموع ويقصد ب لمكونات التنظيميةبين العالقات الرسمية مدروسة ل
 طريق تقليل عدد عن ،وتقليل الخسائر والعودة الى تحقيق التوازن والفاعلية  ةكفاءلاوتحسين  لتخفيض التكاليف منشأةدارة الا

 ."لتنظيمي بالمؤسسةل اات في الهيكدد المستويالوحدات وعقسام و ألأو عدد ا العاملين
قة عن انيات مدقيدنا بميز لة تم التشديد على تزو ت بعمليات إعادة الهيكا لكافة المؤسسات التي قامومن خالل متابعتنا وزيارتن

ي م داخلود نظاوضرورة وج ةلعة على إعادة الهيكعامين منصرمين إلثبات خسائر مادية تواجهها المؤسسة او دالئل قاط
 من قبل وزارة العمل لضمان الحماية القانونية. مصادقللمؤسسة 

 
بلغ  إشعار حيث72) الفلسطيني )ون العمل من قان 41ادة هيكلة حسب المادة ث بلغ عدد االشعارات المقدمة للوزارة بعنوان إعيح

ي هذه االشعارات العمال المفصولين ف ددع كانو  مل وعاملةاع 7496))االشعارات  في المؤسسات التي قدمت هذه ينلامعدد الع
جاءت كنتيجة مع مالحظة أن عدد كبير من إشعارات إعادة الهيكلة لهذا العام  مختلفة قطاعات ةعد منعامل وعاملة  (465)

 من ميزانياتها التشغيلية. األكبر نسبةولة من المانحين والتي كانت تشغل الإلنتهاء المشاريع المح
 
 

 : 2018العام ارة خالل الهيكلة التي وصلت الوز  برز عمليات اعادةوالجدول التالي ي
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اسباب فنية  20 1 19 20   رام هللا 15/1/2018 دياشركة بال مي 1
 ومالية

زيارة المؤسسة والتحقق  تم
ل قوات ن قباقتحام المقر ممن 

 االحتالل وتدمير محتوياته

 فنية سبابا 1  1    رام هللا SCI 3/1/2018مؤسسة  2
 ومالية

لم نستطيع الوصول للمؤسسة 
 وانبسبب عدم توفر اي عن

اسباب فنية  1 1  رام هللا 4/12/2018
 ومالية

 

اسباب فنية  1  1 132   رام هللا 3/1/2018 ريتش 3
 ومالية

 

مماطلة المؤسسة في لقاءنا  اسباب مالية 13 6 7 رام هللا 21/11/2018
اوالتنا حمباالرغم من 



  

 

  

 

 تواصل معهمالالمتكررة 

شركة فلسطين  4
ستثمار العقاري لال

 بريكو

ات اعادة كمال اجراءاست اسباب مالية 12 4 8 120   رام هللا 4/1/2018
الهيكلة استنادا الى االشعار 

المرسل بتاريخ 
30/7/2017 

5 Souktel 7/1/2018 الغاء وظيفة اسباب فنية 1 1  16 6 10 رام هللا 

 رام هللا 20/6/2018

1  1 

ر المشاريع الغاء منصب مدي اسباب فنية
  في فلسطين

مدير المشاريع الغاء منصب  اسباب فنية 3 1 2 رام هللا 30/10/2018
 في فلسطين

الغاء منصب مدير المشاريع  اسباب فنية 3 2 1 رام هللا 19/11/2018
 في فلسطين

قناة القدس  6
 الفضائية

 اسباب فنية    20   رام هللا 7/1/2018
دة الهيكلة وتحويل تم الغاء اعا

 الموظف لمصور

شركة بالكو  7
لالستيراد 
 والتوزيع

تراجع نتائج عمله وآداءه  اسباب فنية 1  1 120 8 112 رام هللا 8/1/2018
واالستغناء عن منطقته بنتيجة 

 اعمال التقييم

اسباب فنية  56 2 54 220 3 217 رام هللا 14/1/2018 حماية 8
 ومالية

ت تم انهاء الخدمات على فترا
تزويد الوزارة بالميزانيات تم 

 سائر ماليةالتي تتثبت وجود خ

  اسباب مالية 7 2 5 600   رام هللا 17/1/2018 صلوا 9

موظفين  4سيتم فصل  اسباب مالية 1 1  رام هللا 30/7/2018
 بالتدريج

االبداع شركة  10
متناهي  لللتموي

 الصغر

متابعة من قبل التفتيش حيث  اليةاسباب م 3 2 1 37   رام هللا 22/1/2018
ع العمال تم توقيع مخالصات م

موظفة  ين باستثناءالمفصول
 من دورا

شركة جراند بارك  11
 للفنادق واالستجمام

اسباب فنية  23 2 21 540   رام هللا 31/1/2018
 ومالية

ة ستعمل على تسوية الشرك
ن ريالموظفين راتب شه عم

عن كل سنة وللعاملين حرية 
 ياراالخت

شركة اوفر سيز  12
 نيوز

لية اسباب ما 6 1 5 19   رام هللا 8/2/2018
 وفنية

ت متابعة الموضوع تم
نائب رئيس مجلس ومراسلة 

االدارة ولم يتم تزويدنا 
 بالميزانيات والهيكليات

الند برينت شركة  13
 للطباعة

هللارام  11/2/2018  مالية باسبا 1 1  12   
 فنيةو

للمتابعة في حال مراجعة 
 العامل المفصول

ة مكتب مؤسس 14
 انترنيوز

مؤسسة في اغالق مكتب ال اسباب مالية 3  3 16   رام هللا 25/2/2018
نقص  رام هللا وذلك بسبب

الدعم المالي الالزم والذي 
سيترتب عليه تخليص كافة 

 الموظفين في الفرع

الطريفي  شركة 15
ت للمقاوال

 واالعمار

سباب مالية ا 2  2 55   رام هللا 7/11/2017
 وفنية

اء المشروع اسباب تتعلق بانته
عليه وحدوث الذي يعملون 

)رفض تزويدنا بأي  خسارة
 أوراق(

اسباب فنية  2  2 هللارام  17/3/2018
لق تتع

 بالمشروع

بسبب انتهاء المشروع الذي 
 رةيعمل عليه وحدوث خسا

 أوراق( )رفض تزويدنا بأي

 انتهاء المشروع اسباب فنية 1  1 رام هللا 11/11/2018
 )رفض تزويدنا بأي أوراق(

د اة اتحشرك 16
 طينفلس-المقاولين

اسباب مالية  5 2 3 17 4 13 رام هللا 22/2/2018
 وفنية

االنتهاء من انجاز المشاريع 
 ي عملو عليهاالت

 سالميةاالغاثة اال 17
 عبر العالم

اسباب فنية        رام هللا 27/2/2018
 ومالية

تم تقليص الموازنات االدارية 
م قبل المكتب الرئيسي في 

ة تجاوزت ال ببنسبريطانيا 
50% 

 ال يتوفر اي عنوان للتواصل

18 Enabel 5/3/2018 اغالق مشروع برنامج تعزيز  اسباب مالية 3 1 2 26   رام هللا
بناء المؤسسات الذي برنامج 

ين الثالث لموظفه ايعمل علي
بناءا على اجتماع اللجنة 

 التوجيهية للمشروع



  

 

  

 

زويدنا باشعار انتهاء فترة تم ت
 المشروع

جمعية لجان العمل  19
 الصحي

الية التي بسبب الخسارة الم اسباب مالية 7 5 2 420   رام هللا 9/3/2018
تتعرض لها المؤسسة بسبب 

وقف التمويل المالي وتراكم ت
 الديون

اوتوزون شركة  20
 لتجارة المركبات

اسباب فنية حيث ستعمل على  اسباب فنية    42   ام هللار 19/3/2018
ئر واالقسام الدوا اغالق بعض

بب تقليص جزء من بس
 عملياتها

جروب بلس شركة  21
والت اللمق

 ثمارواالست

اسباب فنية حيث ستعمل على  اسباب فنية    22   رام هللا 19/3/2018
قسام وائر واالاغالق بعض الد

بسبب تقليص جزء من 
 ياتهاعمل

شركة ريتز  22
 موترز ال تي دي

اسباب فنية حيث ستعمل على  ةاسباب فني    32   رام هللا 19/3/2018
بعض الدوائر واالقسام اغالق 
ص جزء من تقلي ببسب

 عملياتها

زد شركة ريتز يو 23
 لتجارة المركبات

ب فنية حيث ستعمل على اسبا نيةاسباب ف    16   رام هللا 19/3/2018
ائر واالقسام بعض الدواغالق 

بسبب تقليص جزء من 
 عملياتها

سكوتر شركة بال  24
 لدراجات الناريةل

نية حيث ستعمل على فاسباب  اسباب فنية    12   رام هللا 19/3/2018
ئر واالقسام اغالق بعض الدوا

بسبب تقليص جزء من 
 عملياتها

شركة ريتس  25
لخدمات ليسنغ 

لتأجير والتأجير ا
 التمويلي

اسباب فنية حيث ستعمل على  نيةاسباب ف    11   رام هللا 19/3/2018
غالق بعض الدوائر واالقسام ا

بسبب تقليص جزء من 
 عملياتها

تاس يكارمؤسسة  26
 القدس

اسباب فنية  3 3  500   القدس 15/3/2018
 وخسارة مالية

مدير المؤسسة في مماطلة 
 ي معناوالتعاط مقابلتنا

  ئر ماليةخسا 1  1 جنين 3/4/2018

  خسائر مالية 1  1 رام هللا 3/4/2018

 تحويل الدوام لجزئي ب ماليةاسبا 6 4 2 رام هللا 19/11/2018

27 paltech 19/3/2018 ةخسائر مالية جسيم خسائر مالية 4 2 2 120   رام هللا 

الصندوق  28
الفلسطيني 

ي ويض مصابلتع
 حوادث الطرق

لمكان يوجد عنوان ال  خسائر مالية       هللا رام 22/3/2018
جيب على المؤسسة وال احد ي
 الهاتف

الجمعية المركزية  29
لتأهيل المعاقين 

 القدس

 خسائر مالية 1  1 5 2 3 جنين 12/4/2018
لمركز والحصول اتم زيارة 

على الميزانيات عن اخر 
 لمحاسبسنتين والحديث مع ا

30 

االمضاء شركة 
 للسيارات

 36   رام هللا 14/5/2018

1  1 

 اسباب فنية
 ية تتعلق باعادةاسباب فن

 الهيكل التنظيمي للشركة

 رام هللا 24/6/2018

 اسباب فنية 2 1 1

هيكل التنظيمي تغيير ال
 للشركة

تغيير الهيكل التنظيمي  اسباب فنية 4 1 3 رام هللا 8/7/2018
 شركةلل

 رام هللا 2/9/2018

1  1 

التنظيمي  تغيير الهيكل اسباب فنية
 للشركة

 رام هللا 28/10/2018

1 1 2 

تغيير الهيكل التنظيمي  اسباب فنية
 للشركة

شركة اكرم  31
 يتاني واوالدهسب

اسباب مالية  5  5 500 150 350 رام هللا 27/5/2018
 وفنية

 

 الغاء بعض الوظائف اسباب فنية 3  3 رام هللا 1/12/2018

32 

شبكة الجزيرة 
 ميةاالعال

 36   م هللارا 05/6/2018

1  1 

اسباب اسباب 
 فنية ومالية

بسبب الضغوط المالية الناجمة 
شهد عن تغيرات في نطاق الم

االعالمي العالمي والتحديات 
 يةداالقتصا

33 
كيو اي دي 

 جروب

 13   رام هللا 18/5/2018

1 2 3 

 انتهاء فترة مشروع فنيةباب اس



  

 

  

 

34 

 آمديست

 45   رام هللا 4/7/2018

5 1 6 

ء فترة انتهاالتحقق من تم  فنيةاسباب 
عن وتزويدنا بنسخة  المشروع

 كتاب المشروع وفترته

انتهاء فترة ن تم التحقق م اسباب فنية 3 3  رام هللا 16/10/2018
عن وتزويدنا بنسخة  المشروع

 فترتهكتاب المشروع و
 

35 

good luck 

ي الهيكل التنظيمتغيير  اسباب فنية 1  1 26   رام هللا 24/6/2018
 للشركة

تغيير الهيكل التنظيمي  اسباب فنية 1  1 رام هللا 8/7/2018
 للشركة

ير الهيكل التنظيمي تغي اسباب فنية 2  2 رام هللا 8/7/2018
 للشركة

ايكو بيس الشرق  36
 طاالوس

اسباب فنية  6 3 3 22 12 10 رام هللا 17/7/2018
 ومالية

الت المقدمة من تقليص بالتموي
 انحينالم

وراكوم دشركة  37
للمقاوالت 
 واالتصاالت

المالية بعد تخفيض النفقات  اسباب مالية 2  2 25   نابلس 25/7/2018
 التشغيلي لللشركةتقييم النشاط 

38 catholic 
relief 

services 

 ميزانية من قبلتقليصات بال اسباب مالية 24 14 10 120   رام هللا 20/7/2018
ة االمريكية الممول وهو الوكال

 مية الدوليةنللت

البنك االردني  39
 الكويتي

تم  مع بنك القدس اندماج اب ماليةاسب 63 19 44 63 19 44 رام هللا 3/7/2018
التحقق والمتابعة باشراف 

 عالقات العمل

فلسطين المجلس ال 40
 لالسكان

 المشروع نهاية اسباب فنية 1  1 36 17 19 رام هللا 2/8/2018

ار اي اند شركة  41
 تطويربي لل

اسباب مالية  1 1  42   م هللارا 14/8/2018
 واقتصادية

لظروفا القتصادية بسبب ا
الصعبة التي اثرت سلبا على 

 النشاط السياحي

ركية البطري 42
 القدس -الالتينية

اسباب مالية     350   رام هللا 29/8/2018
 وفنية

ت قلة الدخل وشح التبرعا
 والدعم المالي

روب بلس ج 43
ت للمقاوال
 غالتب-واالستثمار

 نشأةاغالق م  25 3 22 25 3 22 رام هللا 30/8/2018

44 roche 6/9/2018 اسباب مالية  5 1 4 5   رام هللا
 واقتصادية

شركة اغالق وتصفية التم 
مالحظة االدارة في المذكورة 

 االردن

اسباب مالية  7 1 6 13 1 12 رام هللا 16/9/2018 بالتيك 45
 واقتصادية

ب مالية متراكمة بسب خسائر
الشركة وسيتم  تدهور اوضاع

 تزويدنا بالميزانيات

شركة كهرباء  46
 الجنوب

اسباب فنية     176   دورا 25/9/2018
 ومالية

  ماتلم  يتم انهاء خد
من خالل متابعة  تم التحقق

 نزاع جماعي في المنشأة

الية اسباب م 25 2 23 170   رام هللا 26/9/2018 فندق ميلينيوم 47
 متراكمة

ؤسسة والغاء هيكلة الماعادة 
 بعض الوظائف

اسباب مالية     50   رام هللا 30/9/2018 تنورة 48
 وفنية

تآكل راس مالها وتهديد 
 اتهابالتزامدرتها على الوفاء ق

49 founder 
therapy 

palestaine 

مات استشارية دم خدشركة تق اسباب مالية    22   رام هللا 8/10/2018
ركات ناشئة في امريكا لم لش

تتمكن من تجديد العقود 
ائر خساالستشارية بسبب ال

 المالية التي تكبدته االشركة

شركة مطعم  50
 ومقهى نعنع

مخالف تخفيض الجراء ا اليةاسباب م    6   سلفيت 10/10/2018
شركة تم التواصل مع ال اجور

 ووقف االجراء

نقابة المحاميين  51
 لسطينيينلفا

اب فنية اسب    76   رام هللا 11/10/2018
 ومالية

بناء على تقرير ومخرجات 
ركة المكلفة باعداد هيكلة الش

 للنقابة

شغيل الكرينات فة تيم وظيتسل اسباب فنية 1  1 650   رام هللا 15/10/2018 روابي 52
 الى مقاول خارجي



  

 

  

 

القنصلية الفرنسية  53
 العامة القدس

نصلية في اغالق فرع الق اسباب فنية 3 1 2 43   ابلسن 19/10/2018
 محافظة نابلس

 يتم انهاء خدماتلم  اسباب فنية    450   رام هللا 23/10/2018 جوال 54

االتحاد العام  55
لنقابات عمال 

 فلسطين

يكفي اجور دخل االتحاد ال  اسباب مالية 3   6   رام هللا 31/10/2018
 بتةثاالموظفين والمصاريف ال

ت االتصاال 56
 الفلسطينية

اسباب مالية     691 300 391 رام هللا 29/10/2018
 وفنية

 لم يتم انهاء خدمات

سلطة الطاقة  57
 والموارد الطبيعية

انتهاء مشروع كفاءة الطاقة  يةباب فناس 6 3 3 6 3 3 ام هللار 28/10/2018
مة في فلسطين الممول المستدا

 يةنمرنسية للتمن الوكالة الف

58 RTI 
International 

ل الخاص توقف التموي اسباب مالية 14 8 6 15 9 6 رم هللا 18/10/2018
بالمشروعواغالق المشروع 
وانهاء خدمات كافة العاملين 

 مديرةباستثناء ال

ية فلسطينالشركة ال 59
 لتسويق الحلويات

اسباب مالية  1 1  36   رام هللا 7/11/2018
 وفنية

 الغاء وظيفة

اسباب فنية  1  1 23   رام هللا 19/11/2018 خطوات 60
 ليةوما

الغاء منصب منسق النشاطات 
 واالجتماعية لمدنيةا

جمعية البيت  61
 الدنماركي

جم التبرعات من تقلص ح سباب ماليةا 1 1  9 7 2 رام هللا 28/11/2018
 الجهات المانحة

لعمل اتحاد لجان ا 62
 الزراعي

الغاء وحدة االبحاث  اب فنيةاسب 1  1 48 18 30 رام هللا 29/11/2018
 لعدم فاعليتها والدراسات

ية جمعية التنم 63
الزراعية )االغاثة 

 الزراعية(

اسباب مالية     110   رام هللا 29/11/2018
 وفنية

ن لسن لموظفيصول بعض او
باالضافة النتهاء عدد من  60

 المشاريع

كة مركز شر 64
لدراسات الهندسة 

 لبيئيةاو المدنية

اسباب فنية  3   24 3 21 رام هللا 2/12/2018
 ماليةو

ام الغاء بعض الدوائر واالقس
ية بسبب االزمة المال

المتواصلة التي يمر بها 
 المركز

مؤسسة انقاذ  65
 ليةالطفل الدو

اسباب فنية  1 1  43   رام هللا 25/11/2018
 ومالية

 تقليص الدعم المالي

ضغوط مالية ناجمة عن  اسباب مالية 1  1 23   رام هللا 10/12/2018 شيتد برساسو 66
شهد التغييرات في الم
 االعالمي

مجموعة  67
الهيدرولوجيين 

 الفلسطينيين

ن مرة محاولة االتصال اكثر م     45   رام هللا 21/11/2018
 وال احد يجيب

المؤسسة القانونية  68
 الدولية

 توقف الدعم  يةاسباب مال 4 2 2    رام هللا 19/12/2018

شركة فلسطين  69
 مينللتأ

 لن يتم انهاء خدمات احد يةلاسباب ما    150 36 91 رام هللا 24/12/2018

تز أن شركة اسسيو 70
رورال ديفلوب 

 منت

انتهاء مشروع دعم قطاع  انتهاء مشروع 26 10 16 64   رام هللا 30/12/2018
 العدالة

 ء مشروع إبسيلونانتها هاء مشروعانت 6 1 5    رام هللا 30/12/2018

شركة جعفر  71
 تسويقللتجارة وال

 سحب بعض الوكاالت ماليةخسائر  3 1 2 34   بيرنباال 26/12/2018

 موظفين 3انهاء خدمات  ئر ماليةخسا 3 2 1 19 9 10 رام هللا 30/12/2018 تيدمؤسسة آك 72

 465 128 331 7496 610 1366 المجموع

 



  

 

  

 

 ت الدائرة شاطامشاركات ون 3.4
ي االدارة ة بموظفملها اضافة الى اللقاءات الخاصع متعلقة بمجالال كت الدائرة وشاركت في العديد من ورشات العمل والندواتاشتر 
 ة لعالقات العمل ، ابرزها:امالع

 .ارةاد الموازنة العامة للوز داعلجنة و  في الوزارة نةلجنة التخطيط والمواز  منهالجان  اركة في عدةشلما .1

 .د من اجتماعات فريق الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعيالمشاركة في عد .2

 .االجتماعيلتشغيل النساء لمناقشة تعديالت قانون العمل من منظور النوع  اللجنة الوطنية اتاجتماع يلمشاركة فا .3

عن االدارة جتماعي لنوع االدة لي الوحدة المسانو لجنة فلنوع االجتماعي كوننا عضا لقاءات متخصصة بموضوع حضور عدة .4
 العامة لعالقات العمل.

 .دوليةمنظمة العمل المنظم من قبل الشكاوى العمالية  رةلقاء بعنوان آليات اداالمشاركة في  .5

،  الدنى لالجورا لحداالضمان االجتماعي والحوار االجتماعي و انون العمل و قة متعلقة بلقاءات توعوية وارشادي حضور عدة .6
 والمنظمات النقابية. اجومية مع اطراف االنتيللقاءات شبه العن اهذا عدا 

 
 :ات عامةمالحظ 3.5

 :فرديةلنزاعات الا 3.5.1
لفردية وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على النزاعات ا لقد استطاعت الدائرة الحفاظ على االساسيات المطلوبة فيما يتعلق بحل •

 لتوجيه.واجبها في االرشاد بوا ا من قيامهاطالقعية وتطبيقات القانون انلموضو وا الحيادية
يما يتعلق بقضايا ة فيما بينها وبين المعنيين من االدارة العامة للتفتيش فنسيقيلتافظ وتنمي العالقة ااستطاعت الدائرة ان تح •

في ة عادة الهيكلات إ شعار وا ق الحد االدنى لالجورة بتطبيالباصة بالقضايا المتعلقة بتأخر دفع الراتب والمطخ المشتركه العمل
 .المنشآت

ئرة المركزية او عبر الشكاوي سواء من خالل الدا واردة لوحدةالالقضايا العمالية  عةمتاب ئرة ان تعمل علىاستطاعت الدا •
 .سب االجراءات المتبعةبح لمحافظاتاالقسام التابعة لنا في ا

 .اتهمجه للمحكمة لالدالء بشهادجلة لدينا بالتو ة مساليالشهادة في قضايا عم التزام موظفي عالقات العمل بطلبات •
من قانون العمل  47و 42و 41و 40د مل دون اشعار استنادا للموااحب العص انهاء عقد العمل من قبلت ايداع اشعارا •

 ( عامل وعاملة في عدت79)وعدد العمال المفصولين في هذه االشعارات  (79االشعارات )هذه  لغ عدد، حيث بالفلسطيني
 ات. عطاق

الفردية ونموذج موذج الشكوى ن وع االجتماعي سواءلنالنزاعات من منظور ا ماذج المستخدمة في عمل دائرةتطوير الن •
 المنجزة.جماعية ونموذج اعادة الهيلكة ونموذج االعمال النزاعات ال

 
 :.النزاعات الجماعية3.5.2

اشعارات  ومتابعة الجماعيةتابعة النزاعات ة ومالفرديالنزاعات فض  اهرونة وسرعة التحرك اتجتميز عمل الدائرة لهذا العام بم •
 .بشكل الفت في اآلونة اآلخيرةة المتزايداعادة الهيكلة 

عن نتائج  رام وثقة الطرفين بغض النظركسبها احتلنزاع مما ابين اطراف اة فاظ على عالقة متوازناستطاعت الدائرة الح •
 الحوار.

ي ش فيفتات مع الدوائر المختصة في الوزارة عبر مشاركة الدائرة القانونية والتة وتنسيق التحركعالقستطاعت الدائرة توثيق الا •
 .العديد من فض النزاعات

 



  

 

  

 

 :كلةاعادة الهي 3.5.3
زيارة المؤسسة او سواء من خالل ا للدائرة ن صحتها مباشرة لحظة وروودهحقق موالت لهيكلةبالغات اعادة او ت متابعة اشعارا •

 .ال بهاالتصا
( من قانون 41طئة حول المادة )اخاللعمليات اعادة الهيكلة في تغيير بعض المفاهيم  ة من خالل متابعاتهاساهمت الدائر  •

 ني . العمل الفلسطي
تساهم في والتي سالعاملين في المؤسسة وركزت على عدد ادة الهيكلة ععة عمليات ا في موضو عمل احصاءات ب الدائرة قامت •

 لية فيما يتعلق بهذا الصدد.اع سياسات مستقبواتباتخاذ اجراءات 
 
 :. المعيقات والتوصيات4

 لمعيقات:ا ❖
 ش عمل ال تذكر.ور قتصارها على لقاءات و لتدريبية لموظفي اإلدارة العامة واورات الدا قلة .1

 .بحجم العمل الموكل اليهامقارنة  در الوظيفي لإلدارةفي الكانقص وجود  .2

ة بسبب عدم توفر وسيلة النقل الحكومية عند الحاجة خاصة القضايا العماليبعة بة حركة الموظفين في متاصعو  .3
 م الخاص.لجوءهم الستخدام سيارات األجرة على حسابهو  اءلشتفي فصل ا

 مدة لعمل الدائرة.نماذج المعتقيد بعض الموظفين بالوتعدم التزام  .4

 قصور في بعض بنود قانون العمل. .5

  ( المحاكم العمالية،  م النقابيقانون التنظي)  مثل القوانين الالزمة بعض عدم توفر .6
 

 توصيات: ال ❖

جراءات المختصةا يتعلق بالمحاكم العمالية لمواد قانون العمل وخاصة فيم جعة شاملةامر  إجراءضرورة  .1 الهيكلة  إعادة وا 
 وف العمل .المتعلقة بشروط وظر  والمواد

ت الجماعية زيز قدراتهم بخصوص المفاوضالتع 2019عام في ل عملتخصيص عدد من الدورات التدريبية لموظفي عالقات ا .2
 .عيةوالجما زاعات الفرديةلنوسبل حل ا

 عدادهابإواالهتمام  إلرشادوامجال التوعية االدارة العامة لعالقات العمل خاصة في املة في الع ضرورة زيادة عدد الكوادر .3
 .مهنيا

لتفتيش واالتحادات النقابية الفرعية والمركزية للرقابة ق مع دائرة انسيبالت ية واالرشادالخاصة بالتوععدد الزيارات زيادة  .4
 فال والنساء.ي القطاعات التي تشغل الفئات المهمشة من االطة فخاص بيق قانون الحد االدنى لألجورواالشراف على تط

حث االشكاليات الضافة الى ببا لخططل المنجزة وااالدارة العامة لبحث االعماموظفي عالقات العمل و ت دورية مع ءاقد لقاع .5
 هذه المخاطر والمعيقات. والمعيقات التي يواجهونها في اداء مهامهم واليات الحد من

 
 الحترام والتقدير ،،،ق افائع م

 عزيزة اغنيم                                                                        
 

 النزاعات الجماعية مدير دائرة
 


