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الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مبــادئ احلوكمــة وانعكاســاتها علــى تطبيــق حقــوق العاملــن يف شــركات النظافــة باملستشــفيات 
احلكوميــة يف قطــاع غــزة، والكشــف عــن دور الرقابــة اخلارجيــة )وزارة العمــل، ونقابــات العمــال( كأحــد محــددات احلوكمــة والتعــرف 

علــى أبــرز حقــوق العاملــن املنتهكــة يف شــركات النظافــة باملستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن اجلهــاِت الرقابيــَة اخلارجيــَة مثــَل وزارِة العمــِل ونقابــاِت العمــاِل ضعيفــُة التأثيــِر ولــم تُســاهْم يف 
حمايــة حقــوق أصحــاِب املصلحــِة مــن العاملــن يف شــركاِت النظافــِة ومســتوى االلتــزاِم بحقوِقهــم منخفــٌض وتتركــز االنتهــاكات يف 
االســتغالل مــن بعــض الشــركاِت وإجبــاِر العمــال علــى التوقيــع علــى مخالصــٍة وهميــِة بأنهــم اســتلموا حقوَقهــم العماليــَة حتت الضغط 
ــف يف توافــر أدوات الســالمة والصحــة املهنيــة وعــدم  واإلكــراه، فضــاًل عــن عــدم دفــع األجــور للعاملــن وعــدم وجــود عقــود فرديــة ضعَّ
االلتــزام باإلجــازات الــواردة يف القانــون وتعويضــات نهايــة اخلدمــة، ومــن جهــة أخــرى توصلــت الدراســة إلــى أن املناقصــة -عطــاء 
رقــم )2017/61(، حتتــوي علــى بنــود تُضعــف مــن مســتوى متتــع العمــال بحقوقهــم خاصــة البنــد املتعلــق بقيمــة األجــور وهــو أقــل مــن 
احلــد األدنــى لألجــور. وقــد خلصــت الدراســُة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات منهــا ضــرورة االلتــزام بضوابــط مبــادئ احلوكمــة مــن 
خــالل تفعيــل دور النقابــات العماليــة مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح العمــال وتوســيع العالقــة بــن اإلدارة التنفيذيــة والنقابــات ووزارة 
العمــل، ومعاجلــة نقــاط الضعــف يف النقابــات واحلــرص علــى أن تعمــل باســتقاللية بعيــداً عــن التســيُّس، وزيــادة الــدور الــذي تلعبــه 
جهــات االختصــاص التابعــة لــوزارة العمــل يف مراقبــة تطبيــق أحــكام قانــون العمــل وزيــادة الرقابــة واملتابعــة، باإلضافــة إلــى االهتمــام 
بقواعــد احلوكمــة املتعلقــة بحقــوق العاملــن وجعلهــا معيــاراً لدخــول الشــركات يف املناقصــة وإلــزام الشــركات بفتــح حســابات بنكيــة 

للعمــال؛ كــي يتــم صــرف الرواتــب ونهايــة اخلدمــة عبــر املصــارف وكــي تضمــن وصــول املســتحقات إلــى العمــال.

  كلمات مفتاحية: ) احلوكمة، حقوق العاملن، املستشفيات احلكومية، شركات النظافة، وزارة العمل، نقابات العمال(

Abstract:
This study aimed at identifying the principles of governance and reveal the role of external supervision (Ministry 
of Labor and labor syndicates) as one of the determinants of governance and its impact the implementation level 
of the Palestinian Labor Law No.7 of 2000 on the cleaners from cleaning service companies who work in the gov-
ernmental hospitals in the Gaza Strip.

Results of the study revealed that the external regulators such as the Ministry of Labor and labor syndicates 
have little influence and did not contribute to the protection of the rights of the stakeholders of the cleaners from 
cleaning service companies, and the level of adherence to their rights is low. The violations are concentrated in 
exploitation from some companies and the violations are concentrated In the exploitation of some companies and 
forcing workers to sign a false concession that they have received their labor rights under pressure and coercion, as 
well as non-payment of wages to employees and the absence of individual contracts weakness in the availability of 
occupational safety and health tools and non-compliance with the leave in the law and end of service indemnities, 
The study concluded that the tender, number (61/2017), contains clauses that weaken the level of enjoyment of 
workers’ rights, especially the item on the value of wages, which is lower than the minimum wage.

The study concluded with a set of recommendations including the need to adhere to the principles of governance 
by activating the role of trade unions in order to defend the interests of workers and expand the relationship be-
tween the executive management and trade unions and the Ministry of Labor, and address the weaknesses of the 
unions and to work independently independently of politicization, Which is played by the competent authorities of 
the Ministry of Labor in monitoring the implementation of the provisions of the Labor Law and increasing control 
and follow-up, in addition to attention to the rules of governance relating to the rights of workers and make them 
a criterion for the entry of companies in the auction and oblige companies to open bank accounts To pay salaries 
and end-of-service through banks and to ensure that entitlements reach the workers.
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المقدمة
تعاظــم االهتمــام باحلوكمــة خــالل العقــود القليلــة املاضيــة يف ضــوء مــا شــهده العالــم مــن تنامــي يف ظاهــرة الفصــل بــن امللكيــة واإلدارة 
يف الشــركات ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تعــدد األطــراف التــي تؤثــر وتتأثــر يف التطبيــق الســليم لقواعــد احلوكمــة، فبجانــب املســاهمون 
ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يحتــل أصحــاب املصالــح ومــن بينهــم العمــال علــى مكانــة بــارزة يف احلوكمــة كونهــم يقومــون بــأداء املهــام 
التــي تســاعد الشــركة علــى اإلنتــاج وتقــدمي الســلع واخلدمــات، فبينــا يقــدم املســتثمر أموالَــه ويتطلــُع إلــى العائــد والربــِح ويحــرُص علــى 
تطبيــِق الشــفافيِة والنزاهــة التــي تضمــن لــه التســيير الفعــال واجليــد للشــركة، يف اجلهــة املقابلــة جنــد العامــل يقــدم طاقاتــه العضليــة أو 
الذهنيــة يف العمليــة اإلنتاجيــة مــن أجــل كســب رزقــه فهــو يتطلــع نحــو تأمــن مســتقبِله وحمايتَــه مــن االســتغالل، ويف هــذا الســياق ميثــل 
متكــن العمــال مــن الوصــول إلــى العدالــة أولويــة الشــركات الناجحــة التــي تهتــم بالعنصــر البشــري عبــر تطبيــق القوانــن واألنظمــة املرعيــة 
كقانــون العمــل حيــث يؤكــد مســاعدة )2013م( علــى ضــرورة أن تســعى الشــركات إلــى حتســن التوافــق واالنســجام بــن العاملــن، واحلــرص 
ــة املقتــرن بــإدارة الرواتــب واألجــور واملكافــآت ودراســة رضــا العاملــن ومعرفــة آمالهــم والظــروف احمليطــة  علــى تخطيــط القــوى العامل
بهــم وأن ينظــر إلــى األفــراد كونهــم أحــد املوجــودات املهمــة التــي ينبغــي االهتمــام بهــا، وبغيــة ضمــان مســتوى معيشــي الئــق للعمــال تلعــب 
اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة، مثــل: وزارة العمــل، ونقابــات العمــال دوراً بــارزاً يف عمليــة التقييــم واملراجعــة ودفــع أصحــاب العمــل علــى 

احتــرام مكانــة العاملــن وتعزيزهــا.

واســتناداً إلــى مــا تقــدم، فــإن هــذه الدراســة ســتتناول احلوكمــة التــي تعتبرهــا العديــد مــن املؤسســات حجــر الزاويــة يف احلصــول علــى 
التســيير اجليــد والفعــال لــدى مواردهــا الــذي يعــد مؤشــراً مهمــاً علــى مــدى اســتقرار وتقــدم املنشــأة، وإبــراز دور اجلهــات الرقابيــة 
اخلارجيــة باعتبارهــا مــن احملــددات للحوكمــة، مثــل: قانــون العمــل الفلســطيني واجلهــات املعنيــة فيــه، وتأسيســاً علــى مــا تقــدم ثمــة ســؤال 
يطــرح حــول أوضــاع العاملــن يف شــركات النظافــة باملستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة ومــدى مراعــاة حقوقهــم األجريــة أو غيــر 

ــة. ــات العمالي ــة مــن جانــب وزارة العمــل والنقاب ــة املراجعــة اخلارجي ــة ومــدى فاعلي األجري

مشكلة الدراسة:
ــوى  ــا الق ــكان عمــل مفضــاًل تنجــذب إليه ــرد واملؤسســة وتضمــن م ــى مســتوى الف ــة مدخــاًل مــن مداخــل حتســن األداء عل ــد احلوكم تُع
العاملــة التــي متتــاز مبهــارات أفضــل وإنتاجيــة أعلــى، ويف هــذا االجتــاه بــات االهتمــام بأحــكام قانــون العمــل ضــرورًة ملحــًة كونــه يجعــل مــن 
الشــركات واملنشــآت أفضــَل وأســرَع منــواً وأكثــَر قــدرًة علــى املنافســة، فعــدم اكتــراث أربــاب العمــل بأحــكام قانــون العمــل يؤثــر علــى الشــركة 
ــون العمــل الــذي يعتمــد  ــات بغيــة تطبيــق أحــكام قان وســمعتها واســتقراِراها املالــي، ويدفــع بالعمــال إلــى تنظيــم االحتجاجــات واإلضراب
تطبيُقــه علــى فاعليــة مجموعــة مــن احملــددات التــي تســهم يف التــزام املنشــآت مببــادئ القانــون مــن أبرزهــا: اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة 
والتــي تتمثــل يف األجهــزة التنفيذيــة )وزارة العمــل(، ونقابــات العمــال، ويف هــذا اإلطــار شــهدت األعــوام املاضيــة جــدالً واســعاً يف األوســاط 
القانونيــة واإلعالميــة يف قطــاع غــزة علــى خلفيــة تكــرار إضراب عمال شــركات النظافة باملستشــفيات احلـــكومية يف قطـــاع غــــزة، وانطالقاً 
مــن كــون حوكمــة الشــركات تشــجع علــى إعمــال اإلنصــاف واملعاملــة املتســاوية بــن العاملــن وضمــان أن يتمتعــوا بحقوقهــم فذلــك يتحــدد 
مســتواه بتوافــر مجموعــة مــن احملــددات التــي لهــا تأثيــر واضــح يف هــذا الصــدد أهمهــا: دور وزارة العمــل ونقابــة العمــال يف الرقابــة علــى 

العمــال، ومــن هنــا تكمــن مشــكلة الدراســة، وتتمثــل يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي: 

مــا دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن يف شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات 
احلكوميــة يف قطــاع غــزة؟

ويتفرع منه األسئلة التالية:

ــة يف . 1 ــة العامل ــى شــركات النظاف ــة عل ــادئ احلوكم ــل مب ــة لتفعي ــة كآلي ــة اخلارجي ــل بدورهــا يف املراجع ــزام وزارة العم ــا مســتوى الت م
املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة؟

مــا مــدى التــزام النقابــات بدورهــا يف املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات . 2
احلكوميــة يف قطــاع غــزة؟

مــا دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة )النقابــات، ووزارة العمــل( يف تطبيــق حقــوق العاملــن يف شــركات النظافــة . 3
العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة؟ 
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ــاون  ــر مؤسســة التع ــوارد يف تقري ــة، وال ــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذي ــوق املســاهمن، وأصحــاب مجل ــرات حق مالحظــة: مت اســتثناء متغي
االقتصــادي للتنميــة وذلــك لعــدم وجــود مالكــن وحملــة أســهم يف شــركات النظافــة. وســتقتصر الدراســة علــى توضيــح العالقــة بــن اإلدارة 

التنفيذيــة والعاملــن. 

متغيرات الدراسة
املتغيرات املستقلة:

املراجعة اخلارجية للنقابات العمالية.	 

املراجعة اخلارجية اجلهة التنفيذية – وزارة العمل.	 

املتغيرات التابعة:

تطبيق حقوق العاملن يف شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة 

املتغير التابعاملتغير املستقل-املراجعة اخلارجية

املراجعة اخلارجية للنقابات العمالية	 
تطبيق حقوق العاملن 

املراجعة اخلارجية للجهة التنفيذية – وزارة العمل.	 

شكل )1(: يبن متغيرات الدراسة

املصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد على )قباجة، وآخرون، 2008م(، و)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( )OECD(، و)مؤسسة 
)IFC( )التمويل الدولية

استناداً إلى مشكلة الدراسة فقد متت صياغة الفرضيات التالية التي سيجرى اختبارها وهي:

 فرضيات الدراسة:
	. a£05.0 بــن املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق . 1 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة.

	. a£05.0  بــن اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة . 2 ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  
لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن يف شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة باختــالف 

متغيــرات الدراســة: اجلنــس، واملســمى الوظيفــي، املؤهــل العلمــي، احلالــة االجتماعيــة(.

 أهداف الدراسة:
معرفة مبادئ احلوكمة وانعكاساتها على تطبيق حقوق العاملن يف شركات النظافة باملستشفيات احلكومية يف قطاع غزة.. 1

الكشــف عــن الرقابــة اخلارجيــة )وزارة العمــل، ونقابــات العمــال( كأحــد محــددات احلوكمــة علــى شــركات النظافــة مــن وجهــة نظــر . 2
العاملــن يف شــركات النظافــة باملستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة.

التعرف على أبرز حقوق العاملن املنتهكة يف شركات النظافة باملستشفيات احلكومية يف قطاع غزة.. 3

أهمية الدراسة:
ــا معاصــًرا وهــو احلوكمــة ودوَر عمليــِة الرقابــِة اخلارجيــة جلهــة حتقيــق الشــفافية والعدالــة ومكافحــة الفســاد، . 1 تتنــاول مفهوًمــا إدارّيً

ومنــح حــق املســاءلة للعاملــن، والوصــول إلــى فهــم أعمــق وأشــمل لــدور الرقابــة اخلارجيــة مــن خــالل تتبــع واســتقراء آراء أحــد 
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املجموعــات الرئيســية مــن أصحــاب املصالــح وهــم فئــة العاملــن وتســليط الضــوء علــى مــدى مراعــاة الشــركات حلقوقهــم، والوقــوف 
علــى أشــكال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا العاملــون، وتزويــد أصحــاب الشــركات ووزارة العمــل والنقابــات بالنتائــج التــي تســاعد نحــو 

تفكيــك العقبــات والتحديــات التــي تعرقــل تطبيــق احلوكمــة.

حدود الدراسة:
تلتزم الدراسة باحلدود اآلتية:

	 ــن ــوق العامل ــق حق ــة يف تطبي ــادئ احلوكم ــل مب ــة لتفعي ــل كآلي ــة ووزارة العم ــات العمالي ــة للنقاب ــة اخلارجي احلــد املوضوعــي: املراجع
بشــركات النظافــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة.

	 .احلد البشري: العاملون يف شركات النظافة يف املستشفيات احلكومية

	.احلد املكاني: املستشفيات احلكومية يف محافظات قطاع غزة

	.)احلد الزماني: اقتصر تطبيق الدراسة يف العام )2017-2018م

المبحث األول: اإلطار النظري
ما هي احلوكمة:

تكتســب احلوكمــة أهميتهــا مــن تفصيلهــا للحقــوق والواجبــات املترتبــة علــى كافــة األطــراف بشــكل واضــح حيــث تُعــد حوكمــة الشــركات مــن 
املفاهيــم احلديثــة يف عالــم املــال واألعمــال والتــي تهــدف إلــى طمأنــة املســتثمر )املســاهم( علــى مدخراتــه التــي اســتثمرها يف الشــركة مــن 
خــالل حتقيــق الشــفافية، والعدالــة، ومكافحــة الفســاد، ويف الوقــت نفســه جتنــب الشــركات، واملنشــآت، واملنازعــات التــي قــد تنجــم عــن 
العالقــات بــن إدارة الشــركة وأصحــاب املصالــح األخــرى مثــل: العاملــن وتقيهــا مــن االرتــدادات القانونيــة مــن جانــب احلكومــة التــي تضــع 
اإلطــار املؤسســي والقانــون الناظــم للعالقــات، وتعــرف حوكمــة الشــركات وفقــاً ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( علــى أنهــا 
» مجموعــة مــن العالقــات التــي تربــط بــن القائمــن علــى إدارة الشــركة ومجلــس اإلدارة وحملــة األســهم وغيرهــم مــن أصحــاب املصالــح 
فيهــا بــدًءا مــن عمــالء الشــركة، واملســاهمن، واملوظفــن )مبــا فيهــم اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة( وانتهــاًء بآليــة تعامل الشــركة 
مــع املجتمــع ككل«. كمــا يعرفهــا مركــز املشــروعات الدوليــة اخلاصــة )1993م( بأنــه: اإلطــار التــي متــارس فيــه الشــركات وجودهــا، وتركــز 
ــى العالقــات فيمــا بــن املوظفــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة، واملســاهمن وأصحــاب املصالــح، وكيفيــة التفاعــل بــن كل هــذه  احلوكمــة عل

األطــراف يف اإلشــراف علــى عمليــات الشــراكة«. 

 وبشــكل عــام فــإن احلوكمــة تتمثــل يف نظــام متكامــل مــن الرقابــة املاليــة وغيــر املاليــة الــذي يتــم بــن الشــركة والرقابــة اخلارجيــة بغيــة 
حتقــق التــوازن بــن األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويؤكــد خضــر )2012م( علــى أن مفهــوم احلوكمــة ال يختلــف يف الشــركات باختالف 
نشــاط الشــركة بــل ميتــد ليشــمل جميــع أنــواع الشــركات باعتبــار أن حكومــة الشــركات Corporate Governance هــي بشــكل عــام، 
القوانــن والقواعــد واملعاييــر التــي حتــدد العالقــة بــن إدارة الشــركة مــن ناحيــة، وحملــة األســهم وأصحــاب املصالــح أو األطــراف املرتبطــة 

بالشــركة مــن جهــة أخــرى.



9

األطراف المعنية بتطبيق مبادْي الحوكمة للشركات

المساهمين )حق االنتخاب(

مجلس اإلدارة )التوجيه والرقابة(

اإلدارة التنفيذية )إعداد التقارير ومراعاة حقوق أصحاب المصالح(

أصحاب المصالح )حقوق وواجبات(

الزبائن/ العاملينالموردينالدائنين
المستهلكين

المحاكم 
والمؤسسات 

التشريعية
منظمات المجتمع المدني

                                     شكل )2(: األطراف املعنية بتطبيق مبادْي احلوكمة للشركات

املصدر: مت جتريد متغيرات الدراسة بواسطة الباحث )2008م( بناء على مبادْي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أهداف الحوكمة:
تهــدف حوكمــة الشــركات إلــى إيجــاد التطبيقــات واملمارســات الســليمة وتنظيمهــا للقائمــن علــى إدارة الشــركة مبــا يحافــظ علــى حقــوق 
األطــراف األخــرى مــن خــالل حتــري تنفيــذ الصيــغ والعالقــات التعاقديــة التــي تربــط بينهــم باســتخدام األدوات املاليــة واإلداريــة الســليمة 
وفقــاً ملعاييــر اإلفصــاح والشــفافية بعيــداً عــن الفرديــة والعشــوائية واملزاجيــة وهــذا مــن شــأنه أن يحقــق التــوازن. ووفــق )مركــز أبــو ظبــي 

للحوكمــة،2013م( حتقــق احلوكمــة مــا يلــي:

الشفافية: والتي تعنى االنفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل.	 

املساءلة: ومبقتضاها يحق املساءلة بن املساهمن ومجلس اإلدارة.	 

واملسؤولية: بحيث يتصرف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من األخالق املهنية.	 

واملساواة: إعطاء وزن مساٍو بن صغار املساهمن وكبارهم.	 

عــالوة علــى مــا ســبق هنــاك أهــدٌف للحوكمــة حتــددت معاملهــا، ومنهــا حتســن إدارة الشــركة وتطويرها، وضمــان اتخاذ قرارات اســتراتيجية 
ســليمة، وجتنــب حــدوث أزمــات مصرفيــة، وضمــان التعامــل بطريقة عادلة بالنســبة للمســاهمن والعاملن والدائنــن )حامد، 2008م(.

أهمية الحوكمة:
أصبحــت احلوكمــة مبختلــف أبعادهــا شــرطاً رئيســاً لتحقيــق التنميــة  خاصــة يف الشــركات التــي تشــكل عمــاد القطــاع اخلــاص فهــي تعتمــد 
علــى تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون، وتشــير هيئــة ســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية أن احلوكمــة تُســهم يف اســتقرار األســواق وجــذب 
ــة  ــة الشــركات تكتســب أهمي ــى أن حوكم ــن، عــالوة عل ــن إدارة الشــركة والعامل ــة ب ــة وقوي ــة وثيق ــاء عالق ــى بن االســتثمارات وتســعى إل
مضاعفــة يف ظــل االهتمــام املتنامــي يف إعمــال حقــوق اإلنســان الــذي يشــكل احلــق يف العمــل الالئــق أحــد احلقــوق األساســية التــي نصــت 
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عليهــا املواثيــق الدوليــة، ويؤكــد مركــز املشــروعات الدوليــة اخلاصــة )2004( بأنــه ينبغــي يف إطــار حوكمــة الشــركات أن يكــون للعاملــن 
فرصــة احلصــول علــى تعويــض فعــال مقابــل انتهــاك حقوقهــم، وضمــان حقهــم يف االتصــال مبجلــس اإلدارة لإلعــراب عــن اهتمامهــم بشــأن 
املمارســات غيــر القانونيــة أو غيــر األخالقيــة، وينبغــي عــدم االنتقــاص أو الغــض مــن حقوقهــم إذا مــا فعلــوا ذلــك، وليــس هــذا فحســب بــل 
إن تطبيــق احلوكمــة ومحاربــة الفســاد يعــدان عنصريــن مرتبطــن ارتباطــاً وثيقــاً، كونهمــا تقلــالن مــن مظاهــر الفســاد مــن خــالل الرقابــة 
الداخليــة واخلارجيــة حيــث كشــفت دراســة صــادرة عــن مجموعــة بوســطن االستشــارية )BCG( أن الشــركات التــي تتمتــع بــأداء قــوي يف 
ــى  ــة ضعــف يســتدعي حتــركاً عاجــاًل يف مجــال املــوارد البشــرية، عل ــي مــن أي ــاً أفضــل وال تعان إدارة مواردهــا البشــرية حتقــق أداًء مالي

النقيــض مــن ذلــك، كانــت هنــاك حاجــة أكبــر التخــاذ إجــراءات عاجلــة للشــركات التــي لــم تعــط اهتمامــاً مبواردهــا البشــرية.

العمال أحد أطراف أصحاب المصالح:
بجانــب املســاهمن ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، يحتــل أصحــاب املصالــح مكانــة خاصــة مــن بــن األطــراف ذات العالقــة بتطبيــق 
ــاج، وتقــدمي اخلدمــات،  ــى اإلنت ــذي يســاعد الشــركة عل ــاألداء ال ــاًل ب ــن يقومــون فع ــم الذي احلوكمــة، وهــذه األطــراف مهمــة للشــركة فه
ويتوجــب إدراك هــذه احلقائــق مــن جانــب القائمــن علــى الشــركات، فــإذا أغفــل هــذا اجلانــب تصبــح الشــركة مهــددة )قباجــة، وآخــرون، 
2008(، ويضيــف ديســلر)Dessler, 2010( بــأن الشــركات اخلدماتيــة ألنهــا تســعى إلــى تقــدمي خدمــة متميــزة إلــى عمالئهــا فإنهــا تعتمــد 
يف ذلــك بشــكل كبيــر علــى العاملــن فيهــا، ومــن األخطــاء التــي قــد تقــع فيهــا اإلدارة التنفيذيــة عــدم حتقيــق العدالــة وهــذا قــد يدفــع إلــى 
ممارســة بعــض الســلوكيات غيــر العادلــة وتصبــح املنشــاة عرضــة للمثــول أمــام احملاكــم بســبب عــدم مراعــاة القواعــد القانونيــة، وكــي تتمكــن 
احلوكمــة مــن حتقيــق مبتغاهــا يتوجــب توافــر مجموعــة مــن العوامــل مــن أبرزهــا القوانــن املنظمــة للعمــل والنشــاط االقتصــادي مثــل قانــون 
الشــركات، وقانــون ســوق املــال وقانــون العمــل، فضــاًل عــن كفــاءة األجهــزة والهيئــات الرقابيــة وتعــود أهميــة هــذه الضوابــط اخلارجيــة بأنهــا 

تضمــن تنفيــذ القوانــن والقواعــد التــي تضمــن حســن إدارة الشــركة.

الرقابة الخارجية أحد محددات الحوكمة:
يف الوقــت الــذي ال ميكــن ملبــادئ احلوكمــة وإجراءاتهــا أن تطبــق بفاعليــة وتؤتــي ثمارهــا دون دعــم مهنــة احملاســبة واملراجعــة اخلارجيــة، 
حيــث يوجــد ارتبــاط وثيــق بــن قــوة آليــات حوكمــة الشــركات املرتبطــة باملراجــع وجــودة التقاريــر املاليــة وفعاليــة عمليــة املراجعــة حيــث 

يتســنى مــن خــالل مخرجــات هــذه الرقابــة واملراجعــة اخلارجيــة قيــاس نتائــج أعمــال الشــركة علــى الصعيــد املالــي )مطيــر، د.ت(.

يف املقابــل جنــد أن الرقابــة واملراجعــة اخلارجيــة ضروريــة جلهــة تطبيــق القواعــد القانونيــة اخلاصــة بالعاملــن وإتاحــة التعويــض عــن أي 
انتهــاك حلقوقهــم وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن التعــارض بــن العائــد االجتماعــي والعائــد اخلــاص، واســتناداً علــى مــا تقــدم فــإن اجلهــات 
الرقابيــة اخلارجيــة واملتمثلــة يف النقابــات العماليــة ووزارة العمــل يقــع علــى عاتقيهمــا املراقبــة املســتمرة إليجــاد بيئــة عمــل آمنــة كــي حتظــى 
الشــركة بصيــت جيــد حيــث أكــد مركــز املشــروعات الدوليــة اخلاصــة )2011م( أن ذلــك الصيــت اجليــد للشــركات يتطلــب مراقبــة متواصلــة 

لسياســات الشــركة وضمــان أن يتلقــى املوظفــون معاملــة حســنة وأجــور منصفــة.

الجهة التنفيذية -وزارة العمل:
ــات  ــي، وضمــان عالق ــر العمــل املهن ــون العمــل وتطوي ــق قان ــى تطبي ــر اإلشــراف عل ــط ســوق العمــل عب ــع وزارة العمــل مبهمــة ضب تضطل
مســتقرة وتطويــر منظومــة تشــغيل فاعلــة تؤســس للعمــل الالئــق،  وقــد أوكل قانــون العمــل املهــام املتعلقــة مبراقبــة تطبيــق التشــريعات إلــى 
اإلدارة العامــة للتفتيــش وحمايــة العمــل بــوزارة العمــل، كــي تتولــى الرقابــة علــى تطبيــق القوانــن واللوائــح اخلاصــة بالســالمة والصحــة 
املهنيــة وشــروط العمــل يف الشــركات واملنشــآت االقتصاديــة املختلفــة، مــن خــالل تنظيــم الزيــارات امليدانيــة، وحمــالت التفتيــش والتوعيــة 
واإلرشــاد باالســتناد علــى قانــون العمــل وأحكامــه واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه ومراقبــة تنفيــذ األحــكام القانونيــة املتعلقــة بعمــل النســاء 
واألحــداث، وحــول اآلليــات املتبعــة يف وزارة العمــل يفيــد حلــس )مقابلــة، 2018م( أن الرقابــة علــى تطبيــق أحــكام قانــون العمــل تتــم مــن 
خــالل الزيــارات التفتيشــية، ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق املخالفــن كمــا تســتقبل الــوزارة الشــكاوي العماليــة وتفتــح حتقيــق فيهــا، 

وتقــوم بتســجيل اإلصابــات واحتســاب مســتحقات إصابــة العمــل، وعقــد املخالصــات العماليــة ومكافــأة نهايــة اخلدمــة.

وبخصــوص اخلســائر البشــرية يف املنشــآت أعلنــت وزارة العمــل )2018م( أن طواقــم التفتيــش ســجلت يف قطــاع غــزة عــام )2017م( إصابــة 
ــة حيــث  ــر قاتل ــة، و)172( غي ــات قاتل ــي )3( إصاب ــن العــدد اإلجمال ــق، ومــن ب ــزام بشــروط العمــل الالئ ــاب االلت )192( عامــاًل جــراء غي
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تنوعــت اإلصابــات مــا بــن ســقوط مــن علــو، واالنحصــار داخــل أو بــن شــيئن ووفــق أعمــال الرصــد بــوزارة العمــل ســجل أعــداد املصابــن 
والوفيــات يف بيئــة العمــل خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة علــى النحــو اآلتــي:

جدول )1(: عدد اإلصابات والوفيات يف صفوف العمل بأماكن العمل يف قطاع غزة

البيان/ 
السنة

201520162017

عدد 
اإلصابات 

109202192

443عدد الوفيات 
املصدر: )وزارة العمل الفلسطينية، 2018م(.

النقابات العمالية:
يتمثــل دور النقابــات العماليــة يف الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا مــن العمــال عبــر التفــاوض علــى األجــور وشــروط العمــل، وتعــرف منظمــة 
العمــل الدوليــة )2017م( نقابــة العمــال بأنهــا عبــارة عــن منظمــة يتــم تأسيســها وإدارتهــا مــن قبــل عمــال مــن أجــل متثيــل مصالــح العمــال 
وأحــد األغــراض الرئيســة للنقابــات مراقبــة ظــروف العمــل وتوفيــر االستشــارات القانونيــة وتوعيــة العمــال وتثقيفهــم بحقوقهــم مــن أجــل 

حتســن ظــروف وشــروط العمــل.

معايير وشروط قانون العمل الفلسطيني:
يتوقــف ســمو املجتمعــات علــى توفيــر شــروط وظــروف عمــل إنســانية، وملــا كانــت هنــاك ظــروف عمــل تنطــوي علــى إحلــاق الظلــم والضنــك 
واحلرمــان للعمــال، أوجــد املشــّرع قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000م الصــادر عن املجلس التشــريعي الفلســطيني بتاريــخ 2000/3/29م، 
والــذي يعــد واحــداً مــن املعالــم الرئيســية للنهضــة التشــريعية حيــث وفــر حمايــة جيــدة ألطــراف اإلنتــاج وعلــى وجــه اخلصــوص للعامــل 
وفــرض حمايــة خاصــة للعاملــن مــن األحــداث والنســاء واألمهــات العامــالت، وتوجيــه العمــال لفــرص العمــل والتدريــب املتاحــة واحلــرص 
علــى ابــرام اتفــاق بــن صاحــب عمــل وعامــل ملــدة محــددة وتنظيــم عالقــات العمــل اجلماعيــة واملفاوضــة اجلماعيــة، باإلضافــة إلــى أن 
القانــون حــدد ســاعات العمــل الفعلــي يف األســبوع خمــس وأربعــون ســاعة،  مــع دفــع األجــر املســتحق للعامــل بالنقــد املتــداول قانونــا يف 
أيــام العمــل ومكانــه، ويف نهايــة كل شــهر للعاملــن بأجــر شــهري، ويف نهايــة كل أســبوع للعاملــن علــى أســاس وحــدة اإلنتــاج أو الســاعة أو 
املياومــة أو األســبوع. كمــا ال يجــوز تأخيــر دفــع أجــر العامــل أكثــر مــن خمســة أيــام مــن تاريــخ االســتحقاق. ووفقــاً ألحــكام القانــون يعتبــر 
أجــر العامــل مــن الديــون املمتــازة. كمــا ال يجــوز أن يقــل أجــر العامــل عــن احلــد األدنــى املقــر قانونــاً. وحــث قانــون العمــل علــى ضــرورة 
وضــع األنظمــة اخلاصــة بالصحــة والســالمة املهنيــة ومراعــاة تشــغيل األحــداث تشــغيل األطفــال قبــل بلوغهــم ســن اخلامســة عشــر، كمــا 
نظــم القانــون عمــل النســاء وحظــر تشــغيل النســاء يف: األعمــال اخلطــرة أو الشــاقة التــي يحددهــا الوزيــر وفــرض القانــون علــى صاحــب 

العمــل أن يؤمــن جميــع عمالــه عــن إصابــات العمــل لــدى اجلهــات املرخصــة يف فلســطن.

القوى العاملة ومستوى البطالة في المجتمع:
بعــد مــرور أحــد عشــر عامــاً علــى احلصــار املفــروض علــى قطــاع غــزة تعــرض النشــاط االقتصــادي إلــى قيــوٍد شــديدة، وأصبحــت الظــروف 
احلياتيــة للمواطنــن أقســى حــاالً، ولــم يعــد الوضــع االقتصــادي يف قطــاع غــزة كافيــاً لتحســن ســبل العيــش يف ظــل معــدالت البطالــة التــي 
ــة  ــا، ورمبــا ال يوجــد مؤشــر آخــر يعكــس صعوب ــد آخــر يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ســجلت مســتويات أعلــى ممــا عليــه يف أي بل
األوضــاع املعيشــية الهشــة علــى نحــو مخيــف مثلمــا تعكســه مؤشــرات ســوق العمــل، وأكــدت مؤسســة احلــق )2018م( أن مــا يجــري يف قطــاع 
غــزة يضــع )2( مليــون إنســان أمــام كارثــة إنســانية خطيــرة جــراء اســتمرار االحتــالل االســتعماري طويــل األمــد، واحلصــار املفــروض منــذ 

سنوات.

هــذه التحديــات واملعوقــات املتعــددة، حالــت دون حتقيــق النمــو االقتصــادي الــذي يشــكل حجــر الزاويــة يف خلــق بيئــة مزدهــرة اقتصاديــاً، 
ــى نســب هــي  ــة إل ــى فرصــة عمــل، حيــث ارتفعــت معــدالت البطال وحرمــت عشــرات اآلالف مــن الباحثــن عــن العمــل مــن احلصــول عل
ــم، وســجلت رقمــاً قياســياً وبلغــت فيــه )%48.2(. )اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018م(، وهــذه  ــى مســتوى العال ــى عل األعل
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األرقــام املرعبــة واملخيفــة يف البطالــة متهــد إلــى اســتعداد الكثيــر مــن املتعطلــن عــن العمــل للقبــول برواتــب وأجــور أقــل مــن احلــد األدنــى، 
ويضعــف مــن قــدرة العاملــن علــى املطالبــة بحقوقهــم وتقــدمي الشــكاوى ضــد أصحــاب العمــل، وانطالقــاً مــن هــذه البيانــات تبــرز احلاجــة 
احلقيقيــة وامللحــة جلهــة حمايــة الطبقــة العاملــة يف القطــاع اخلــاص مــن االســتغالل عبــر مراقبــة إعمــال القوانــن التــي حتــدد العالقــة 

بــن العامــل ورب العمــل.

شركات النظافة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة:
تقــدم شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات خدمــات ترتبــط ارتبــاط وثيــق بحيــاة النــاس كــون خدمــات النظافــة تســهم يف ايجــاد بيئــة 
استشــفاء آمنــة تُســهم يف إعمــال احلــق يف الصحــة الــذي يشــكل حقــاً أساســياً ومحوريــاً يف حقــوق اإلنســان، ويف ســياق اســتكمال اخلدمــة 
املقدمــة للمواطــن دأبــت وزارة الصحــة علــى االســتعانة بشــراء خدمــة النظافــة للمستشــفيات مــن شــركات القطــاع اخلــاص ومــن الدوافــع 
األساســية لهــذه العمليــة هــو احلصــول علــى أفضــل وأجــود مســتوى مــن اخلدمــة، وتتنافــس الشــركات باالســتناد علــى مناقصــة تتضمــن 
ــًة  ــى املناقصــة أن تكــون مؤهل ــي تتقــدم إل ــر الواجــب توفرهــا يف الشــركات الت ــا العطــاء ومــن املعايي ــل أن يرســى عليه ــوداً وقواعــد قب بن
مــن النواحــي املاديــة والفنيــة والقانونيــة حســب قانــون الشــركات املعمــول بــه يف وزارة االقتصــاد الوطنــي بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
وتتضمــن املناقصــة شــرطاً واضحــاً بضــرورة االلتــزام مبــا ورد يف قانــون العمــل الفلســطيني املعمــول بــه يف مناطــق الســلطة الوطنيــة 

ــة، 2018م(. ــة، مقابل الفلســطينية، )العجل

مــن جانبهــم أكــد أصحــاب شــركات النظافــة أن املناقصــة حتتــوي علــى بنــود ال تســمح بتلبيــة احلــد األدنــى لألجــور، حيــث أشــارت املناقصــة 
ــادة قيمــة  إلــى أن احلــد األدنــى لألجــر يتــراوح مــا بــن )700-770( شــيكل ونتيجــًة لذلــك ال ميكــن للشــركات املتنافســة أن تطالــب بزي
العطــاءات علــى اعتبــار أن وزارة املاليــة خفضــت تكلفــة العامــل األجريــة، وهــذا ورد يف عطــاء رقــم )2017/61م( خاصــة الشــرط رقــم )43( 
حيــث وضعــت وزارة املاليــة قيمــة لألجــر أقــل مــن احلــد األدنــى لألجــور والبالــغ قيمتــه )1450( شــيكل، ونــص الشــرط علــى مــا يلــي: »يلتــزم 
مــن يرســو عليــه العطــاء بدفــع رواتــب ومســتحقاتهم لقــاء عملهــم باملوقــع بحــد أدنــى )770 ( شــيكل للعامــل الواحــد يف املستشــفى بواقــع 

)6( أيــام عمــل، و )700( شــيكل يف العيــادة واملركــز اإلداري بواقــع )5( أيــام عمــل.

أبرز االنتهاكات لحقوق العاملين بشركات النظافة: 
يواجــه العاملــن يف القطــاع اخلــاص ومــن بينهــم شــركات النظافــة يف املستشــفيات احلكوميــة ظروفــاً صعبــة تتنافــى مــع أحــكام قانــون 
العمــل الفلســطيني، وتتلخــص أبــرز االنتهــاكات حســب مركــز الدميوقراطيــة وحقــوق العاملــن )2018م( يف عــدم منحهــم االجــازات التــي 
نــص عليهــا قانــون العمــل حيــث ال مينــح العاملــون بقطــاع النظافــة ســوى أربعــة أيــام إجــازة يف الشــهر فقــط وال يتــم دفــع األجــور كاملــًة 
حيــث يتســلم العامــل مــا بــن )700-750( شــيقل، وهــو أقــل مــن احلــد األدنــى لألجــور، وأيضــاً الشــركات غيــر ملتزمــة بدفــع أجــور 
العاملــن بانتظــام حيــث لــم يتلــق العاملــن يف الفتــرة املمتــدة مــن شــهر ســبتمبر 2017 إلــى شــهر فبرايــر 2018، ســوى راتــب واحــد، ويشــير 
)اجلرجــاوي، مقابلــة،2018م(. بأنــه يتــم تشــغيل العمــال يف أعمــال ال عالقــة لهــا بالنظافــة حيــث يتــم تشــغيلهم أحيانــاً يف )البنــاء داخــل 
املستشــفيات، ونقــل األدويــة واحملاليــل، ونقــل املرضــى داخــل االقســام، وتنزيــل وحتميــل إســطوانات الغــاز واالوكســجن للمستشــفى، 
ويف بعــض احلــاالت غســيل ســيارات االطبــاء واملمرضــن وإداري املستشــفيات، باإلضافــة إلــى تقــدمي اخلدمــات لألطبــاء واإلداريــن 
باملستشــفى مــن املشــروبات بأنواعهــا كمــا يتــم االســتعانة بهــم بغــرض التوجــه للمخابــز والســوبرماركت لتلبيــة احتياجــات األطبــاء واإلداريــن 
باملستشــفى، كمــا تقــوم بعــض الشــركات املشــغلة بتوقيــع العمــال علــى أنهــم اســتلموا حقوقهــم العماليــة حتــت الضغــط واالكــراه، وهــم فعليــاً 
لــم يســتلموا حقوقهــم ويضطــرون للتوقيــع خوفــاً مــن طردهــم مــن العمــل أو عــدم تشــغيلهم مســتقباًل عنــد جتديــد املناقصــة لنفــس الشــركة، 
كمــا مينــع العمــال مــن اســتخدام غســالة املستشــفى لغســل مالبــس العمــل، والتــي تكــون ملطخــًة بالــدم تــارًة ويضطــر العمــال لغســل هــذه 
ــة مــن  ــة الالزمــة للوقاي ــر أدوات الســالمة والصحــة املهني املالبــس داخــل بيوتهــم ممــا يهــدد نقــل األمــراض ألســرهم يف ظــل عــدم توفي
األمــراض، وعــدم إجــراء أيــة فحوصــات طبيــة: ) قموســيون شــامل( عنــد بــدء العمــل أو أيــة فحوصــات دوريــة، فضــاًل علــى أنــه ال يوجــد 

تأمــن ضــد إصابــات العمــل.
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الدراسات السابقة:
دراسة )جعادي، 2017م( »تطبيق احلوكمة ودروها يف حتسن أداء العاملن يف املؤسسات الرياضية«. 1

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة التــي تربــط احلوكمــة بتحســن األداء يف املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة، واســتخدم الباحــث 
أدوات املالحظــة واملقابلــة الشــخصية، واالســتمارة، وتوصــل إلــى أن التطبيــق الســليم ملبــادئ احلوكمــة يــؤدي إلــى حتســن أداء املؤسســات 
وجتنبهــا شــبح اإلفــالس والتعثــر وضمــان التطويــر ورفــع األداء واتخــاذ القــرارات الســلمية. وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بحوكمــة 
ــع إعطــاء الوقــت والظــروف  ــم الراشــد م ــى تشــريعات احلك ــز عل ــة والتركي ــة احملقق ــز والفعالي ــى األداء التمي ــؤدي إل ــا ت املؤسســات كونه

املناســبة لتطبيقهــا.

بنــك الكويــت املركــزي، )2017(« دور احلوكمــة يف تفعيــل أدوارا األجهــزة الرقابيــة ومــدى فعاليــة نظــم الرقابــة باجلهــات احلكوميــة يف . 2
تقليــل الهــدر يف اإلنفــاق العــام ومكافحــة الفســاد«

هدفــت الدراســة إلــى تفعيــل قواعــد احلوكمــة املؤسســية وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة باعتبارهــا ركائــز التنميــة، وتطرقــت الورقــة 
إلــى حوكمــة الشــركات يف القطــاع اخلــاص وأكــدت علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة قويــة بــن قواعــد ونظــم احلوكمــة وســالمة النظــم 
املاليــة، كمــا تشــكل ضوابــط الرقابــة الداخليــة أحــد احملــاور املهمــة مــن معاييــر احلوكمــة وأكــد علــى أهميــة اآلليــات الرقابيــة يف املؤسســات.

 املؤسسة الفلسطينية لألبحاث والسياسات االقتصادية 2014 دراسة بعنوان: سوق العمل وسياسات التوظيف يف فلسطن.	. 

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة تقســيمات ســوق العمــل يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وحتليــل اإلطــار القانونــي والسياســات الناظمــة لهــا يف 
فلســطن، وخدمــات التوظيــف، وأشــارت الدراســة إلــى التحديــات املختلفــة التــي تواجــه ســوق العمــل مــن بينهــا ضعــف احلمايــة االجتماعيــة 
ملــن هــم خــارج القطــاع العــام وضعــف مشــاركة املــرأة وظــروف العمــل الســيئة، وضعــف النقابــات العماليــة وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل 

علــى تشــجيع زيــادة مشــاركة املــرأة وحتســن مســتوى التطبيقــات التشــريعية خاصــة وأن نصــف العاملــن بأجــر يعملــون بــدون عقــود.

دراسة )قباجة، وآخرون، 2008م( تعزيز حوكمة الشركات يف فلسطن. . 4
هدفــت الدراســة إلــى حتليــل معالــم حوكمــة الشــركات يف فلســطن وحتليــل أثــر ممارســة احلوكمــة علــى األداء املالــي للشــركات، أظهــرت 
الدراســة عــن وجــود عالقــة طرديــة بــن ممارســة احلوكمــة وكل مــن العائــد علــى االســتثمار، والنمــو واألربــاح ونســبة الديــن إلــى حــق امللكيــة، 
كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن احلوكمــة وســيلة متكــن املجتمــع مــن التأكــد مــن حســن إدارة الشــركة املســاهمة بطريقــة حتمــي املســتثمرين 

واحلوكمــة ليســت وســيلة للبقــاء وامنــا اســتراتيجية لالزدهــار حتــدد مصيــر الشــركات.

التحليل االحصائي
تعتبــر منهجيــة الدراســة وإجراءاتهــا محــوراً رئيســياً يتــم مــن خاللــه إجنــاز اجلانــب التطبيقــي مــن الدراســة حيــث تنــاول هــذا الفصــل 
وصفــاً ملنهــج الدراســة، ومجتمــع الدراســة وعينتهــا، وكذلــك أداة الدراســة املســتخدمة وطــرق إعدادهــا، ومبــررات اســتخدامها، وصدقهــا 

وثباتهــا.

منهجية الدراسة 
تكمــن عمليــة البحــث يف احلصــول علــى معلومــات دقيقــة وصحيحــة بغيــة اعتمادهــا واســتخدامها، وهــو يتضمــن ســعي الباحــث إلــى 
اكتشــاف ومعرفــة جميــع مــا ميكــن معرفتــه حــول الظاهــرة املــراد دراســتها مــن خــالل فحــص وتدقيــق البيانــات التــي مت التوصــل إليهــا 

ودراســتها ومناقشــتها بأســلوب علمــي، )النعيمــي، 2008م(.

طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعن من البيانات

1- البيانات األولية.
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وذلــك بالبحــث يف اجلانــب امليدانــي بتوزيــع اســتبيانات لدراســة بعــض مفــردات البحــث وحصــر وجتميــع املعلومــات الالزمــة يف موضــوع 
البحــث، ومــن ثــم تفريغهــا وحتليلهــا باســتخدام برنامــج Statistical Package for Social Science(   SPSS(  اإلحصائــي 

ــة ومؤشــرات تدعــم موضــوع الدراســة . ــدالالت ذات قيم ــدف الوصــول ل ــة املناســبة به ــارات اإلحصائي واســتخدام االختب

2- البيانات الثانوية.

قــام الباحــث مبراجعــة الكتــب والدوريــات واملنشــورات اخلاصــة أو املتعلقــة باملوضــوع قيــد الدراســة، والتــي تتعلــق بدراســة دور املراجعــة 
اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة 

يف قطــاع غــزة، وأيــة مراجــع قــد يــرى الباحــث أنهــا تســهم يف إثــراء الدراســة بشــكل علمــي.

مجتمع وعينة الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن عمــال شــركات النظافــة يف املستشــفيات احلكوميــة قطــاع غــزة. وم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة بنــاءا علــى 
التوزيــع النســبي للعاملــن لــكل مستشــفى مــن مستشــفيات قطــاع غــزة حجمهــا 260 مفــردة، ومت توزيــع االســتبانة علــى أفــراد العينــة ومت 
اســترجاع 224 اســتبانة، وبعــد تفحــص االســتبانات مت اســتبعاد4 اســتبانات نظــرا لعــدم حتقــق الشــروط املطلوبــة لإلجابــة علــى االســتبيان، 

وبذلــك يكــون عــدد االســتبانات اخلاضعــة للدراســة 220 اســتبانة.

واجلدول رقم )2( يبن خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي:

جدول )2(: توزيع عينة الدراسة 

النسبة املئويةالتكرارالفئةاملتغير
النوع 

االجتماعي
15570.5ذكر
6529.5أنثى

احلالة 
االجتماعية

16474.5متزوج/ة
5625.5أعزب/آنسة

املؤهل العلمي

أقل من ثانوية 
10949.5عامة

7634.5ثانوية عامة
219.5دبلوم

146.4بكالوريوس فأكثر

الوظيفة
20291.8عامل نظافة

مشرف شركة 
188.2نظافة

1.النوع االجتماعي: 70.5 % من عينة الدراسة من الذكور، و29.5 %من عينة الدراسة من االناث.

2. احلالة االجتماعية: 74.5 %من عينة الدراسة متزوجن، و 25.5 %من عينة الدراسة غير متزوجن. 

3.املؤهــل العلمــي:  49.5 %مــن عينــة الدراســة مؤهلهــم العلمــي » أقــل مــن ثانويــة  عامــة » ،و34.5 % مــن عينــة الدراســة مؤهلهــم 
العلمــي » ثانويــة عامــة«، و 9.5 % مــن عينــة الدراســة مؤهلهــم العلمــي »دبلــوم »، و 6.4 %مــن عينــة الدراســة مؤهلهــم العلمــي 

» بكالوريــوس فأكثــر«.

4. الوظيفة : 91.8 %من عينة الدراسة يعملون » عامل نظافة »، و 8.2 %يعملون » مشرف شركة نظافة » 
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أداة الدراسة:
وقد مت إعداد االستبانة ومت تقسيمها إلى قسمن كما يلي: 

	القسم األول: يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من 4 فقرات

القســم الثانــي: يتنــاول املراجعــة اخلارجيــة للنقابــات العماليــة، واملراجعــة اخلارجيــة اجلهــة التنفيذيــة – وزارة العمــل ودورهــا يف 	 
ــن. ــق حقــوق العامل تطبي

	:ومت تقسيمه إلى محورين كما يلي

 احملور األول: دور النقابات العمالية ويتكون من 6 فقرات.	

 احملور الثاني: رقابة اجلهة التنفيذية )وزارة العمل( ويتكون من 7 فقرات	

 احملور الثالث: مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني ويتكون من 15 فقرة	

وقــد كانــت اإلجابــات مــن )1-  10درجــات(، علمــاً بــأن القيمــة )10( متثــل املوافقــة بدرجــة كبيــرة جــداً وتقــل بالتدريــج يكــون التقييــم مــن 
)1-10(، علمــاً بــأن القيمــة )10( متثــل املوافقــة بدرجــة كبيــرة جــداً وتقــل بالتدريــج  الــى القيمــة )1(  حيــث متثــل أقــل موافقــة. 

صــدق وثبــات االســتبيان: مت حســاب االتســاق الداخلــي لفقــرات االســتبيان علــى عينــة الدراســة االســتطالعية البالــغ حجمهــا 30 مفــردة، 
وذلــك بحســاب معامــالت االرتبــاط بــن كل ِفقــرة والدرجــة الكليــة للمحــور التابعــة لــه، ويبــن اجلــدول رقــم )2( أن معامــالت االرتبــاط 
دالــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(؛ حيــث إن القيمــة االحتماليــة لــكل فقــرة اقــل مــن 0.05 وقيمــة r احملســوبة أكبــر مــن قيمــة r اجلدوليــة 

والتــي تســاوي 0.361، وبذلــك تعتبــر فقــرات االســتبانة صادقــة ملــا وضعــت لقياســه.

جدول )3(: الصدق الداخلي لفقرات االستبانة

احملور األول: دور 
النقابات العمالية

احملور الثاني : رقابة 
اجلهة التنفيذية )وزارة 

العمل(

احملور الثالث: مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني.

خاصية التمثيل الصادق

قرة
الف

قم 
ر

مل 
معا

اط
رتب

اال

مة 
لقي

ا
لية

تما
الح

ا

قرة
الف

قم 
ر

مل 
معا

اط
رتب

اال

مة 
لقي

ا
لية

تما
الح

ا

قرة
الف

قم 
ر

مل 
معا

اط
رتب

اال

مة 
لقي

ا
لية

تما
الح

ا

قرة
الف

قم 
ر

مل 
معا

اط
رتب

اال

مة 
لقي

ا
لية

تما
الح

ا

10.7210.00010.5320.00210.5880.00190.5930.001
20.5310.00220.4330.01720.6190.000100.5960.001
305650.00130.5610.00130.5650.001110.6240.000
40.7300.00040.4460.01340.5540.002120.7810.000
50.7370.00050.4170.02250.6730.000130.6710.000
60.6000.00060.3930.03260.7560.000140.7300.000

70.5970.00070.7350.000150.6450.000

قيمة r اجلدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة 
80.7460.000حرية “28”  تساوي 0.361

صدق االتساق البنائي حملاور الدراسة

جــدول رقــم )4( يبــن معامــالت االرتبــاط بــن معــدل كل محــور مــن محــاور الدراســة مــع املعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة والــذي يبــن 
أن معامــالت االرتبــاط املبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 ؛ حيــث إن القيمــة االحتماليــة لــكل فقــرة اقــل مــن 0.05 وقيمــة r احملســوبة 

ــي تســاوي 0.361. ــة والت ــر مــن قيمــة r اجلدولي أكب
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جدول )4(: معامل االرتباط بن معدل كل محور من محاور الدراسة مع املعدل الكلي لفقرات االستبانة

القيمة االحتماليةمعامل االرتباطعنوان احملوراحملور
0.7590.000رقابة النقابات العماليةاألول
رقابة اجلهة التنفيذية )وزارة الثاني

0.8850.000العمل( 

قيمة r اجلدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية »28«  تساوي 0.361

Cronbach’s Alpha  جدول )5(: معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية( وألفا كرونباخ

	Cronbach’s Alمعامل االرتباط املصححمعامل االرتباطعنوان احملوراحملور  ألفا كرونباخ 
:pha

دور النقابات األول
0.6680.8010.812العمالية

رقابة اجلهة الثاني
التنفيذية )وزارة 

0.7310.845العمل( 
0.857

مستوى تطبيق قانون الثالث
0.7330.8460.868العمل الفلسطيني. 

0.7510.8580.872جميع الفقرات
املعاجلات اإلحصائية:

)1-Sample Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول )6

القيمة االحتماليةقيمة Zعدد الفقراتعنوان احملوراحملور
61.0590.212دور النقابات العماليةاألول
رقابة اجلهة التنفيذية )وزارة الثاني

70.0830.092العمل( 

مستوى تطبيق قانون العمل الثالث
150.9710.137الفلسطيني. 

280.0850.071جميع الفقرات

تحليل فقرات ومحاور الدراسة
احملور األول: دور النقابات العمالية )املراجعة اخلارجية للنقابات(

للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى  )دور النقابــات العماليــة( مت اســتخدام اختبــار t للعينــة الواحــدة والنتائــج مبينــة يف 
جــدول رقــم )7(. حيــث تبــن النتائــج أن أعلــى فقــرة هــي الفقــرة رقــم )2(  حيــث بلــغ الــوزن النســبي » 29.86 %«  وهــي أقــل مــن 60 %،  
و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 0.000« وهــي أقــل مــن  أي ان  0.05 أي أن )النقابــة ال تقــوم بزيــارات دوريــة ملراقبــة ظــروف بيئــة العمــل(. 
وأن اقــل فقــرة هــي  الفقــرة رقــم )5(  حيــث بلــغ الــوزن النســبي  » 23.14 %«  وهــي أقــل مــن 60 %،  و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 

0.000« وهــي أقــل مــن 0.05. أي أن )النقابــة  ال تــوزع نشــرات توعيــة حــول حقــوق العمــال وفــق قانــون العمــل(.

وبصفــة عامــة يتبــن أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات احملــور األول )دور النقابــات العماليــة(  تســاوي  2.64 وهــي أقــل  مــن  القيمــة 
ــوزن النســبي  ــن  ال ــل    م ــوزن النســبي  يســاوي  %26.42 وهــي أق ــاري يســاوي 1.896 وال ــدة  )6(  ، واالنحــراف املعي املتوســطة احملاي
احملايــد » %60 » وقيمــة t احملســوبة تســاوي   26.273 وهــي أكبــر مــن قيمــة t اجلدوليــة والتــي تســاوي  1.97، و القيمــة االحتماليــة 
تســاوي   0.000  وهــي أقــل مــن 0.05، ممــا يــدل علــى أنَّ  دور النقابــات العماليــة يف حمايــة قانــون العمــل الفلســطيني، وتطبيقــه علــى 

. 05.0£a .	 عمــال شــركات النظافــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة غيــُر فعــال عنــد مســتوى داللــة 
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ــح،  ــم تســاهم يف إســناد أصحــاب املصال ــر ول ــة التأثي ــق احلوكمــة يف الشــركات ضعيف ــات كمحــدد خارجــي لتطبي وهــذا ُيظهــر: أن النقاب
الســيما العاملــن يف هــذه الشــركات؛ حيــث يوجــد فجــوة بــن النقابــة وعمــال شــركات النظافــة يف املستشــفيات، وتعانــي النقابــة مــن ضعــف  
يف متثيــل العمــال نحــو حتصيــل حقوقهــم، وميكــن تفســير ذلــك نتيجــة جملــة مــن التحديــات ونقــاط الضعــف التــي تعتــري نقابــات العمــال 
ــات املســاءلة واحملاســبة،  ــق آلي ــل نحــو تطبي ــا، واخلل ــون الناظــم لعمله ــات والقان ــاب املوازن بســبب احلصــار واالنقســام الفلســطيني، وغي
وعــدم وجــود قانــون ينظــم عمــل  النقابــات، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى أداء دور أكثــر فاعليــة ســواًء أكان علــى مســتوى حقــوق العمــال أم 
علــى مســتوى املشــاركة يف صياغــة السياســات الوطنيــة، كمــا أنــه األمــر الــذي يفضــى إلــى عــدم  التفــاف العمــال حــول احلركــة النقابيــة 

بشــكل فاعــل.

جدول )7(: حتليل فقرات احملور االول )دور النقابات العمالية(
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2

تقوم النقابة بزيارات 
دورية ملراقبة ظروف بيئة 

العمل.
2.992.65429.86-16.8400.0001

3

تتابع وتراقب تطبيق 
معايير قانون العمل لعمال 

النظافة.
2.832.56128.32-18.3460.0002

1
تساهم النقابة يف تطبيق 
20.7610.0003-2.692.36726.86قانون العمل الفلسطيني.

4

توفر النقابات استشارات 
قانونية لعمال شركات 

النظافة.
2.682.30226.77-21.4130.0004

6

توفر النقابة برامج توعوية 
وتثقيفية للعمال حول 

قانون العمل.
2.362.20723.59-24.4700.0005

5

توزع النقابة نشرات توعية 
حول حقوق العمال وفق 

قانون العمل.
2.312.13223.14-25.6470.0006

26.2730.000-2.641.89626.42جميع الفقرات
قيمة t  اجلدولية عند مستوى داللة » 0.05« و درجة حرية » 119« تساوي 1.97

احملور الثاني: رقابة اجلهة التنفيذية )وزارة العمل(

للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى  )دور النقابــات العماليــة( مت اســتخدام اختبــار t للعينــة الواحــدة والنتائــج مبينــة يف 
جــدول رقــم )8( . حيــث تبــن النتائــج أن أعلــى فقــرة هــي  الفقــرة رقــم )7(  حيــث بلــغ الــوزن النســبي  » %39.0«  وهــي أقــل مــن 60 %،  
و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 0.000« وهــي أقــل مــن 0.05. أي أن )وزارة العمــل خــالل اجلــوالت ال  تتفحــص وجــود وســائل الســالمة 
والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل.( وأن اقــل فقــرة هــي  الفقــرة رقــم )3(  حيــث بلــغ الــوزن النســبي  » %25.86«  وهــي أقــل مــن 60 %، 
و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 0.000« وهــي أقــل مــن 0.05. أي أنَّ )وزارة العمــل ال توثــق االنتهــاكات املتعلقــة بحقــوق عمــال شــركات 

النظافــة بعــد جــوالت املراقبــة(.

وبصفــة عامــة يتبــن أن املتوســَط احلســابيَّ جلميــع فقــرات احملــوِر الثانــي )رقابــة اجلهــة التنفيذيــة )وزارة العمــل((  تســاوي   3.04وهــي 
أقــل  مــن  القيمــة املتوســطة احملايــدة  )6(  ، واالنحــراف املعيــاري يســاوي    2.23 والــوزن النســبي  يســاوي  %2.342 وهــي أقــل    مــن  
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الــوزن النســبي احملايــد » %60 » وقيمــة t احملســوبة تســاوي  32.29 وهــي أكبــر مــن قيمــة t اجلدوليــة والتــي تســاوي  1.97، و القيمــة 
االحتماليــة تســاوي    0.000  وهــي أقــل مــن 0.05 ممــا يــدل علــى  أن رقابــة وزارة العمــل و مســاهمتها يف حمايــة عمــال شــركات النظافــة 

05.0£a .	 يف املستشــفيات احلكوميــة قطــاع غــزة ضعيفــة مســتوى داللــة  

وهــذا ُيظهــر: مســتوى أداء األجهــزة التنفيذيــة املكلفــة يف الرقابــة والتفتيــش للتأكــد مــن إعمــال نصــوص قانــون العمــل ضعيفــة، بــل هــي 
يف حدودهــا الدنيــا٬ ولعــل ذلــك يُســهم إلــى حــد بعيــد يف تعــدد االنتهــاكات، وعــدم االلتــزام بأحــكام القانــون مــن جانــب الشــركات وميكــن 
تفســير ذلــك بســبب قلــة اإلمكانيــات لــدى طواقــم التفتيــش، وغيــاب التقييــم الــدوري لألنشــطة للوقــوف علــى مســتوى تغطيــة املنشــآت 

والشــركات.

جدول )8(: حتليل فقرات احملور الثاني رقابة اجلهة التنفيذية )وزارة العمل(
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7

تتفحص وزارة العمل خالل 
اجلوالت وجود وسائل 

السالمة والصحة املهنية يف 
بيئة العمل.

3.902.89439.00-10.7640.000

1

6

تتابع وتستقبل وزارة العمل 
شكاوى العمال جراء انتهاك 

قانون العمل.
3.662.88836.64-11.9980.000

3

1

تنظم وزارة العمل جوالت 
دورية للرقابة على مواقع 

العمل.
3.656.26636.45-5.5740.000

2

5

تتخذ وزارة العمل اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحق 

الشركات عندما تنحرف عن 
القانون.

3.202.79332.05-14.8480.000

4

4

يشعر العامل باالطمئنان 
ألعمال الرقابة التي تقوم 

بها وزارة العمل.
2.982.53929.82-17.6310.000

5

2

تقوم وزارة العمل بحمالت 
توعية للعاملن بخصوص 

مبادئ قانون العمل.
2.622.30326.18-21.7770.000

6

3

توثق وزارة العمل االنتهاكات 
املتعلقة بحقوق عمال 

شركات النظافة بعد جوالت 
املراقبة.

2.592.33625.86-21.6720.000

7

17.5560.000-3.232.34232.29جميع الفقرات
قيمة t  اجلدولية عند مستوى داللة » 0.05« و درجة حرية » 119« تساوي 1.97

احملور الثالث: مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني

ــون العمــل الفلســطيني( مت اســتخدام  ــق أحــكام قان ــث ) تطبي ــى فقــرات احملــور الثال ــة الدراســة عل ــى اســتجابات أفــراد عين للتعــرف عل



19

اختبــار t للعينــة الواحــدة والنتائــج مبينــة يف جــدول رقــم )9( . حيــث تبــن النتائــج أن أعلــى فقــرة هــي  الفقــرة رقــم )8(  حيــث بلــغ الــوزن 
النســبي  » %58.50«  وهــي أقــل مــن 60 %،  و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 0.554 » وهــي أكبــر مــن 0.05. أي أن  )الشــركة  ال 
حتظــر شــروط تشــغيل األحــداث )األطفــال( وفــق شــروط قانــون العمــل( . وأن أقــل فقــرة هــي الفقــرة رقــم )3( ؛حيــث بلــغ الــوزن النســبي 
“ %20.27«  وهــي أقــل مــن 60 %،  و القيمــة االحتماليــة تســاوي  » 0.000« وهــي أقــل مــن 0.05. أي أنَّ )الشــركة ال تدفــع األجــور 

للعاملــن بانتظــام كل شــهر(.

وبصفــة عامــة يتبــن أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات احملــور الثالــث  )مســتوى تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني(  تســاوي   3.92 
وهــي أقــل  مــن  القيمــة املتوســطة احملايــدة  )6(  ، واالنحــراف املعيــاري يســاوي  1.85 والــوزن النســبي  يســاوي  38.19 % وهــي أقــل  
ــي تســاوي  1.97، و  ــة والت ــر مــن قيمــة t اجلدولي ــد » %60 » وقيمــة t احملســوبة تســاوي 17.449وهــي أكب ــوزن النســبي احملاي   مــن  ال
القيمــة االحتماليــة تســاوي  0.000    وهــي أقــل مــن 0.05 ممــا يــدل علــى  ان مســتوى تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني ضعيــف عنــد  

 .  05.0£a .	 مســتوى داللــة 

وقــد اتضــح الضعــف يف مختلــف اجلوانــب وتركــزت اخلروقــات واالنتهــاكات يف عــدم االلتــزام بدفــع األجــور للعاملــن بانتظــام كل شــهر وفــق 
مــا نــص عليــه القانــون، إضافــًة إلــى اإلجــازات وتعويضــات نهايــة اخلدمــة، وذلــك يف خــرق واضــح للمــادة )45( مــن قانــون العمــل “التــي 
تنــص علــى  أن للعامــل الــذي أمضــى ســنة مــن العمــل احلــق يف مكافــأة نهايــة اخلدمــة مقدارهــا أجــر شــهر عــن كل ســنة قضاهــا يف العمــل 
علــى أســاس آخــر أجــر تقاضــاه...”، واملــادة )82( أن يدفــع األجــر للعامــل بالنقــد املتــداول قانونــاً شــريطة أن يتــم الدفــع وفقــاً ملــا يلــي “  
)أ( يف أيــام العمــل ومكانــه، )ب( يف نهايــة كل شــهر للعاملــن بأجــر شــهري، )ج( يف نهايــة كل أســبوع للعاملــن علــى أســاس وحــدة اإلنتــاج 
أو الســاعة أو املياومــة أو األســبوع، ال يجــوز تأخيــر دفــع أجــر العامــل أكثــر مــن خمســة أيــام مــن تاريــخ االســتحقاق، وبشــكل عــام مســتوى 
تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني ضعيــف حيــث بلــغ الــوزن النســبي للفقــرة )9( “بــأن العامــل ال يحصــل علــى مكافــأة نهايــة اخلدمــة يف 
حــال انتهــاء عقــد العمــل “ )%23.59( بينمــا حصلــت الفقــرة رقــم “ 3” الشــركة تدفــع األجــور للعاملــن بانتظــام كل شــهر “ علــى الــوزن 
ــه، وغيــاب  النســبي )%19.64(، وبشــكل عــام فقــد بــرزت أوجــُه الضعــِف يف تطبيــِق القانــون يف عــدم وجــود عقــود فرديــة تكفــل للعامــل حقَّ
التوجيــه والتدريــب املهنــي، وعــدم الســماح بتشــكيل نقابــة ملمارســة العمــل النقابــي، وغيــاب نظــام التأمــن علــى العمــال، باإلضافــة إلــى 
عــدم حصــول العمــال علــى اإلجــازات التــي نــص عليهــا القانــون ومدفوعــة األجــر، كمــا أن التــزام الشــركات يف تشــغيل العمــال يف مجــال 

النظافــة فقــط ضعيــف.

جدول )9(: حتليل فقرات احملور الثالث  )مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني(
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حتظر الشركة شروط تشغيل 
األحداث )األطفال( وفق 

شروط قانون العمل.
5.853.75158.50-0.5930.5541

5

توفر الشركة كل املعدات 
واللوازم اخلاصة بالصحة 

والسالمة املهنية.
5.033.05650.27-4.7210.0002

6
جتري الشركة الفحوصات 
5.3660.0003-4.803.33047.95االبتدائية والدورية للعمال.

12

تلتزم الشركة بعدم التمييز 
بن العمال خاصة الذكور 

واإلناث.
4.633.01646.27-6.7520.0005

13
تراعي الشركة شروط تشغيل 

6.8070.0004-4.603.04146.05النساء وفق قانون العمل.
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تلتزم الشركة يف تشغيل 
العامل يف مجال النظافة وفق 

االتفاق.
4.503.17044.95-7.0390.0007

10
تتقيد الشركة بفترة ال 45 

7.6270.0006-4.482.95244.82ساعة أسبوعياً.

8

متنح الشركة العمال 
اإلجازات التي نص عليها 
القانون واملدفوعة األجر.

3.693.03236.91-11.2970.0008

4

تعتمد الشركة نظام التأمن 
على العمال ضد إصابات 

العمل.
3.262.89432.64-14.0220.00010

11
متنح الشركة العامل شهادة 

13.3130.0009-3.263.05432.59خدمة بناء على طلبه.

1

تسمح الشركة املشغلة 
بتشكيل نقابة ملمارسة العمل 

النقابي وفق األصول.
3.142.52631.36-16.8120.00011

15

يوجد يف الشركة قسم 
للموارد البشرية ميارس 
التدريب والتوجيه املهني.

2.852.51228.50-18.5990.00012

2
حترر الشركة عقود فردية 

19.8060.00013-2.662.49926.64تكفل للعامل حقوقه.

9

يحصل العامل على مكافأة 
نهاية اخلدمة يف حال انتهاء 

عقد العمل.
2.512.34625.09-22.0740.00014

3
تدفع الشركة األجور للعاملن 

30.4920.00015-2.031.93220.27بانتظام كل شهر.

17.4490.000-3.821.85438.19جميع الفقرات
قيمة t  اجلدولية عند مستوى داللة » 0.05« و درجة حرية » 119« تساوي 1.97

اختبار فرضيات الدراسة
بــن املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف  05.0£a .	 الفرضيــة األول: ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة. مت اســتخدام حتليــل االنحــدار 
اخلطــي املتعــدد)Multiple Linear Regression( ملعرفــة اثــر املتغيــرات املســتقلة٫ دور النقابــات العماليــة ، رقابــة اجلهــة التنفيذيــة 
)وزارة العمــل(  علــى املتغيــر التابــع مســتوى تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني علــى عمــال شــركات النظافــة ، وميكــن كتابــة معادلــة االنحــدار 

كمــا يلــي:  

أوالً:  منوذج معادلة االنحدار اخلطي املتعدد
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  b1 .X1 + b2 . X2 +E + الثابت= Y

حيث:

  :Yالمتغير التابع: مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني على عمال شركات النظافة
: X1دور النقابات العمالية
:X2 )رقابة الجهة التنفيذية )وزارة العمل
 : Eتمثل الخطأ العشوائي 
b1 …b5معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة

وقــد تبــن مــن خــالل نتائــج هــذا التحليــل جــدول رقــم )10( أن معادلــة االنحــدار جيــدة حيــث إن قيمــة F احملســوبة تســاوي 44.112 وهــي 
	. a£05.0 حيــث إن القيمــة االحتماليــة تســاوي 0.000  وهــي أقــل مــن 0.05 . ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

كمــا بلغــت قيمــة معامــل التحديــد املعــدل )التفســير( R2 =0.125  ممــا يــدل علــى أنَّ  نســبة التبايــن الــذي تفســره املتغيــرات املســتقلة التــي 
دخلــت معادلــة االنحــدار مــن تبايــن املتغيــر التابــع مرضيــة  ,و يســاوي 12.5  %عنــد مســتوى داللــة 0.05. ويبــن جــدول رقــم )29( أن 
املتغيــرات املســتقلة التــي لهــا تاثيــر غيــر إيجابــي،  ومســتبعدة مــن التحليــل هــو )دور النقابــات العماليــة( حيــث إن القيمــة االحتماليــة لــه 
0.304 وهــي  اكبــر مــن 0.05 ويوضــح جــدول رقــم )10( أن املتغيــر )رقابــة اجلهــة التنفيذيــة )وزارة العمــل(  ( ال إحصائيــا حيــث ان القيمــة 

االحتماليــة لــه 0.01 وهــو  أقــل مــن 0.05.

جدول )10(: حتليل االنحدار اخلطي املتعدد ) املتغير التابع: مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني على عمال شركات النظافة(

املتغيرات 
املستقلة

معامالت 
االنحدار

اخلطأ 
املعيار

معامالت 
االنحدار 
املعيارية

Beta

t قيمة
القيمة االحتمالية

.sig
دال غير دال

دال عند 2.8290.21213.3500.0000.05الثابت
دور النقابات 

غير دال عند 0.0880.0860.0901.0300.3040.05العمالية

رقابة اجلهة 
التنفيذية 

)وزارة العمل( 
غير دال عند 0.2340.0690.2963.3790.0010.05

ANOVA حتليل التباين
=F       16.577   القيمة االحتمالية=0.000قيمة اختبار

    R=   0.364     قيمة معامل  االرتباط R2   0.125    = قيمة معامل  التفسير املعدل
بــن اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل  05.0£a .	 ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن يف شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة باختــالف متغيــرات 

الدراســة )النــوع اإلجتماعــي، واملســمى الوظيفــي، املؤهــل العلمــي، احلالــة االجتماعيــة(.

ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة  05.0£a .	 ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع 

غــزة يعــزى يعــزى إلــى النــوع االجتماعــي. 

مت اســتخدام اختبــار t الختبــار الفــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة 
يف تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة يعــزى إلــى النــوع االجتماعــي 
	. a£05.0 والنتائــج مبينــة يف جــدول رقــم )10( والــذي تبــن أن قيمــة t احملســوبة جلميــع احملــاور مجتمعــة  عنــد مســتوى داللــة  
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تســاوي 0.250  وهــي اقــل مــن قيمــة t اجلدوليــة والتــي تســاوي 1.97 ، كمــا أن القيمــة االحتماليــة جلميــع احملــاور تســاوي  0.802 وهــي 
أكبــر مــن 0.05 ممــا يــدل  علــى عــدم  وجــود فــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن يعــزى إلــى النــوع االجتماعــي عنــد مســتوى داللــة  

. 05.0£a .	

وهــذا يُظهــر أن مســتوى الرقابــة واملتابعــة مــن وزراة العمــل ونقابــة العمــل حتظــى بإجمــاع اجلنســن، حيــث إن قانــون العمــل حظــر التمييــز 
علــى أســاس اجلنــس بــن الذكــور واإلنــاث، واوجــب مراعــاة أصحــاب العمــل لألحــكام الــواردة يف قانــون العمــل. 

جدول )11(: نتائج  اختبار t حسب الفروق بن متوسطات استجابات املبحوثن حول دور املراجعة اخلارجية كآلية لتفعيل مبادئ 
احلوكمة يف تطبيق حقوق العاملن بالتطبيق على شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة يعزى إلى النوع 

05.0£a .	 االجتماعي عند مستوى داللة 

املتوسط العددالنوعاحملور
احلسابي

االنحراف 
القيمة قيمة tاملعياري

االحتمالية
املراجعة اخلارجية كآلية 
لتفعيل مبادئ احلوكمة 

يف تطبيق حقوق العاملن 
بالتطبيق على شركات 

النظافة العاملة يف 
املستشفيات احلكومية يف 

قطاع غزة يعزى إلى

1553.441.566ذكر

0.2500.802

653.381.605انثى

قيمة t اجلدولية عند درجة حرية »218« ومستوى داللة 0.05 تساوي1.97

بن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة  05.0£a .	 ــاً عنــد مســتوى ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائي
كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع 

غــزة يعــزى إلــى احلالــة االجتماعيــة. 

مت اســتخدام اختبــار t الختبــار الفــروق بــن اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق 
حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة يعــزى إلــى احلالــة االجتماعيــة 
ــة  ــع احملــاور مجتمع ــذي تبــن أن قيمــة t احملســوبة جلمي ــة يف جــدول رقــم )11( وال ــج مبين والنتائ 05.0£a .	 ــة   ــد مســتوى دالل عن
تســاوي 2.701  وهــي أكبــر مــن قيمــة t اجلدوليــة والتــي تســاوي 1.97 ، كمــا أن القيمــة االحتماليــة جلميــع احملــاور تســاوي  0007 وهــي 
اقــل مــن 0.05، ممــا يــدل  علــى وجــود فــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن يعــزى إلــى احلالــة االجتماعيــة عنــد مســتوى داللــة  

ــة » املتزوجــن«« . ــح فئ . والفــروق لصال 05.0£a .	

 وهــذا يُظهــر أن الفــرق لصالــح املتزوجــن؛ ألن النســبة األكبــر مــن العينــة هــم مــن املتزوجــن، وبالنظــر حلجــم الضغــوط املهنيــة بجانــب 
الضغــوط األســرية هــؤالء يعلقــون أمــال كبيــرة علــى قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000، الــذي أضــاف حقوقــاً للمتــزوج منهــا 
ــن يومــاً احلــق يف إجــازة وضــع ملــدة  ــة وثمان ــل كل والدة مــدة مائ ــي أمضــت يف العمــل قب ــة الت العــالوة واإلجــازة للمــرأة املتزوجــة العامل
عشــرة أســابع مدفوعــة األجــر ، منهــا ســتة أســابيع علــى األقــل بعــد الــوالدة.  وال يجــوز فصــل املــرأة العاملــة بســبب اإلجــازة املذكــورة إال 
إذا ثبــت أنهــا اشــتغلت بعمــل آخــر خاللهــا، إضافــة إلــى مــا ســبق جنــد أن قانــون العمــل أيضــاً يوفــر للعامــل االســتقرار الوظيفــي ويحــذر 
مــن فصلــه، ومــن هنــا جنــد أن العامــل املتــزوج وصاحــب األســرة يحــرص علــى االســتقرار الوظيفــي واالطمئنــان وهــذا مــا يوفــره القانــون 
كونــه يحتــوي علــى ضمانــات خاصــة يف عــدم نقلــه مــن مــكان عملــه إلــى مــكان آخــر بعيــد عــن منطقــة ســكناه، وهــذا يضمــن لــه االســتقرار 

واألمــن االجتماعــي.
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جدول )12(: نتائج  اختبار t حسب للفروق بن متوسطات استجابات املبحوثن حول دور املراجعة اخلارجية كآلية لتفعيل مبادئ 
احلوكمة يف تطبيق حقوق العاملن بالتطبيق على شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة يعزى إلى إلى 

05.0£a .	 احلالة االجتماعية عند مستوى داللة 

احلالة احملور
املتوسط العدداالجتماعية

احلسابي
االنحراف 

القيمة االحتماليةقيمة tاملعياري

دور املراجعة 
اخلارجية نحو 

تطبيق قانون العمل 
الفلسطيني على 

العاملن يف شركات 
النظافة

1643.581.601متزوج

2.7010.007
562.941.397غير متزوج

قيمة t اجلدولية عند درجة حرية »218« ومستوى داللة 0.05 تساوي1.97

	. a£05.0 بــن اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل  ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
مبــادئ احلوكمــة يف تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة يعــزى إلــى 

املســمى الوظيفي.

مت اســتخدام اختبــار t الختبــار الفــروق بــن اســتجابات املبحوثــن حــول دور املراجعــة اخلارجيــة كآليــة لتفعيــل مبــادئ احلوكمــة يف 
تطبيــق حقــوق العاملــن بالتطبيــق علــى شــركات النظافــة العاملــة يف املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة يعــزى إلــى املســمى الوظيفــي 
	. a£05.0 والنتائــج مبينــة يف جــدول رقــم )13( والــذي تبــن أن قيمــة t احملســوبة جلميــع احملــاور مجتمعــة  عنــد مســتوى داللــة   
ــة االحتماليــة جلميــع احملــاور تســاوي  0.634   ــا أن القيم ــن قيمــة t اجلدوليــة والتــي تســاوي 1.97 ، كم تســاوي 2.987  وهــي أكبــر م
وهــي أقــل مــن 0.05 ممــا يــدل علــى وجــود فــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن يعــزى إلــى املســمى الوظيفــي عنــد مســتوى داللــة  

ــة » مشــرف شــركة نظافــة »  ــح الفئ 	. a£05.0 .والفــروق لصال

وهــذا يُظهــر وجــود فجــوة كبيــرة بــن الظــروف والشــروط التــي تســيطر علــى بيئــة العمــل لــدى عمــال شــركات النظافــة العاملــن يف 
املستشــفيات احلكوميــة، وبــن املراقبــن وهــذا دليــل إضــايف علــى غيــاب التقييــم واملراجعــة للجهــود املبذولــة مــن جانبهــم ومــدى تأثيرهــا 

اإليجابــي علــى واقــع العمــال.

 جدول )13(: نتائج  اختبار t حسب للفروق بن استجابات املبحوثن حول دور املراجعة اخلارجية كآلية لتفعيل مبادئ احلوكمة يف 
تطبيق حقوق العاملن بالتطبيق على شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة يعزى إلى املسمى الوظيفي عند 

05.0£a .	 مستوى داللة  

املسمى احملور
املتوسط العددالوظيفي

القيمة االحتماليةقيمة tاالنحراف املعيارياحلسابي

دور املراجعة 
اخلارجية نحو 
تطبيق قانون 

العمل الفلسطيني 
على العاملن يف 
شركات النظافة

عامل 
2023.331.541نظافة

-2.9870.003
مشرف 
شركة 
نظافة

184.461.607

قيمة t اجلدولية عند درجة حرية »218« ومستوى داللة 0.05 تساوي1.97

	. a£05.0 بن متوسطات استجابات املبحوثن حول دور املراجعة اخلارجية  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى 
كآلية لتفعيل مبادئ احلوكمة يف تطبيق حقوق العاملن بالتطبيق على شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة 

يعزى إلى املؤهل العلمي.



الرقابة على تطبيق حقوق العاملني يف شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة
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النتائــج املبينــة يف جــدول رقــم )14( تبــن أن قيمــة F احملســوبة جلميــع احملــاور مجتمعــة تســاوي 5.963   وهــي اكبــر مــن قيمــة F اجلدوليــة 
والتــي تســاوي 2.65 ، كمــا أن القيمــة االحتماليــة جلميــع احملــاور تســاوي 0.001 وهــي أقــل مــن 0.05 ممــا يــدل علــى وجــود فــروق بــن 
	. a£05.0 وهــذا يُظهــر أن مــن لديهــم مؤهــل علمــي  متوســطات اســتجابات املبحوثــن يعــزى إلــى املؤهــل العلمــي عنــد مســتوى داللــة   
لديــه القــدرة علــى التفريــق واملقارنــة بــن ظــروف العمــل وشــروطه احلاليــة والنموذجيــة، باالســتناد إلــى أحــكام قانــون العمــل، واتفقــت 
النتيجــة مــع )خــروف، 2017م( بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي لصالــح الذيــن مؤهلهــم دبلــوم. فيمــا كانــت 

النتيجــة بدراســة )البكــري،2014م )أنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي.

ويشــير اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  )2018(  إلــى نســبة تدنــي املســتوى التعليمــي لــدي أربــاب األســر املتعطلــن عــن العمــل 
عــن العمــل مقارنــة بالعاملــن يف الفتــرة احلاليــة، حيــث إن املســتوى التعليمــي للعاملــن بلغــت نســبتها )7.7( أقــل مــن ابتدائــي، و)68.1(  
ابتدائــي - ثانــوي، و)24.2(  مســتوى أعلــى مــن ثانــوي. مــن جانبــه أكــد اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2018( بأنــه رغــم التقــدم 
احلاصــل علــى معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى اإلنــاث خــالل العقــد املاضــي، إال أنــه مــا زالــت هنــاك فجــوة لصالــح الذكــور بفــارق 3.0%، 

حيــث بلــغ معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى اإلنــاث %95.6 مقابــل %98.6 للذكــور خــالل عــام2017م.

جدول )14(: نتائج حتليل التباين األحادي ) One Way ANOVA( دور املراجعة اخلارجية كآلية لتفعيل مبادئ احلوكمة يف تطبيق 
حقوق العاملن بالتطبيق على شركات النظافة العاملة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة يعزى إلى املؤهل العلمي عند مستوى 

05.0£a .	 داللة  

مجموع مصدر التبايناحملور
املربعات

 درجة
متوسط املربعاتاحلرية

قيمة

“ F «
 القيمة

االحتمالية
دور املراجعة 
اخلارجية 
نحو تطبيق 
قانون العمل 
الفلسطيني 

على العاملن 
يف شركات 

النظافة

بن 
41.498313.833املجموعات

5.9630.001 داخل 
501.0852162.320املجموعات

542.583219املجموع

قيمة F اجلدولية عند درجة حرية »3، 216« ومستوى داللة 0.05 تساوي  2.65

ويبــن اختبــار شــفيه جــدول رقــم )15( أن الفــروق بــن الفئــة » أقــل مــن ثانويــة عامــة » ، و الفئــة » بكالوريــوس فأكثــر » والفــروق لصالــح 
الفئــة » بكالوريــوس فأكثــر »،  كمــا توجــد فــروق  بــن الفئــة » ثانويــة عامــة » ، و الفئــة » بكالوريــوس فأكثــر » والفــروق لصالــح الفئــة » 

بكالوريــوس فأكثــر ».

جدول )15(: اختبار شفيه للفروق بن املتوسطات حسب متغير املؤهل العلمي

الفرق بن 
املتوسطات

أقل من ثانوية 
بكالوريوس فأكثردبلومثانوية عامةعامة

3.612.893.694.44املتوسط احلسابي
*0.835-0.082-0.720أقل من ثانوية عامة

*1.554-0.802-0.720-ثانوية عامة
0.753-0.0820.802دبلوم

0.753*1.554*0.835بكالوريوس فأكثر
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النتائج والتوصيات
أواًل: النتائج:

إن املراقبــة اخلارجيــة مــن قبــل النقابــات، ووزارة العمــل، تعــد أحــد محــددات تطبيــق احلوكمــة يف الشــركات خاصــة علــى العاملــن؛ . 1
حيــث تلعــب قــوة وفاعليــة األطــراف اخلارجيــة دوراً هامــاً وتســاهم يف ضمــان حقــوق العاملــن وزيــادة فعاليتهــم وتعمــل علــى تفعيــل 

مبــدأ املســاءلة بحــق اإلدارة التنفيذيــة وتدفــع العاملــن للمشــاركة يف القــرار املتعلــق باســتراتيجية الشــركة.

النقابــات العماليــة كمحــدد خارجــي لتطبيــق احلوكمــة يف شــركات النظافــة ضعيفــة التأثيــر ولــم تســاهم يف اســناد العاملــن يف هــذه . 2
الشــركات حيــث يوجــد فجــوة بــن النقابــة وعمــال شــركات النظافــة يف املستشــفيات جــراء ضعــف آليــات الرقابــة واملتابعــة وانخفــاض 

يف األنشــطة املتعلقــة بتوعيــة العمــال بحقوقهــم.

مســتوى أداء األجهــزة التنفيذيــة املكلفــة يف الرقابــة والتفتيــش للتأكــد مــن إعمــال نصــوص قانــون العمــل يف حدودهــا الدنيــا، وأظهــرت . 3
النتائــج ضعفــاً نســبياً يف متابعــة وزارة العمــل وتنظيــم اجلــوالت الدوريــة ملواقــع العمــل والتأكــد مــن توافــر وســائل الســالمة والصحــة 

املهنيــة يف بيئــة العمــل، وانخفــاض يف توعيــة العمــال بحقوقهــم توثيــق االنتهــاكات.

احلوكمــة يف شــركات النظافــة ضعيفــة ومســتوى االلتــزام بحقــوق العمــال متدنــي، وتركــزت االنتهــاكات واخلروقــات يف اســتغالل بعــض . 4
الشــركات العمــال، وإجبارهــم التوقيــع علــى مخالصــة وهميــة بأنهــم اســتلموا حقوقهــم العماليــة حتــت الضغــط واإلكــراه، وعــدم دفــع 
األجــور للعاملــن يف شــركات النظافــة بانتظــام وال يوجــد عقــود فرديــة موقعــة بــن العامــل والشــركة، وأيضــاً ضعــف يف توافــر أدوات 
الســالمة والصحــة املهنيــة وســائل احلمايــة الشــخصية إضافــًة إلــى عــدم االلتــزام باإلجــازات الــواردة يف القانــون وتعويضــات نهايــة 

اخلدمــة.

تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يســتوجب مــن شــركات النظافــة مراجعــة التشــريعات والبنــود الــواردة يف املناقصــة والتــي وضعتهــا وزارة املاليــة . 5
يف عطــاء رقــم )2017/61(، والتــي تنظــم العالقــة بــن وزارة املاليــة وشــركات النظافــة كونهــا حتتــوي علــى بنــود تضعــف مــن مســتوى 

متتــع العمــال بحقوقهــم العماليــة خاصــة البنــد املتعلــق بقيمــة األجــور.

ثانيًا: التوصيات

ضــرورة االلتــزام بضوابــط مبــادئ احلوكمــة مــن خــالل تفعيــل دور النقابــات العماليــة مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح العمــال وتوســيع . 1
العالقــة بــن اإلدارة التنفيذيــة والنقابــات، ومعاجلــة نقــاط الضعــف يف النقابــات واحلــرص علــى أن تعمــل باســتقاللية بعيــداً عــن 
التســيس، كــي تشــكل مصــدر قــوة وســنداً للعمــال، وإيجــاد إطــار قانونــي للتنظيــم النقابــي، لتقويــة موقفهــا التفاوضــي مبــوازاة القيــام 

بأنشــطة وفعاليــات إعالميــة ورقابيــة أكثــر تأثيــراً، ورفــع الوعــي النقابــي للعمــال.

زيــادة الــدور الــذي تلعبــه جهــات االختصــاص التابعــة لــوزارة العمــل يف مراقبــة تطبيــق أحــكام قانــون العمــل، مــن خــالل زيــادة أعــداد . 2
الزيــارات الدوريــة ملواقــع العمــل وزيــادة تأهيــل املفتشــن وأعدادهــم وتوفيــر الدعــم املــادي واملعــدات واملركبــات اخلاصــة.

االهتمــام بقواعــد احلوكمــة املتعلقــة بحقــوق العاملــن وجعلهــا معيــاراً لدخــول الشــركات يف املناقصــة واشــتراط رأس مــال ِفعلــي . 3
للشــركات كــي تتمكــن مــن دفــع األجــور والرواتــب للعاملــن وعــدم ربطهــا باســتالم املخصصــات املاليــة مــن احلكومــة، ومراجعــة بنــود 

ــة للمستشــفيات. ــات النظاف ــم )2017/61(، بشــأن تقــدمي خدم ــة يف عطــاء رق ــا وزارة املالي ــي وضعته املناقصــة الت

ضــرورة أن تكــون اإلدارة التنفيذيــة ملمــة بالتشــريعات والقوانــن املتعلقــة بحقــوق العمــال، ومنــح العاملــن حقوقهــم مــن خــالل اللوائــح . 4
ــى شــركات النظافــة لتشــكيل  ــة للشــركة، وإدراجهــا ضمــن نصــوص النظــام األساســي للشــركة دعــوة القائمــن عل واألنظمــة الداخلي

مجالــس لــإلدارة كــي تفعــل مبــدأ املســاءلة لــإلدارة التنفيذيــة.

ضــرورة إلــزام الشــركات بفتــح حســابات بنكيــة للعمــال، كــي يتــم صــرف الرواتــب عبــر املصــارف وكــي تضمــن وصــول املســتحقات إلــى . 5
العمــال، مــع ضــرورة اقتطــاع مخصــص ملكافــأة نهايــة اخلدمــة بشــكل منتظــم ووضعــه يف حســاب خــاص بالعمــال. 

االشــتراط علــى الشــركات التــي ترغــب بالدخــول يف املناقصــة توافــر رأس مــال ومــوارد ماليــة محــددة القيمــة بحيــث يثبــت قدرة الشــركة . 6
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علــى دفــع املســتحقات املاليــة للعاملــن حــال طــرأ تأخيــر علــى اســتالم املخصصــات املالية.

النقابــات كمحــدد خارجــي لتطبيــق احلوكمــة يف الشــركات ضعيفــة التأثيــر ولــم تســاهم يف إســناد أصحــاب املصالــح الســيما العاملــن . 7
يف هــذه الشــركات؛ حيــث يوجــد فجــوة بــن النقابــة وعمــال شــركات النظافــة يف املستشــفيات.
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ
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