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 تمھیـد

 عن تقریر إلعداد بعثة الدولي، العمل مؤتمرني إیاھا منح  التي عمالً بالوالیة ،العام ھذا أخرى مرة وفدتأ
. وإسرائیل  ،الشرقیة  القدس  ذلك  في  بما   الغربیة،  الضفة  البعثة  وزارت.  المحتلة  العربیة  األراضي  في  العمال  وضع

الروابط  عن طریق المجدولة االجتماعات انعقاد استمرلكن  البعثة مدة اختصار عیّنت ،۱۹-كوفید جائحة وبسبب
وفي   العربیة العمل ومنظمة  العربیة الدول  جامعة مع  القاھرة في وسبقت البعثة اجتماعات. المرئیة والمسموعة 

 .السوریة العربیة الجمھوریة الھیئات المكونة في مع   دمشق
 إسرائیل وحكومة الفلسطینیة السلطة ممثلین عن مع بعد،شخصیاً أو عن  معمقة، مناقشات البعثة وأجرت

 والمنظمات األخرى الدولیة والمنظمات المتحدة األمم ن عنوممثلی ومنظمات العمال العمل أصحاب ومنظمات
  بھا  استُرشد  معلومات  الجمیع  وقدم. األكادیمیة واألوساط  األعمال قطاع مع أشخاص من الحكومیة، وكذلك  غیر
 .التقریر ھذا إعداد في

 للقیم النطاق واسع  الدعم جدیدة  مرة یؤكد ما  وھو تعاون، من البعثة محاوري جمیع أبداه لما  ممتنٌ  وإنني
 علیھ  جرت  وكما .  المكونة  ھیئاتھا   جمیع  مع   بھ  تضطلع  الذي  المستمر  والنشاط  الدولیة  العمل  منظمة  بھا   تنادي  التي

 الراھن للوضع ومحاید ودقیق شامل تقییم إلى التوصل ھدف ذلك في یحدوھا  بعملھا، البعثة اضطلعت العادة،
 .العربیة المحتلة األراضي في للعمال

 تقریري یستمد  قراراً  ۱۹۸۰ یونیھ  /حزیران في الدولي العمل  مؤتمر اعتمد  عقود مضت،  منذ أربعةو
  وھي مستوطنات - المحتلة العربیة األراضي في مستوطنات إقامة بشأن القلق عن القرار وأعرب. والیتھ منھ

 الوقت، ذلك وفي. العمال على تأثیرھا بشأن و - الدولي القانون بموجب قانونیة غیرالیوم  وال تزال آنذاك كانت
 ستة من بأكثر الحین ذلك منذ العدد زاد وقد. المحتلة األراضي قد استوطنوا إسرائیلي ۱۰۰ ۰۰۰ حوالي كان

 یعانون األمّرین.  المحتلة  العربیة  األراضي  عمال  یزال  وال  ھوادة  بال  اً رمستم  االستیطاني  وما فتئ التوسع   .أضعاف
 الصراع  إلى  أالّ ننظر  ینبغي  ذلك،  ومع.  صراع  بمثابة بؤرة  األوسط  الشرق  رؤیة  على  بات العالم معتاداً   قدلو

  صمیم في  ھو والصراعات، بل التقلبات في غارقة منطقة  في آخر صراع مجرد أنھ على الفلسطیني - اإلسرائیلي
دون   ھذا الصراع ظل  وإذا. الدولیین واألمن  للسلم  یشكل تھدیداً  ذلك بھو و الذي تعیشھ المنطقة، االستقرار عدم

 .لعمالل مناأل وانعدام االستقرار التي تغذي انعدام المحركات أحد فإنھ سیبقى ،تسویة
 فیھا: الحل لبس ال واضحة وجھة ھا،ئإلرسابالذكرى الثالثین  قریباً  ستحتفل التي ،أوسلو اتفاقات وفّرتو

  البد من وبغیة تحقیقھ. ۱۹۹۳ عام في علیھ كان ما ع اآلن ال یقل صالحیة الھدف وھذا . القائم على أساس دولتین
فالتفرد من طرف . األطراف متعدد إطار في العالمي المجتمع إشراك وال بد كذلك من والتصمیم، التحلي بالعزم
 .الالئق العمل فرص یقّوضو والظلم االحتالل یدیم عمرو بتحقیق السالم اآلمالیبعثر أن  واحد یحتمل

بسبب تضییق خناق و. متھاویةوالحمایة  متفشیة فالبطالة. قاتمة الفلسطیني العمل سوق ال تزال صورةو
  النساء تكون ما  وغالباً . متطلعاتھ وال ینالفلسطینی یاجاتاحت تلبیة یستطیع  ال على ھذا السوق، فإنھ االحتالل
 سن دون الفلسطینیین ونصف. آخر النسبة التي تبلغھا ھنا  بلد أي النساء في بطالة تبلغ وال. حاالً  أسوأ والشباب
 .التطرف  بؤرة  وتتسع  اإلحباط  سوف یزید  أكثر فأكثر،  الحال  ھي  كما   العمل،  سوق   من  الشباب  استبعد  إذاف.  العشرین
من الحصار  اً عام ۱۳بعد فغزة. معاناة  الفلسطینیة یعاني من الكرب مثل األرضال یوجد جزء آخر من و

نادرة   فیھا   الوظائفو  ؛على قید الحیاةللبقاء  اإلنساني  على الدعم    ھذه المنطقة المحصورة  تعتمد ،  المؤدي إلى الشلل
على وجھ   منھم غادر الكثیرونلكان بإمكان العمال المغادرة،  لو وفي معظم األحیان.  مفقود  األملو ومتفرقة
 ویتمتعون بروحن والعدید من العمال ماھرف. أتیحت لھا الفرصة. ومع ذلك، یمكن أن تزدھر غزة إذا االحتمال

وینبغي رفع الحصار     بد من بادئ ذي بدء، ال حالً سیاسیاً:  تستلزم  غزة    التي تعاني منھا   مشاكلوال.  تنظیم المشاریع
ال یمكن بدونھا معالجة التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة  وھي مصالحةالمصالحة بین الفلسطینیین،  أیضاً إرساء
 . معالجة سلیمةالمستقبلیة 
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یأمل العدید من الفلسطینیین، بمن فیھم بعض العمال من غزة، في الحصول على وظیفة في إسرائیل و
 قطاع، خاصة في أكثر فأكثرالوظائف توفر السلطات اإلسرائیلیة وما فتئت لوضعھم الوظیفي.  باعتبار ذلك حالً 

. غیر كافٍ  ال یزال لممارسات التعسفیة المرتبطة بھذه الوظائفل التصدي ما یؤسف لھ أنّ البناء المزدھر. ولكن 
، بل یتعین علیھا أن اً الئقعمالً رائیل في إس ینفلسطینیالعمل  الكفیلة بجعلوسائل ال ما یلزم منإسرائیل تمتلك و

 دة السیاسیة للقیام بذلك.راتعزز اإل
،  من الجھود  المزیدبذل  . ویمكن، بل ینبغي  اً ثالثی  اً وتعاون  اً اجتماعی  اً ، یتطلب العمل الالئق حوارمجمل القولو

لمساعدة.  تقدیم استعداد لأھبة االمنظمة العمل الدولیة على و. الفاصلجدار اللتطویر تنسیق العمل الثالثي عبر 
إال من خالل التنسیق   ةفعال معالجة، ال یمكن معالجة العدید من قضایا العمل ۱۹-فیروس كوفیدأزمة  بینتھ كما و

تتأتى التي یحتمل أن  الكارثیة نفسھا مخاطر الاإلسرائیلي عالم العمل العمل الفلسطیني و یواجھ عالمووالتعاون. 
الھدف تحقیق  والسعي إلىاالختالفات  لتجاوز ،أكثر من أي وقت مضى ،حان الوقت اآلن وقد. عن ھذه الجائحة

 لعدالة االجتماعیة والسالم للجمیع. المتمثل في إرساء االمشترك 
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 مقدمة

یعرض ھذا التقریر الذي أعدّه المدیر العام، النتائج التي توصلت إلیھا بعثة مكتب العمل الدولي السنویة إلى   . ۱
والمكلفة بتقییم وضع عمال ھذه األراضي. وجرت البعثة عمالً بالقرار المتعلق إسرائیل واألراضي العربیة المحتلة  

بآثار المستوطنات اإلسرائیلیة في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى على وضع العمال العرب، الذي 
تناولت البعثة ). وعلى غرار السنوات الماضیة، ۱۹۸۰اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورتھ السادسة والستین (

وضع العمال في األرض الفلسطینیة المحتلة (الضفة الغربیة، بما فیھا القدس الشرقیة، وغزة) والجوالن السوري 
 ۱.المحتل

  ذلك  في بما  الدولیة،  العمل منظمة  دستور في المكرسة  واألھداف بالمبادئ العام المدیر ممثلو واسترشد . ۲
  العمل منظمة وبإعالن  العمل في األساسیة والحقوق المبادئ بشأن الدولیة العمل منظمة وبإعالن فیالدلفیا، إعالن
مئویة منظمة العمل الدولیة من أجل مستقبل العمل.  إعالن  وب  عادلة  عولمة  أجل  من  االجتماعیة  العدالة  بشأن  الدولیة

المعنیة  الدولیة العمل معاییر في الواردة وبالمبادئ الدولي العمل مؤتمر اعتمدھا  التي بالقرارات استرشدوا كما 
 . الدولیة العمل منظمة في اإلشراف ھیئات وبالمبادئ الصادرة عن

  المدیر ممثلو  وضع التقریر، ھذا  إعداد عند  أو البعثة زیارة أثناء سواء المعنیة، القضایا  جمیع  دراسة  ولدى . ۳
 لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني بالقانون الصلة ذات المعاییر عادتھم، على جریاً  أعینھم، نصب العام

 الرابعة جنیف واتفاقیة) البریة الحرب وأعراف بقوانین یتعلق فیما ( ۱۹۰۷ لعام الھاي اتفاقیة سیما  ال اإلنسان،
 الصادرة ،المعنیة بالقرارات البعثة واسترشدت). الحرب وقت في المدنیین األشخاص حمایة بشأن( ۱۹٤۹ لعام
 ۳۳۸ ورقم) ۱۹٦۷( ۲٤۲ رقم األمن مجلس قرارات سیما  وال األمن، ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعیة عن

 ورقم) ۲۰۰۸( ۱۸٥۰ ورقم) ۲۰۰۳( ۱٥۱٥ ورقم) ۲۰۰۲( ۱۳۹۷ ورقم) ۱۹۸۱( ٤۹۷ ورقم) ۱۹۷۳(
  ۹ في الصادرة ولیة،الد العدل محكمة  فتوى أیضاً  ذھنھا  عن  تغب ولم). ۲۰۱٦( ۲۳۳٤ ورقم) ۲۰۰۹( ۱۸٦۰

 . ۲ ۲۰۰٤ یولیھ /تموز
 اإلقلیمي  المدیر  نائب  ،)Frank Hagemann(   ھاغمن  فرانك  السید  إلى  البعثة  برئاسة  العام  المدیر  عھد  وقد . ٤

 فریق وضم. العربیة الدول أجل من الالئق للعمل التقني الدعم فریق ومدیر العربیة، للدول اإلقلیمي المكتب في
 اإلحصاءات؛ إدارة في وتحلیلھا  البیانات إعداد وحدة رئیس ،)Steven Kapsos(  كابسوس  ستیفن السید :البعثة
  والمساواة؛  العمل  ظروف  إدارة  في  العاملة  الید  ھجرة  أخصائیة  ،)Katerine Landuyt(  الندویت  كاترین  السیدة
 االجتماعي الحوار في األخصائیین كبیر ،)Konstantinos Papadakis( باباداكیس كونستانتینوس السید

)، أخصائیة الشؤون Lisa Tortellالسدیدة؛ السیدة لیزا تورتیل (  واإلدارة  الثالثي  الھیكل  إدارة  في  السدیدة  واإلدارة
  رشا   والسیدة  القدس،  في  الدولیة   العمل  منظمة   ممثل  قلیبو،  منیر  السید   وقام  القانونیة في إدارة معاییر العمل الدولیة.

  البعثة لھذه التحضیرات بجمیع  القدس، في الدولیة العمل منظمة  ممثلیة  مكتب  في البرامج عن المسؤولة  الشرفا،

 
  العمل مكتب   بعثة تھدف: "التالیة  بالعبارات الجوالن إزاء  اإلسرائیلیة  الحكومة   موقف  عن أعلن السابقة، التقاریر في  إلیھ أشیر كما    ۱

  الجوالن  أن  في إسرائیل حكومة  موقف  ویتمثل. المحتلة  العربیة األراضي   عن العام المدیر تقریر أجل  من  المعلومات  جمع إلى الدولي
  بعثة منحت  االعتبار،  ھذا  ضوء وعلى . المناطق تلك من  اآلن  یعد  ال  وإدارتھا،  القضائیة ووالیتھا إسرائیل  قوانین علیھ تطبق الذي 

  غیر الزیارة  ھذه  تسھیل قرار  یكون أال وینبغي . التحفظات كافة  مع  نیة  حسن  كبادرة الجوالن  بزیارة  تصریحاً  الدولي  العمل مكتب 
  إلیھا الجوالن  ضمت  إسرائیل  بأن التذكیر الجدیر  ومن". اإلسرائیلیة  الحكومة  موقف  حال  بأي  یخالف ال  وھو  سابقة، بمثابة الرسمیة 

  قرار وھو الجوالن،  بضم قرارھا بإلغاء  إسرائیل  یطالب) ۱۹۸۱(  ٤۹۷ رقم  األمن  مجلس  قرار  وبأن  ۱۹۸۱ سنة في  واحد طرف من
 . أبداً   المتحدة  األمم بھ  تعترف لم
  ،واألوامر  والفتاوى   األحكام   تقاریر   في  ،"المحتلة   الفلسطینیة  األرض  في   جدار   تشیید  عن   الناشئة   القانونیة   اآلثار " محكمة العدل الدولیة،    ۲

 .  ۲۰۰٤ یولیھ  /تموز  ۹ بتاریخ  فتوى

https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf


 المحتلة  العربیة   األراضي عمال  وضع

ILC.109/DG/APP   2 

 فریق في العمالة سیاسة في األخصائیین كبیر ،)Tariq Haq( الحق طارق السید وقام. أیضاً  فیھا  شاركا  التي
 .تقني مستشار مقام العربیة، الدول أجل من الالئق للعمل التقني الدعم

 في حینو. ۲۰۲۰ مارس /آذار ٦ إلى ۱ من الفترة في المحتلة العربیة واألراضي إسرائیل البعثة زارتو . ٥
 فرضتھا  التي  القیود  بسبب  تقلیصھا   من  بد  ال  كان  مارس،  /آذار  ۱۲  إلى  ۱  من  البعثة  تمتد  أنمبدئیاً    المقرر  من  كان

  المرئیة  المؤتمرات  حلت  لذلك،  ونتیجة.  ۱۹-كوفید  فیروس  انتشار  الحتواء  الفلسطینیة  والسلطة  اإلسرائیلیة  الحكومة
 شخصیاً.  عقدھا   تعذر  التي  محل االجتماعات  ،۲۰۲۰  آذار/ مارس  ۱۲  إلى  ۹  من  أجریت  التي  الصوتیة  والمكالمات

 محاورین  عن  فضالً   وفلسطینیین،  إسرائیلیین  محاورین  مع   المناقشات  من   العدید  العام  المدیر  ممثلو  أجرىو . ٦
  والحكومة الفلسطینیة السلطة في والمؤسسات  الوزارات شتى من بممثلین والتقوا ۳.المحتل السوري الجوالن من

 وقادة البحث الحكومیة ومؤسسات غیر والشركاء االجتماعیین الفلسطینیین واإلسرائیلیین والمنظمات اإلسرائیلیة
 .أخرى دولیة ومنظمات المتحدة األمم عن ممثلین مع   كذلك البعثة وتشاورت. قطاعات األعمال

الحكومة السوریة وممثلین عن أصحاب العمل والعمال في دمشق    مع   مشاورات  أیضاً   البعثة  رئیس  وأجرى . ۷
 فبرایر  /شباط ۲٤  في  القاھرة في  العربیة  الدول  وجامعة  العربیة  العمل  منظمة، ومع  ۲۰۲۰شباط/ فبرایر   ۱۳في  

۲۰۲۰. 
 األطراف، جمیع من كامالً  تعاوناً  لقوا قد ممثلیھ نامتنانھ أل عن بسرور أخرى مرة العام المدیر ویعرب . ۸

  الشكر  مع  ویرحب.  التقریر  ھذا  إلیھا   یستند  التي  المعلومات  على  الحصول  في  سواء،   حد  على  واإلسرائیلیة  العربیة
 .البعثة تلقتھا  التي الكتابیة باإلسھامات

 المكان، عین في البعثة علیھا  حصلت التي والشفھیة الخطیة المعلومات تامة مراعاة التقریر ھذا ویراعي . ۹
 مختلف مع المقابالت من استقیت التي المعلومات وحظیت. المعنیة والتقاریر والدراسات البیانات على عالوة

  دراسة  ولدى.  المتاحة  المعلومات من  غیرھا   ومن  منھا   التحقق  اإلمكان  قدر وجرى  شامل  بفحص  البعثة،  محاوري
 . والموضوعیة بالحیاد عملھم في البعثة أعضاء تحلى اآلخرین، العرب والعمال الفلسطینیین العمال وضع

 

 
 .البعثة بمحاوري قائمة التقریر ھذا مرفق في ترد    ۳



 

3 ILC.109/DG/APP  

 العمال یتحركون على غیر ھدى   -۱
 في خضم انعدام الیقین المتزاید 

 وصول عملیة السالم إلى طریق مسدود 
إن إنجازات أوسلو على المحك. وتكاد ال تكون ھناك فترة زمنیة واجھت فیھا اتفاقات أوسلو وعملیة السالم   . ۱۰

 المصاحبة لھا تحدیات كتلك التي واجھتھا في العام المنصرم.
تدھورت العالقات بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل في غیاب حوار سیاسي یھدف إلى التوصل إلى وقد  . ۱۱

تسویة النزاع من خالل حل الدولتین. ولم تعد ھناك أي مفاوضات ذات مغزى. وفي الوقت نفسھ، شدد االحتالل 
. وتسارع النشاط ٤فاصلقبضتھ. وباتت القدس الشرقیة معزولة عن باقي الضفة الغربیة من خالل الجدار ال

االستیطاني. وأصبح العنف وتزاید التطرف في كال الجانبین یشكالن جزءاً من الواقع الیومي. وتزاید خطر ضم 
المزید من األراضي؛ وأوضحت البیانات السیاسیة بشأن بسط السیادة اإلسرائیلیة على وادي األردن وأجزاء أخرى 

 . ٥دةمن الضفة الغربیة شائعة بصورة متزای
، أُعلن عن المقترح الذي طالما تحدثت عنھ الوالیات المتحدة األمریكیة ۲۰۲۰وفي كانون الثاني/ ینایر  . ۱۲

. وفي حین رحب كبار ممثلي الحكومة اإلسرائیلیة بالمقترح، رفضھ ٦الفلسطیني -لتسویة الصراع اإلسرائیلي 
التعاون اإلسالمي أن المقترح ال یلبي الحد األدنى   . وأكدت جامعة الدول العربیة ومنظمة ۷الجانب الفلسطیني بشدة

، أُعلن عن تشكیل لجنة مشتركة بین  ۲۰۲۰شباط/ فبرایر  ۱٥. وفي ۸من حقوق الشعب الفلسطیني وتطلعاتھ
 .۹إسرائیل والوالیات المتحدة إلعداد خرائط تفصیلیة عن المناطق المعنیة في الضفة الغربیة

عمل دولیة نظمتھا الوالیات المتحدة في البحرین في حزیران/ یونیھ   وسبق اإلعالن عن المقترح حلقة . ۱۳
، ركزت على الجوانب االقتصادیة للمقترح المستقبلي. باإلضافة إلى ذلك، في تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۹
ائیلیة ، غّیرت حكومة الوالیات المتحدة السیاسة التي كانت قد اتبعتھا منذ أمد طویل بشأن المستوطنات اإلسر۲۰۱۹

في الضفة الغربیة، معلنة أنھا لم تعد تنظر إلیھا باعتبارھا تتعارض مع القانون الدولي. وردّ الفلسطینیون بقطع 
أنھ سیوقف العمل باالتفاقات  ۲۰۱۹العالقات مع إسرائیل. وكان الرئیس عباس قد أعلن بالفعل في تموز/ یولیھ 

 
في المائة من ھذا الجدار داخل الضفة الغربیة. وسیبلغ طول الجدار الفاصل عند   ۸٥اكتمل بناء ثلثي الجدار الفاصل تقریباً، ویوجد   ٤

جدار الفاصل إلى وقف  بشأن ال  ۲۰۰٤تموز/ یولیھ    ۹كلم. وقد دعت محكمة العدل الدولیة في فتواھا الصادرة في    ۷۱۰االنتھاء من بنائھ  
القرار الالحق الذي اتخذتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة  الفتوى نشاط البناء وتفكیكھ على الفور وجبر جمیع األضرار الناتجة عنھ. وأید 

 . ۲۰۰٤تموز/ یولیھ  ۲۰في  ، المؤرخ ES-10/15رقم 
شكلت الحكومة اإلسرائیلیة لجنة مشتركة بین الوزارات للتداول وتقدیم المشورة بشأن ضم المزید من األراضي. وعقدت اللجنة    ٥

 . ۲۰۲۰كانون الثاني/ ینایر  ٥اجتماعھا األول في 
 انظر:   ٦

White House, Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, January 
2020. 

 انظر:   ۷
Palestinian News and Information Agency (WAFA), “President Abbas: We will start measures to change the 
function of the Palestinian Authority”, 28 January 2020. 

 انظر:   ۸
UN Special Coordinator for the Middle East Process (UNSCO), Remarks at the Security Council Open Briefing on 
the Middle East, 11 February 2020. 

 انظر:   ۹
UN, “Annexation Threat, Continuing Exchanges of Fire Undermine Chances for Peace between Israel, Palestinians, 
Special Coordinator warns Security Council”, press release, 24 February 2020; UNSCO, Security Council Briefing 
on the Situation in the Middle East, 24 February 2020. 

https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/15
http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BKtLCha114872780088aBKtLCh
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BKtLCha114872780088aBKtLCh
http://unsco.unmissions.org/un-special-coordinator-nickolay-mladenovs-remarks-security-council-open-briefing-middle-east
http://unsco.unmissions.org/un-special-coordinator-nickolay-mladenovs-remarks-security-council-open-briefing-middle-east
https://www.un.org/unispal/document/annexation-threat-continuing-exchanges-of-fire-undermine-chances-for-peace-between-israel-palestinians-special-coordinator-warns-security-council-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/annexation-threat-continuing-exchanges-of-fire-undermine-chances-for-peace-between-israel-palestinians-special-coordinator-warns-security-council-press-release/
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-delivered-sc-nickolay-mladenov
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-delivered-sc-nickolay-mladenov
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إلى أن التصنیف الوارد في اتفاقات أوسلو للمناطق ألف وباء  الموقعة مع إسرائیل، وأشار رئیس الوزراء اشتیة
 . ۱۱لم یعد صالحاً بسبب االنتھاكات المزعومة لھذه االتفاقات من قبل إسرائیل ۱۰وجیم
وعلى حد ما أعاد تأكیده األمین العام لألمم المتحدة، فإن سیاسة األمم المتحدة بشأن ھذه المسألة تحددھا   . ۱٤

جمعیة العامة ذات الصلة. ویكمن في صلبھا المبدأ القائل إنھ ال یمكن تحقیق السالم الدائم قرارات مجلس األمن وال
والعادل إال من خالل تحقیق رؤیة قیام دولتین، إسرائیل وفلسطین، تعیشان جنباً إلى جنب في أمن وسالم على 

 . ۱۲، وتكون القدس عاصمة لھما ۱۹٦۷أساس حدود ما قبل عام 

 لمتعذرة الوحدة الفلسطینیة ا
عاماً   ۱۳ھناك انقسام ما فتئ متزایداً بین الضفة الغربیة وغزة. وما انفك ھذان الشطران، بعد ما یقرب من   . ۱٥

في المائة   ۸۲من الحصار الخانق لغزة، یتباعدان أكثر فأكثر اقتصادیاً وسیاسیاً. وتستأثر الضفة الغربیة اآلن بنسبة  
. وقد استعصى تحقیق المصالحة ۱۳المائة من اإلیرادات الضریبیةفي  ۹۰من االقتصاد الفلسطیني وما یقرب من 

بین فتح وحماس، وھي السلطة الفعلیة في غزة. ولم ینفّذ سوى القلیل مما نص علیھ اتفاق تشرین األول/ أكتوبر  
الذي تم التوصل إلیھ برعایة مصریة ووقعھ الفصیالن. وتواصلت الجھود المصریة الرامیة إلى تعزیز  - ۲۰۱۷

الحوار وتحقیق الوحدة في نھایة المطاف بین الجانبین، مثلما تواصلت جھود أطراف ثالثة أخرى. وُوضعت خطط  
،  ۲۰۱۹، إال أنھا لم تُجر في مواعیدھا. وفي أیلول/ سبتمبر  ۲۰۱۸إلجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة بحلول عام  

في المضي نحو االنتخابات، لكن لم یُعلن عن موعد   أعلن الرئیس عباس في الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن نیتھ
 إجرائھا بعد.  

 تعمیق االحتالل 
دخل احتالل األرض الفلسطینیة اآلن عامھ الثالث والخمسین. وقد أقامت إسرائیل على مدى عقود، شبكة   . ۱٦

ي األرض المحتلة من المستوطنات ونظاماً متعدد المستویات من القیود المادیة واإلداریة. والمستوطنات المقامة ف
، المعتمد  ۱۹۸۰ھي غیر قانونیة بموجب القانون الدولي. وقد سبق أن أعرب قرار منظمة العمل الدولیة في عام 

في الدورة السادسة والستین لمؤتمر العمل الدولي، عما ینتاب الھیئات المكونة من "قلق عمیق ... إزاء تكثیف 
قامة المستوطنات اإلسرائیلیة في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة سیاسة االستیطان اإلسرائیلي". وشجب بشدة إ

، كرر قرار مجلس األمن رقم ۲۰۱٦األخرى، ودعا السلطات اإلسرائیلیة إلى الكف فوراً عن ذلك. وفي عام 
اإلعراب عن الشواغل السابقة ودعا إسرائیل إلى أن "توقف على الفور وبشكل كامل جمیع األنشطة   ۲۳۳٤

 ٤۰انیة في األرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة". ویجدر التذكیر في ھذا السیاق بأنھ منذ االستیط
مستوطن في الضفة الغربیة،   ۱۰۰ ۰۰۰عاماً عندما اعتُمد قرار منظمة العمل الدولیة، كان ھناك أكثر بقلیل من 

 مستوطنة تقریباً. ۲٥۰وطن یتوزعون على مست ٦٥۰ ۰۰۰بما في ذلك القدس الشرقیة. والیوم، ھناك حوالي 
وتؤدي المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة وظیفة اقتصادیة مھمة، ویستضیف العدید منھا أنشطة   . ۱۷

، كلف قرار صادر عن مجلس ۲۰۱٦تجاریة كبیرة تعود بالفائدة على االقتصاد اإلسرائیلي. وفي آذار/ مارس 
دة مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بإنشاء قاعدة بیانات للمنشآت حقوق اإلنسان التابع لألمم المتح 

المشاركة في أنشطة محددة في المستوطنات اإلسرائیلیة في األرض الفلسطینیة المحتلة. وفي شباط/ فبرایر 
 . ۱٤كیاناً من ھذه الكیانات ۱۱۲، نُشرت قائمة تضم ۲۰۲۰

 
قضائیة مختلفة، وھي: المناطق ألف وباء وجیم، التي یحددھا اتفاق أوسلو  تنقسم الضفة الغربیة إلى ثالث مناطق تقع ضمن والیات   ۱۰

في المائة من الضفة الغربیة. وتخضع المنطقة ألف للسیطرة المدنیة واألمنیة   ۱۸الثاني. وتشمل المنطقة ألف المراكز الحضریة وتضم 
اطق الحضریة وتخضع للسیطرة األمنیة اإلسرائیلیة والسیطرة  الفلسطینیة. وتغطي المنطقة باء المدن الصغیرة واألراضي القریبة من المن

 في المائة من الضفة الغربیة وتخضع للسیطرة األمنیة والمدنیة اإلسرائیلیة.  ٦۱المدنیة الفلسطینیة. وتمثل المنطقة جیم 
 انظر:   ۱۱

OCHA, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, September 2019; UNSCO, Report to the Ad Hoc 
Liaison Committee, 26 September 2019. 

 February 2020.Open Briefing on the Middle East, Council Remarks at the Security , SCOUN 11انظر:   ۱۲
  ,New York, 26 September 2019.Report to the Ad Hoc Liaison Committee, UNSCOانظر:   ۱۳
مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان تصدر تقریراً عن األنشطة التجاریة  "مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان،   ۱٤

 . ۲۰۲۰شباط/ فبرایر  ۱۲، "المتعلقة بالمستوطنات في األراضي الفلسطینیة المحتلة

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hummonitor_sep_2019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNSCO%20AHLC%20Report%20-%20September%202019.PDF
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNSCO%20AHLC%20Report%20-%20September%202019.PDF
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
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تمرت عملیات ھدم المباني الفلسطینیة ومصادرتھا، ال سیما في المنطقة وطوال الفترة المشمولة بالتقریر، اس . ۱۸
، مثلھا مثل العنف المرتبط بالمستوطنین. وشكلت القدس الشرقیة ۲۰۱۹جیم. كما زادت أعمال الطرد طوال عام 

 والخلیل، على وجھ الخصوص، بؤر التوتر الملتھبة بین المستوطنین والفلسطینیین.
وضة على حركة التنقل والعبور والتجارة باعتبارھا العوائق الرئیسیة التي تحول دون وُحددت القیود المفر . ۱۹

. وقد قدّر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) ۱٥تحقیق النمو االقتصادي في األرض الفلسطینیة المحتلة
ملیار دوالر  ٤۷٫۷ بمبلغ ۲۰۱۷-۲۰۰۰التكلفة المالیة لالحتالل التي تكبدھا الشعب الفلسطیني خالل الفترة 

أمریكي. ویمثل ذلك قرابة ثالثة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطیني السنوي. وجاء في تقریر األونكتاد أنھ 
لو ُخصص ھذا المبلغ لالقتصاد الفلسطیني، عوضاً عن ذلك، من خالل سیاسات مالیة توسعیة لكان من الممكن أن  

 .۱٦ظائف اإلضافیةیؤدي إلى خلق آالف الو

 الركود االقتصادي
، تتخبط في أزمة عمیقة بسبب رفض القبول ۲۰۱۹كانت المالیة العامة للسلطة الفلسطینیة طوال معظم عام   . ۲۰

بما ھو أقل من كامل مدفوعات الجمارك والتخلیص من إسرائیل. وقد احتجزت إسرائیل مبلغاً كبیراً، استناداً إلى 
یقتضي خفض مدفوعات التحویالت بما یعادل المبالغ المدفوعة للمستفیدین  ۲۰۱۸عام تشریع أقره الكنیست في 

من الصندوق الذي خصصتھ السلطة الفلسطینیة ألسر الشھداء. ونتیجة لذلك، ُخفضت أجور القطاع العام في الضفة 
الف حتى تشرین الغربیة وأرجئت المصروفات الرئیسیة. ومّر االستھالك الحكومي بفترة عصیبة. واستمر الخ 

وأسفر في البدایة عن خسارة ثلثي اإلیرادات. وأدى اعتماد میزانیة للطوارئ باالستناد إلى  ۲۰۱۹األول/ أكتوبر 
زیادة االقتراض، إلى التخفیف من اآلثار الناجمة عن ذلك إلى حد ما. وفي أعقاب االتفاقات المبرمة بین الطرفین 

ملیون دوالر   ٤۲٥ملیون دوالر أمریكي و  ٥٦۸، حولت إسرائیل  ۲۰۱۹في آب/ أغسطس وتشرین األول/ أكتوبر  
أمریكي على التوالي، إلى السلطة الفلسطینیة كمدفوعات بأثر رجعي. غیر أن المشوار ال یزال طویالً لحل ھذه  

، إذ قررت الحكومة  ۲۰۲۰المسألة، وقد تؤثر في المالیة العامة واالقتصاد وأداء سوق العمل أیضاً في عام 
ملیون دوالر أمریكي من إیرادات  ٤۳حجز  ۲۰۱۹إلسرائیلیة مرة أخرى في نھایة كانون األول/ دیسمبر ا

 .۱۷التخلیص الجمركي تمشیاً مع تبریراتھا السابقة
وفي ظل ھذه الظروف التي تزید من القیود التي فرضھا االحتالل على قطاع األعمال والتجارة، فإنھ لیس  . ۲۱

عند مستویات عام   ۲۰۱۹قتصاد صعوبة في تحقیق النتائج. وقد ظّل النمو في عام من المستغرب أن یواجھ اال
المائة، وھي أقل من أن تحفز العمالة على نحو كبیر وأبطأ من أن تفضي إلى تجنب  في ۰٫۹ ، أي بنسبة۲۰۱۸

 .۱۸انخفاض مستویات دخل الفرد

 تحدي توفیر الوظائف 
مدى عقود. وبسبب رزوحھ تحت وطأة االحتالل وقیوده التي كان أداء سوق العمل الفلسطینیة ضعیفاً على  . ۲۲

ال تحصى المفروضة على سبل الوصول إلى الموارد والتنقل والتجارة، فھو یتسم بتدني مستویات المشاركة في 
القوى العاملة وارتفاع معدالت البطالة وانتشار نقص استخدام الید العاملة. وتعاني النساء والشباب من الحرمان 

نحو خاص. وفي غزة، ما فتئ معدل البطالة في صفوف المجموعتین یقترب ببطء ولكن بثبات من مستوى   على
 شمول الجمیع. 

 
 انظر:   ۱٥

World Bank, West Bank and Gaza: Jobs in West Bank and Gaza – Enhancing Job Opportunities for Palestinians, 
June 2019. 

 . ٤۳-٤۲، ۲۰۱۹، التكالیف االقتصادیة لالحتالل اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني: تكالیف مالیة تراكمیةاألونكتاد،   ۱٦
 انظر:   ۱۷

Noa Landau, “Israel Approves Withholding Additional $43 Million from Palestinian Authority’s Budget”, in 
Haaretz, 29 December 2019; UN Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs, Briefing to the 
Security Council on the Situation in the Middle East, 21 January 2020. 

التقریر الصحفي، آذار/   ،)۲۰۱۹رابع  ة (الربع ال التقدیرات األولیة للحسابات القومیة الربعیالفلسطیني، المركزي لإلحصاء  الجھاز    ۱۸
 . ۲۰۲۰مارس 

http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2019d2_ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_31-3-2019-NA-ar.pdf
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. ومما  ۲۰۱۹۱۹وقد ظل فلسطیني واحد من أصل أربعة فلسطینیین نشطین اقتصادیاً بدون عمل في عام  . ۲۳
تحقین بالمدرسة أو التدریب أو العمل: یثیر القلق بوجھ خاص األعداد الكبیرة من الشباب الفلسطینیین غیر المل

في المائة من الرجال. ومن باب المقارنة على الصعید العالمي، تعتبر األرض  ۲۷في المائة من النساء و ٤۰
 .۲۰الفلسطینیة المحتلة من بین فئة العشرة في المائة الدنیا لھذا المؤشر

ومعدل البطالة مستمر في التزاید وقد بلغ اآلن    وفي غزة، تتسم سوق العمل ووضع العمالة بالقتامة الشدیدة. . ۲٤
في المائة؛ وقرابة ثلثي النساء والشباب النشطین اقتصادیاً یبحثون عن عمل. ومما یثیر أشد الجزع أن جمیع   ٤٥

 عاطالت عن العمل.  -تسع شابات من كل عشر شابات  -الشابات الالتي یشاركن في سوق العمل في غزة تقریباً 
الحتالل والعوائق المتصلة بھ أعظم األثر في النتائج اإلجمالیة لسوق العمل، فإن ثمة العدید وفي حین أن ل . ۲٥

من العوامل األخرى التي تفاقم من ھذا الوضع الكارثي. ویقع في صمیمھا قطاع عام متضخم غیر قادر على 
تاجیة وتجزؤ اإلنتاج استیعاب المزید من الوافدین وقطاع خاص غیر فعال إلى حد كبیر یتسم بانخفاض اإلن

ودرجات عالیة من السمة غیر المنظمة. ویزاول أكثر من نصف إجمالي العمال الفلسطینیین شكالً من أشكال  
 العمالة غیر المنظمة. ویعتمد العدید من الوظائف على التمویل من الجھات المانحة الخارجیة.

 األمل في الحصول على عمل أفضل في إسرائیل 
من الفلسطینیین في الضفة الغربیة یتطلعون إلى العمل في إسرائیل. وعلى غرار السنوات ال یزال العدید  . ۲٦

الماضیة، ارتفع عدد العمال الفلسطینیین مرة أخرى عندما أتاحت السلطات اإلسرائیلیة المزید من التراخیص.  
سرائیل والمستوطنات، فلسطیني في إ ۱۳۳ ۰۰۰ووفقاً للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، یعمل اآلن قرابة 

. ویَعبُر معظمھم یومیاً إلى إسرائیل. ویعمل معظمھم  ۲۱في المائة تقریباً عن العام الماضي ٥وھو ما یزید بنسبة 
عامل لیس بحوزتھم وثائق، كما أن التقاریر تفید بأن  ۲٦ ۰۰۰في قطاع البناء. وحسب التقدیرات، فإن حوالي 

وكثیراً ما تُعاني المجموعتان معاً من ظروف ھشة وأوجھ قصور في   عامل یعملون في المستوطنات. ۲۳ ۰۰۰
ترخیص تجاري (یشار إلیھا أحیاناً باسم تراخیص التّجار)   ۷  ۰۰۰مجال الحمایة. باإلضافة إلى ذلك، صدر قرابة  

بیرة منھم لسكان غزة، وھو عدد أكبر من األعداد الصادرة في السنوات السابقة. وأُحیطت البعثة علماً بأن نسبة ك
 یزاولون أعماالً مدفوعة األجر، سواء كبدیل أو إلى جانب النشاط التجاري الذي یمارسونھ. 

" ظروف ۱وقد ارتبط عمل الفلسطینیین في إسرائیل بمواطن عجز كبیرة في العمل الالئق. وھي تشمل: " . ۲۷
السماسرة وأصحاب العمل " نظام تراخیص تعسفي یمارس في إطاره ۲طول االنتظار واالكتظاظ عند المعابر؛ "

" االفتقار إلى الحمایة االجتماعیة الشاملة، إلى جانب دفع األجور نقداً فقط،  ۳سلطة غیر شرعیة على العامل؛ "
" ظروف عمل غیر مالئمة في األغلب في مواقع ٤حیث تكون في كثیر من األحیان مصحوبة بوثائق غیر دقیقة؛ "

 ات والحوادث نسبیاً نتیجة انعدام كفایة االمتثال واإلنفاذ للوائح السالمة والصحة.البناء التي ترتفع فیھا معدالت الوفی
وقد باتت ھذه المسائل والممارسات السیئة سالفة الذكر معروفة وجرى تحلیلھا ومناقشتھا على مدى سنوات   . ۲۸

خاذ إجراءات شاملة . غیر أنھ في حاالت كثیرة یظل ات۲۲في وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة وفي الدوائر السیاسیة
وحاسمة، بعید المنال فیما یبدو. وبقدر ما تكون ھناك إصالحات، فإن التقدم یكون متبایناً وناقصاً. وعلى سبیل 
المثال، في حین أصبح المرور عند بعض نقاط العبور مرناً وأقل تعقیداً، ال تزال التراخیص مرتبطة بصاحب 

اب عشرات اآلالف من العمال الذین یدفعون رسوماً كبیرة مقابل عمل واحد ویواصل السماسرة نشاطھم على حس
خدمة غیر الزمة لو كان النظام یعمل على نحو سلیم. وأحاطت البعثة علماً بتدابیر اإلصالح التي أعلنت عنھا 

،  السلطات اإلسرائیلیة في ھذا المجال والتي وصلت حالیاً إلى مراحل مختلفة من التخطیط والتجریب. وھي تشمل
فیما تشمل، تطویر تبادل العمالة عبر شبكة اإلنترنت، الذي من شأنھ أن یسمح ألصحاب العمل والعمال بالتواصل 

 مع بعضھم البعض من دون سماسرة. 
وبُذلت جھودٌ أیضاً لتحسین السالمة والصحة في مواقع البناء اإلسرائیلیة من خالل التدریب وتحسین حمایة  . ۲۹

والمعاقبة على عدم االمتثال للوائح أشد العقاب. ومن غیر المؤكد أن یكون لھذه   العمال وتعزیز تفتیش العمل
 ، ظلت الحوادث والوفیات في مواقع البناء منتشرة للغایة.۲۰۱۹التدابیر أي تأثیر. وفي عام 

 
 . ۲۰۲۰فبرایر  /شباط  ۱۳، "۲۰۱۹نتائج مسح القوى العاملة للعام " الفلسطیني، الجھاز المركزي لإلحصاء    ۱۹
 ILOSTATالمصدر: .   ۲۰
 ". ۲۰۱۹الفلسطیني، "نتائج مسح القوى العاملة للعام الجھاز المركزي لإلحصاء    ۲۱
 . ۲۰۱۹أیلول/ سبتمبر  ۲٥ ،التجارة غیر القانونیة بتراخیص العمل للعّمال الفلسطینیین في إسرائیلبنك إسرائیل،   ۲۲

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-CPI-ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-CPI-ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-CPI-ar.pdf
https://www.boi.org.il/ar-new/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25-9-2019.aspx
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وتجدر اإلشارة إلى أن سیاسات دخول العمال الفلسطینیین إلى إسرائیل قد تغیرت تغیراً كبیراً في سیاق  . ۳۰
. وقد طلبت السلطات اإلسرائیلیة في البدایة من العمال البقاء في إسرائیل ۲۰۲۰في آذار/ مارس    ۱۹-فشي كوفیدت

لمدة شھرین بدالً من العبور یومیاً، وطُلب من أصحاب العمل في الصناعات الرئیسیة التي تعتمد على العمال  
وفي سیاق اإلغالق المحكم بشكل متزاید، أُغلق العدید  الفلسطینیین توفیر أماكن اإلقامة للعمال. وبناًء على ذلك، 

 من مواقع العمل ودُعي العمال الفلسطینیون إلى العودة إلى الضفة الغربیة.

 تزاید تردي األوضاع في غزة من حیث  
 الظروف المعیشیة وظروف العمل 

تتخبط غزة التي تعیش اآلن عامھا الثالث عشر تحت الحصار الشدید براً وجواً وبحراً، في أزمة اجتماعیة  . ۳۱
واقتصادیة وإنسانیة مزمنة، تفاقمھا النزاعات المتكررة مع إسرائیل وغیاب المصالحة داخل البیت الفلسطیني. 

في المائة من  ۷۳المحتلة في غزة؛ ویعتبر في المائة من الفلسطینیین في األرض الفلسطینیة  ٤۰ویعیش قرابة 
، ُخففت جزئیاً بعض القیود  ۲۰۱۹في المائة منھم في المخیمات. وفي عام    ٤۱سكان غزة الجئین مسجلین، ویعیش

المفروضة، من قبیل عدم كفایة إمدادات الكھرباء ومعالجة المیاه، من خالل حزمة من التدخالت االقتصادیة 
میًال   ۱٥الجھات المانحة. كما سمحت إسرائیل بتوسیع جزء من منطقة صید األسماك إلى    واإلنسانیة المدعومة من

 بحریاً، وھو الترخیص األوسع نطاقاً منذ بدء الحصار. 
ومع ذلك، فإن أیاً من ھذه اإلجراءات لیس فعاالً بما یكفي لرفع مستوى المعیشة إلى حد یتجاوز عتبة األزمة.   . ۳۲

 وحده كفیل بتحسین اآلفاق االجتماعیة واالقتصادیة لسكان غزة تحسیناً كبیراً.وبالتالي، فإن رفع الحصار 
وتُبین المؤشرات األساسیة الرئیسیة مدى استمرار البؤس، حیث یصنف أكثر من نصف األفراد في غزة  . ۳۳

انخفض نصیب . وقد  ۲٤وما یقرب من ثالثة أرباعھم على أنھم یعانون من انعدام األمن الغذائي ۲۳،على أنھم فقراء
، وھو ما یمثل  ۲۰۱۹دوالراً أمریكیاً في عام  ۱ ٤۱۷ الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على نحو مطرد وبلغ

 في المائة مما كان علیھ قبل الحصار. ٦۰مجرد 
وتُعاني غزة من ندرة فرص العمل نتیجة تردي الظروف المعیشیة. وبالنظر إلى أن قرابة نصف القوى  . ۳٤

العمل، فإنھ من غیر المستغرب أن یشتد االعتماد على المساعدات اإلنسانیة. ویحاول الشباب   العاملة عاطل عن
والمتعلمون المغادرة مھما كانت الصعوبات والتكالیف. وھناك ھجرة متزایدة لألدمغة، ال سیما في صفوف العاملین 

لنقد مقابل العمل المھمة في طور التشغیل  في القطاع الطبي. وبالنسبة إلى أولئك الذین یبقون في غزة، باتت برامج ا
وظیفة مؤقتة   ۳۷ ۰۰۰، أستُحدث ما یقرب من ۲۰۱۹اآلن، مما یتیح لسوق العمل انتعاشاً خفیفاً. وفي نھایة عام 

. وكما نوقش آنفاً، یُعتقد أیضاً أن المزید من عمال ۲٥من خالل ھذه اإلجراءات الممولة من الجھات المانحة
الوصول إلى سوق العمل اإلسرائیلیة من خالل التراخیص التجاریة. غیر أنھ مع ظھور جائحة  یمكنھم حالیاً  غزة

 وإغالق معبر إیریز، فقد ضاعت ھذه الفرص على نحو مفاجئ. ۲۰۲۰في آذار/ مارس  ۱۹-كوفید

 تحدیات إدارة العمل 
اء محمد اشتیة على  ، شكلت السلطة الفلسطینیة حكومة جدیدة. وشدد رئیس الوزر۲۰۱۹في نیسان/ أبریل  . ۳٥

التنمیة االقتصادیة باالستناد إلى نھج المجموعات اإلقلیمیة وتحسین تقدیم الخدمات العامة وتقلیل االعتماد على 
إسرائیل. وقد أُحرز تقدم كبیر في عدد من المسائل السیاسیة والتشغیلیة فیما یتعلق بعالم العمل. وسیجري قریباً 

اتیجیة وطنیة للتشغیل واعتمادھا، مما سیتیح إرشادات عامة بشأن كیفیة حفز وضع اللمسات األخیرة على استر
 الحد األدنى لألجور، كما یجري تعزیز تفتیش العمل.نظام العمل داخل حدود االحتالل. ویجري حالیاً استعراض 

، غالباً غیر أنھ في مجاالت أخرى ذات أھمیة أساسیة بالنسبة إلى رفاه العمال، كان ھناك نقص في الزخم . ۳٦
ما كانت تغذیھ الخالفات القائمة بین الشركاء االجتماعیین وعدم كفایة الحوار االجتماعي. ومنذ سنوات، یدور  
النقاش بشأن إصالح قانون العمل ومشروع قانون التنظیم النقابي على السواء. وقد ظل نظام الضمان االجتماعي 

ئم المحتملة لحمایة العمال، في حالة سكون تام على امتداد  لصالح العاملین في القطاع الخاص، وھو إحدى الدعا 
معظم العام الماضي، وال یزال یثیر الكثیر من الجدل. وھناك حاجة إلى بذل جھود عاجلة للتوصل إلى توافق 

 
 . ۲۰۱۷معالم الفقر في فلسطین،   الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   ۲۳
 .  ۲۰۲۰األراضي الفلسطینیة المحتلة: النداء الطارئ األونروا)،  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (  ۲٤
 Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East, 21 January 202.0انظر:    ۲٥

http://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018
http://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018
http://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2020_opt_ea_updated_hd_final_ar1_0.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2020_opt_ea_updated_hd_final_ar1_0.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2020_opt_ea_updated_hd_final_ar1_0.pdf
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مجتمعي بشأن كیفیة المضي قدماً في ھذا المجال الحاسم. وسیكون من المھم أخیراً إنشاء مؤسسة تستوفي إمكاناتھا 
لیس فقط لحفز جاذبیة القطاع الخاص بالنسبة إلى الباحثین عن عمل، ولكن في النھایة أیضاً إلدارة صنادیق 

 المعاشات التقاعدیة والمستحقات التي راكمھا العمال الفلسطینیون على مدى عقود في إسرائیل.
، وإن اتسم  ۲۰۲۰ ومع ذلك، فقد ارتقى الحوار االجتماعي إلى مستوى التحدي في منتصف آذار/ مارس . ۳۷

في الوظائف   ۱۹-بالفتور في بعض األحیان، حیث تم التوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن كیفیة تخفیف أثر انتشار كوفید
 ورفاه العمال، ال سیما من خالل ضمان حمایة األجور خالل األزمة. 

 سد ثغرة التنسیق 
ي ظل الظروف الراھنة، تحتاج إسرائیل تتسم سوق العمل الفلسطینیة وسوق العمل اإلسرائیلیة بالترابط. وف . ۳۸

إلى عمال فلسطینیین ویحتاج الفلسطینیون إلى عمل. ویتطلب ھذا حواراً وتنسیقاً بین الجانبین من أجل تحقیق نتائج 
تفي باحتیاجات الطرفین على نحو سلیم. ومستویات التنسیق الحالیة ال ترقى إلى مستوى ھذا المطلب. ولئن أشارت  

ادة التواصل بین الحركات النقابیة على جانبي الجدار الفاصل، بتیسیر من أطراف ثالثة في كثیر من  البعثة إلى زی
األحیان، فإن ذلك لم یؤد على نحو منتظم إلى مناقشات ثالثیة أوسع بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین بشأن مسائل 

یة، لكن ظل التمثیل من الجانبین متفاوتاً العمل. وقد كانت ثمة محاوالت لتشكیل مجموعات عمل وفرق عاملة ثنائ
 وكانت االجتماعات متقطعة.

وھناك من مسائل العمل ما ال یمكن التوصل إلى حل فعال لھا إال من خالل الحوار بین اإلسرائیلیین  . ۳۹
 ، بدءاً بإصالح نظام التراخیص والسماسرة وانتھاًء بالوضع عند المعابر وتحسین السالمة والصحةوالفلسطینیین

التقاعدیة الفلسطینیة  مسألة تحویل المعاشات معالجةالمھنیتین في مواقع العمل اإلسرائیلیة. وفي النھایة، سیتعین 
التي راكمھا العمال الفلسطینیون على مر السنین في إسرائیل إلى مؤسسة فلسطینیة، كما ھو منصوص علیھ في 

 لى جانب االلتزام الذي یراه كال الجانبین مناسباً.، من خالل الحوار والتنسیق إ۱۹۹٤بروتوكول باریس لعام 
 



 

9 ILC.109/DG/APP  

 سوق عمل مقیدة تصارع من أجل تحقیق إمكاناتھا -۲

 بعض عالمات الحیاة في سوق عمل تعاني من الكساد
یتطلب تقییم سوق العمل الفلسطینیة، في البدایة، إدراك أن السوق ككل تتكون من ثالثة أجزاء شدیدة التباین،  . ٤۰

ھي: سوق العمل في الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وسوق العمل في غزة وأخیراً العمل في إسرائیل 
غربیة. وال تسمح البیانات المتاحة بإجراء تحلیل والمستوطنات، ویشمل على نحو شبھ حصري العمال من الضفة ال

 مصنف حسب العاملین في إسرائیل وفي المستوطنات.  
ومن المھم أیضاً االعتراف بأن دینامیات سوق العمل الجاریة تحدث في سیاق سوق عمل فلسطینیة تعاني  . ٤۱

النشاط االقتصادي والتجارة  من الكساد الشدید والمستمر. والقیود المفروضة على حركة األشخاص والسلع تكبح
. وھذا بدوره یقیّد بشدة إمكانیة استحداث وظائف ۲٦وتزید من تكلفة ممارسة األعمال في األرض الفلسطینیة المحتلة

 مستدامة في الضفة الغربیة وغزة.
مما كان  ۲۰۱۹وكان أداء سوق العمل ككل، عبر عدد من المؤشرات الرئیسیة، أفضل إلى حد ما في عام  . ٤۲
ھ في العامین السابقین اللذین سجال تباطؤاً كبیراً في استحداث فرص العمل. وعلى األخص، ارتفعت نسبة  علی

في المائة   ۰٫۹، مقارنة بمتوسط نمو بلغ ۲۰۱۹في المائة في عام  ٦العمالة في األرض الفلسطینیة المحتلة بنسبة 
 ). ۱-۲(الجدول  ۲۰۱۸-۲۰۱۷فقط في الفترة 

 ۲۰۱۹-۲۰۱۸الرئیسیة لعرض الید العاملة،  المؤشرات  : ۱-۲الجدول 

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
  

 
 التغیر بالنسبة المئویة    

 2.8  066 3  983 2 عاماً وما فوق (باآلالف)  ۱٥السكان في سن  
 2.8  900 1  848 1 الضفة الغربیة 

 2.8  167 1  135 1 غزة 
      

 4.7  357 1  296 1 القوى العاملة (باآلالف) 
 3.8  881  849 الضفة الغربیة 

 6.5  477  447 غزة 

      
 6.0  014 1  956 العمالة (باآلالف) 

 7.7  619  574 الضفة الغربیة 

 2.9  261  254 غزة 
 4.8  133  127 إسرائیل والمستوطنات 

 
 انظر:    ۲٦

World Bank Group, Prospects for Growth and Jobs in the Palestinian Economy: A General Equilibrium Analysis, 
November 2017; 

 . ۲۰۱۹آب/ أغسطس   ۲، التكالیف االقتصادیة لالحتالل اإلسرائیلي على الشعب الفلسطینياألونكتاد، 

http://documents.worldbank.org/curated/en/952571511351839375/pdf/121598-WP-P159645-PUBLIC-PALESTINEPROSPECTSFORGROWTHANDJOBS.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2019d2_ar.pdf
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  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
     

 
 التغیر بالنقاط المئویة  

 0.8  44.3  43.5 المئویة)معدل المشاركة في القوى العاملة (بالنسبة 
 0.9  69.8  68.9 الرجال 

 0.7  18.0  17.3 النساء 

 0.2-  30.3  30.5 الشباب 
      

 0.5  46.4  45.9 الضفة الغربیة 
 0.9  74.4  73.5 الرجال  

 0.0  17.4  17.4 النساء  

 0.5-  32.3  32.8 الشباب  
      

 1.5  40.9  39.4 غزة 
 1.0  62.3  61.3 الرجال  

 1.9  19.2  17.3 النساء  

 0.0  27.1  27.1 الشباب  
      

 1.1  33.1  32.3 نسبة العمالة إلى السكان (بالنسبة المئویة)
 1.6  39.6  38.0 الضفة الغربیة 

 0.0  22.4  22.4 غزة 
 العمالة في الضفة الغربیة العمال الفلسطینیین العاملین في إسرائیل والمستوطنات. مالحظة: قد ال تتطابق المجامیع بسبب تدویرھا. وتستثني بیانات  

 . ۲۰۱۹و ۲۰۱۸المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة،  

وسجلت الضفة الغربیة أكثر من ثالثة أرباع صافي نمو العمالة في الضفة الغربیة، حیث توسع نطاقھا  . ٤۳
في المائة.   ۲٫۹أو بنسبة  ۷ ۰۰۰في المائة. وارتفع معدل العمالة في غزة بمقدار  ۷٫۷أو بنسبة  ٤٥ ۰۰۰بمقدار 

دد سكان غزة الحاصلین على عمل انخفض وعلى الرغم من أن ذلك شكل تحسناً مقارنة بالعامین الماضیین، فإن ع
، ونما عدد السكان في سن العمل بمقدار  ۲۰۱٦بالمقارنة مع عام  ۲۰۱۹في عام  ۲٥ ۰۰۰بما ال یقل عن قرابة 

خالل الفترة نفسھا. باإلضافة إلى ذلك، بلغ إلى علم البعثة أن برامج النقد مقابل العمل الجدیدة الممولة  ۱۰۰ ۰۰۰
ي على األرجح المسؤولة عن معظم، إن لم یكن عن مجموع، صافي الوظائف المستحدثة في من التنمیة كانت ھ

فرصة عمل إضافیة.   ٦ ۰۰۰غزة طوال السنة. واستفاد الفلسطینیون العاملون في إسرائیل والمستوطنات من 
عدد المضاف فرصة عمل بالمقارنة مع العام السابق، لكنھ لم یمثل سوى نصف ال ۱ ٥۰۰وشكل ذلك زیادة بنحو 

. غیر أنھ تجدر مالحظة أن عدداً من الجھات المحاورة أبلغت البعثة أنھ بالنظر إلى وصمة العار ۲۰۱۷في عام 
الملصقة بالعمل في المستوطنات، من المرجح أن یكون ھناك نقص في اإلبالغ عن إجمالي العمالة في المستوطنات  

لإلحصاء الفلسطیني. باإلضافة إلى ذلك، جرى التشدید على   في مسح القوى العاملة الصادر عن الجھاز المركزي
 إمكانیة أن یؤثر نقص اإلبالغ بشكل غیر تناسبي في التقدیرات المتعلقة بعمالة النساء في المستوطنات. 

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بأقل من نقطة مئویة واحدة، مع تسجیل زیادات متواضعة في  . ٤٤
جال على السواء وانخفاض طفیف في صفوف الشباب. ومع ذلك، یحتل معدل المشاركة في صفوف النساء والر

في المائة، المرتبة العاشرة الدنیا بین جمیع بلدان العالم. وحجم المشاركة  ٤٤القوى العاملة الفلسطینیة، الذي یبلغ 
المائة، بل فیما یتعلق أیضاً  في ٦۱في القوى العاملة ضعیف لیس فقط بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 

. ویعود ذلك أساساً إلى عاملین. والعامل ۲۰۱۹في المائة عام  ٥۱بالمتوسط في منطقة الدول العربیة، الذي بلغ 
األول ھو معدل المشاركة المتدني للغایة في صفوف النساء الفلسطینیات في الضفة الغربیة وغزة على السواء. 

یات في سن العمل المشاركات في القوى العاملة (إما في العمل أو الباحثات عن عمل) وتبلغ نسبة النساء الفلسطین
في المائة فقط؛ وھناك سبعة بلدان فقط في العالم تسجل نسبة أقل. والعامل الثاني ھو انخفاض معدل مشاركة   ۱۸

 في المائة. ٦۲٫۳الرجال في غزة، البالغ 
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م إشارة إلى قدرة االقتصاد على تولید العمالة، وضعاً أكثر فداحة  وتُظھر نسبة العمالة إلى السكان، التي تقد . ٤٥
، وھي أدنى ۲۰۱۹مما یبدو. ولم یحصل سوى واحد من كل ثالثة فلسطینیین في سن العمل على وظیفة في عام 

نسبة مسجلة على الصعید العالمي. غیر أن الرقم اإلجمالي یخفي فوارق كبیرة بین األوضاع في الضفة الغربیة 
، حیث ارتفعت  ۲۰۱۹غزة. وقد شھدت الضفة الغربیة ارتفاعاً طفیفاً في نسبة العمالة إلى السكان لدیھا في عام و

في المائة. وظلت نسبة العمالة إلى السكان في غزة دون تغییر عن السنة الماضیة،  ۳۹٫٦في المائة إلى  ۳۸من 
 في المائة فقط. ۲۲٫٤بنسبة 

مھماً للوظائف واألجور، ولكن ال یمكن لسوق العمل الفلسطینیة، بل ال وال تزال إسرائیل تشكل مصدراً  . ٤٦
ینبغي لھا، أن تعتمد اعتماداً مفرطاً على المكاسب المحتملة من الوظائف في إسرائیل لموازنة سوق العمل المحلیة 

في المائة من   ۹۰التي ال تستطیع ببساطة توفیر وظائف كافیة. وفي ھذا السیاق، من المشجع مالحظة أن قرابة 
تفصیالً حسب  ۱-۲حدث داخل األرض الفلسطینیة المحتلة. ویقدم الشكل  ۲۰۱۹نمو العمالة الفلسطینیة في عام 

. ویبین الرسم البیاني الموجود على الیسار تغیّر العمالة حسب القطاع، ۲۰۱۹القطاع للنمو الصافي للعمالة في عام  
نیة المحتلة وإسرائیل والمستوطنات، في حین یُظھر الرسم البیاني على نحو منفصل بالنسبة إلى األرض الفلسطی

الموجود على الیمین تغیرات العمالة في الضفة الغربیة (التي تشمل العمال المستخدمین في إسرائیل والمستوطنات) 
 وغزة.

 ۲۰۱۹العمالة الفلسطینیة حسب القطاع، التغیرات في عام  : ۱-۲الشكل 

 
 . ۲۰۱۹و ۲۰۱۸منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، المصدر: حسابات 

  -، تَركز النمو اإلجمالي للعمالة الفلسطینیة في ثالثة قطاعات ۲۰۱۸وتمشیاً مع الوضع السائد في عام  . ٤۷
في المائة من إجمالي المكاسب   ۹٤ء. وشكلت ھذه القطاعات  التجارة (بما فیھا المطاعم والفنادق) والخدمات والبنا 

وظیفة، وشكلت القطاعات المتبقیة، بما فیھا  ۲ ۰۰۰. وأضاف قطاع التصنیع أقل من ۲۰۱۹في العمالة في عام 
في المائة فقط من صافي نمو العمالة خالل العام. وأدت القیود المفروضة على الوصول إلى المدخالت   ۲الزراعة،  

لمواد الخام واألراضي والموارد الطبیعیة األخرى، مقترنة بالعوائق التي تعترض حركة التنقل والتجارة، إلى من ا
انخفاض كبیر في إسھام التصنیع والزراعة في االقتصاد خالل العقدین األخیرین. ومع ذلك، ینبغي أن تشكل ھذه  

لسطیني سلیم ومستدام ذاتیاً. ومن حیث النمو حسب  " بالتحدید الركیزة األساسیة القتصاد فاإلنتاجیةالقطاعات "
في المائة من الفلسطینیین في سن العمل، إال أنھا شكلت   ۳۸المنطقة الجغرافیة، وعلى الرغم من أن غزة تضم 

 .۲۰۱۹في المائة فقط من الزیادة اإلجمالیة في العمالة في عام  ۱۳

النقل والتخزین واالتصاالت

التصنیع والتعدین والمحاجر

الزراعة وصید األسماك والحراجة

البناء

التجارة والمطاعم والفنادق

الخدمات وغیرھا من الفروع

الضفة الغربیة وغزة

الضفة الغربیة غزة

النقل والتخزین واالتصاالت

الزراعة وصید األسماك والحراجة

التصنیع والتعدین والمحاجر

البناء

التجارة والمطاعم والفنادق

الخدمات وغیرھا من الفروع

األرض الفلسطینیة المحتلة وإسرائیل والمستوطنات

األرض الفلسطینیة المحتلة إسرائیل والمستوطنات
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 غربیة، مؤشرات نقص استخدام الید العاملة تتحسن في الضفة ال 
 إال أنھا تزداد تدھوراً في غزة 

 (الجدول ۲۰۱۹أظھرت معظم مقاییس نقص استخدام الید العاملة حدوث تحّسنات متواضعة في عام  . ٤۸
، فقد أدى االرتفاع ۳٤٤ ۰۰۰شخص، لیبلغ  ٤ ۰۰۰). وعلى الرغم من أن عدد العاطلین ارتفع بمقدار ۲-۲

في المائة. ولكن حتى  ۲٥٬۳المسجل في نمو العمالة إلى انخفاض معدل البطالة بنسبة نقطة مئویة واحدة، لیبلغ 
خمسة أضعاف المتوسط العالمي وأكثر من ثالثة  مع ھذا التحسن الطفیف، فإن معدل البطالة الفلسطینیة یبلغ تقریباً  

أضعاف المتوسط في منطقة الدول العربیة. وتسجل سوق العمل الفلسطینیة ثاني أعلى معدل للبطالة في العالم 
 وأعلى معدل في صفوف النساء.

 ۲۰۱۹-۲۰۱۸المؤشرات الرئیسیة لنقص استخدام الید العاملة،  : ۲-۲الجدول 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
 

  
 

 التغیر بالنسبة المئویة 
 1.1 344 340 البطالة (باآلالف) 

 12.5- 129 147 الضفة الغربیة   
 11.4 215 193 غزة  
    

 9.1- 124 137 القوى العاملة المحتملة (باآلالف) 
 28.7 11 9 الضفة الغربیة  
 11.6- 113 128 غزة  
    

 المقیاس   -النقص اإلجمالي في استخدام الید العاملة 
 *(باآلالف) - ) LU4المركب لنقص استخدام الید العاملة (

498 489 -1.9 

 10.3- 151 168 الضفة الغربیة  
  2.4 338 330 غزة  

  
 

 التغیر بالنقاط المئویة 
 1.0- 25.3 26.3 معدل البطالة (بالنسبة المئویة) 

 1.1- 21.3 22.4 الرجال  
 0.7- 41.2 41.9 النساء  
 2.0- 40.2 42.2 الشباب  
    

 2.7- 14.6 17.3 الضفة الغربیة
 2.5- 12.1 14.6 الرجال  
 3.5- 25.8 29.3 النساء  
 4.3- 25.2 29.5 الشباب  
    

 2.0 45.2 43.2 غزة
 1.6 39.5 37.9 الرجال  
 1.3 63.7 62.4 النساء  
 2.3 67.4 65.1 الشباب  
    

   -  LU4 -النقص اإلجمالي في استخدام الید العاملة 
 *المئویة)(بالنسبة 

34.8 33.0 −1.8 

 1.7− 26.1 27.8 الرجال  
 2.2− 55.1 57.3 النساء  
 2.1− 48.1 50.2 الشباب  
    
 2.7− 16.9 19.6 الضفة الغربیة  
 2.6− 14.2 16.8 الرجال   
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 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
 3.2− 28.7 31.9 النساء   
 4.3− 28.1 32.4 الشباب   
    
 0.0 57.3 57.3 غزة  
 0.4 47.4 47.0 الرجال   
 1.2− 79.0 80.2 النساء   
 1.6 76.6 75.0 الشباب   
 یشمل المقیاس العاطلین عن العمل والقوى العاملة المحتملة والعاطلین جزئیاً المرتبطین بالوقت.   *

 مالحظة: قد ال تتطابق المجامیع بسبب تدویرھا.  
 . ۲۰۱۹و ۲۰۱۸المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، 

، ۲۰۱۹والوضع في غزة أسوأ بكثیر من ھذا المتوسط، إذ ارتفع فیھا معدل البطالة بنقطتین مئویتین في عام   . ٤۹
عاماً) األسوأ حظاً ضمن الشرائح   ۲٤و  ۱٥. وكان الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین  في المائة  ٤٥لیتجاوز نسبة  

في المائة. وارتفع معدل البطالة في  ٦۷الدیمغرافیة. ویواجھ شباب غزة معدل بطالة مرتفع ومتزاید یتجاوز 
ن، توجد شابات ھّن  في المائة خالل العام. وعند تقاطع ھاتین المجموعتی ٦٤صفوف نساء غزة لیصل إلى قرابة 

في المائة. وقد   ۸٥األشد حرماناً إلى حد كبیر. وتواجھ شابات غزة معدل بطالة ال یمكن تصوره، إذ یتجاوز نسبة 
في المائة، بالمقارنة مع قرابة  ۲أقل من  ۲۰۱۹بلغت نسبة الشابات في غزة الالئي حصلن على وظیفة في عام 

 في المائة من الشبان. ۱٦
نقاط   ۳خ مع االتجاھات السائدة في غزة، انخفض معدل البطالة في الضفة الغربیة بنحو وفي تناقض صار . ٥۰

 الضفةفي المائة. ویمكن أن یعزى قرابة ثلثي ھذا االنخفاض إلى دینامیات سوق العمل داخل  ۱٤٬٦مئویة لیبلغ 
البطالة في الضفة الغربیة الغربیة، والباقي إلى الوظائف اإلضافیة في إسرائیل والمستوطنات. وانخفضت معدالت  

، رغم أن مختلف ھذه الشرائح تواجھ، كما ھي الحال في غزة، ۲۰۱۹ضمن جمیع الشرائح الدیمغرافیة خالل عام  
أوضاعاً مختلفة على نحو ملحوظ. ویبلغ احتمال تعرض النساء في الضفة الغربیة للبطالة مقدار الضعف بالمقارنة 

ع العام لسوق العمل أقل حدة بكثیر منھ في غزة، فإن الشابات في الضفة مع الرجال. وعلى الرغم من أن الوض
 في المائة. ٥۳الغربیة ال زلن یواجھن معدل بطالة مرتفعاً للغایة تبلغ نسبتھ 

وتعتبر البطالة على نطاق واسع أھم مقیاس یُستشھد بھ لنقص استخدام الید العاملة، إال أنھا في حد ذاتھا ال  . ٥۱
.  ۲۷ئیة عن طبیعة ونطاق عرض الید العاملة غیر المستخدمة أو المستخدمة بصورة جزئیةتقدم سوى فكرة جز

ویستكمل مؤشر القوى العاملة المحتملة معدل البطالة. وھو یشمل األشخاص غیر العاملین وغیر المصنفین 
ي البحث عن عن العمل والذین یعبرون عن اھتمامھم بالعمل، لكن الظروف الحالیة تحد من فرصھم ف كعاطلین

وظیفة أو من استعدادھم للعمل. ویندرج ضمن ھذه القوى العاملة المحتملة العمال المحبطون، وھم: األشخاص 
الراغبون في العمل والجاھزون للعمل، أو الذین سعوا مؤخراً إلى الحصول على عمل لكنھم أحجموا عن ذلك 

البعثة بأن النساء الفلسطینیات، على وجھ  بسبب ظروف سوق العمل الصعبة. وقد أبلغ عدد من المحاورین
الخصوص، ینصرفن في كثیر من األحیان عن البحث عن عمل بسبب نقص الفرص والتھدیدات عند نقاط التفتیش 
والممارسات المسیئة أو التمییزیة في أماكن العمل. وتعكس البیانات وضعھن السيء في سوق العمل. وتشكل  

في المائة من القوى العاملة   ٦۳في المائة من إجمالي العاملین، لكنھن یمثلن  ۱٦النساء الفلسطینیات أقل من 
 في المائة من العمال المحبطین. ٥۷المحتملة و

، عاد لیسجل ۲۰۱۸في عام  ۳٦ ۰۰۰وبعد أن سجل إجمالي القوى العاملة المحتملة زیادة حادة بأكثر من  . ٥۲
 المحصورةأیضاً انخفاضاً خالل العام، لكن المنطقة . وشھدت غزة ۲۰۱۹في عام  ۱۲ ۰۰۰انخفاضاً بأكثر من 

في المائة من العمال  ۹۳في المائة من القوى العاملة الفلسطینیة المحتملة وأكثر من  ۹۰ال تزال تضم أكثر من 
 المحبطین.

ة وأخیراً، بلغ المقیاس المركب لنقص استخدام الید العاملة، الذي یشمل العاطلین عن العمل والقوى العامل . ٥۳
  ۳٥المحتملة والعاطلین جزئیاً المرتبطین بالوقت (أولئك الذین یرغبون في العمل لساعات أطول ویعملون أقل من  

بالمقارنة مع العام السابق. ویبلغ   ۹ ۰۰۰ ، أي بانخفاض قدره۲۰۱۹في عام  ٤۷۹ ۰۰۰ زھاء  ساعة أسبوعیاً)

 
 انظر:    ۲۷

ILOSTAT, Avoiding Unemployment Is Not Enough: An Analysis of Other Forms of Labour Underutilization, 
August 2018. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_644467.pdf
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في المائة، ضعف متوسط منطقة الدول العربیة  ۳۳ تھنسبومعدل االنتشار اإلجمالي لنقص استخدام الید العاملة، 
في المائة، األعلى   ٥۷المتوسط العالمي. ویظل معدل نقص استخدام الید العاملة في غزة، البالغ    مثالوقرابة ثالثة أ

لسابق. والمعدل اإلجمالي لنقص استخدام الید العاملة في صفوف في العالم ولم یسجل أي تغییر بالمقارنة مع العام ا
ھ إلى حد كبیر عجز النساء المتعلمات تعلیماً عالیاً عن إیجاد عمل.  سببثاني أعلى معدل في العالم، ی ھو النساء

 التعلیم العالي. في عمل في غزة شھادةالفي المائة من النساء البالغات العاطالت عن  ۷۰ویحمل حوالي 

 نمو متوسط األجور في الضفة الغربیة  
 واستمرار انخفاض القدرة الشرائیة في غزة 

استمراراً لالتجاه الذي كان سائداً في العام السابق، زاد متوسط األجور الیومیة للمستخدمین بالقیم االسمیة،  . ٥٤
مرتین ونصف عنھا في بنمو العمالة في إسرائیل والمستوطنات التي ارتفعت فیھا األجور على السواء مدفوعاً 

. وارتفعت  ۲۸) ۲-۲األرض الفلسطینیة المحتلة، وبزیادة في األجور الیومیة المكتسبة في الضفة الغربیة (الشكل 
مقارنة بارتفاع األسعار االستھالكیة   ۲۰۰۷في المائة منذ عام    ٦۲األجور بالقیم االسمیة في الضفة الغربیة بنسبة  

متوسط النمو السنوي في األجور الحقیقیة. وفي من في المائة  ۱٫٦ل حوالي في المائة، أي ما یعاد ۳٤بنسبة 
. وبقي متوسط األجور ۲۰۱۹في المائة تقریباً في غزة في عام  ۳المقابل، انخفضت األجور بالقیم االسمیة بنسبة 

رتفاع األسعار . ونظراً ال۲۰۰۷تماماً كما كان علیھ في عام  ۲۰۱۹في عام  مستواهفي غزة بالقیم االسمیة على 
في المائة خالل الفترة نفسھا، فقدَ المستخدم العادي في غزة ربع قوتھ الشرائیة  ۲٥االستھالكیة في غزة بنسبة 

 على مدى السنوات االثنتي عشرة الماضیة.

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷، سمیةإلونمو األجور بالقیم ا ۲۰۱۹متوسط األجور الیومیة حسب الجنس والموقع لعام  : ۲-۲الشكل 

 
 . ۲۰۱۹و ۲۰۱۸المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، 

نسبة   ۲۰۱۹وبلغت الثغرة اإلجمالیة في األجور بین الجنسین في صفوف المستخدمین الفلسطینیین في عام   . ٥٥
في المائة المسجلة في العام السابق. وتُسجل أوسع فجوة   ۲٥اً عن نسبة طفیففي المائة، وھو ما یمثل انخفاضاً  ۲۳

فة الغربیة التي تقل فیھا أجور النساء بنسبة لألجور بین الجنسین في صفوف العاملین في القطاع الخاص في الض
في المائة عن أجور الرجال. ومن العوامل الرئیسیة األخرى التي تحرك الثغرة اإلجمالیة أن الرجال یشكلون  ۲٥

 
من المھم اإلشارة إلى أن التقدیرات التي یتیحھا الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني تقابل األجور التي یحصل علیھا المستخدمون     ۲۸

في المائة من إجمالي العمالة الفلسطینیة. ویشكل العاملون لحسابھم الخاص والعمال المساھمون في دخل   ۷۱فقط الذین یمثلون نسبة 
في المائة. وھكذا،   ۷في المائة من إجمالي العمالة، ویستأثر أصحاب العمل بنسبة  ۲۲بر من البقیة الباقیة منھا، بنسبة األسرة الجزء األك

في حین توفر البیانات المتاحة استشرافات مھمة فیما یتعلق بوضع المستخدمین، فإنھا ال تكشف شیئاً عما یحدث ألصحاب العمل من  
 عمل لغیرھم من العاملین لحسابھم الخاص. حیث أرباحھم وخسائرھم ودخل ال
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 65=الحد األدنى لألجور
 ً في الیوم/جدیداً  شیكالً إسرائیلیا
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في المائة من الفلسطینیین العاملین في إسرائیل والمستوطنات التي یعتبر فیھا متوسط األجور أعلى  ۹۹أكثر من 
في الضفة الغربیة وغزة. وال تزال النساء یتلقین متوسط أجور أعلى في القطاع العام، بفارق وصل إلى بكثیر منھ  

من النساء العامالت   علیا نسبة  تشغلو. غیر أن السبب في ذلك ھو اآلثار التركیبیة. ۲۰۱۹في المائة في عام  ۹
لرجال. ومن بین العمال ذوي  لمع النسبة المقابلة مصنفة على أنھا عالیة المھارات بالمقارنة  اً في القطاع العام مھن

في المائة تقریباً، كما أن الفارق   ٤المھارات العالیة في القطاع العام، یتقاضى الرجال أجراً یفوق أجر النساء بنسبة  
 في األجور یرجح كفة الرجال في المھن ذات المھارات المتدنیة.

  ٦٥یكل إسرائیلي جدید في الشھر قرابة ش ۱ ٤٥۰ بالغجور الویُعادل الحد األدنى القانوني الفلسطیني لأل . ٥٦
المستخدمین الفلسطینیین  مجموعفي المائة من  ۲۳دوالراً أمریكیاً، في الیوم. وبشكل عام، تلقى  ۱۸شیكالً، أو 

؛ غیر أن ثمة اختالفات كبیرة بین األوضاع في الضفة الغربیة وغزة وبین ۲۰۱۹أقل من ھذا الحد األدنى في عام  
من نصف المستخدمین في بكثیر ). ویتلقى أكثر ۳-۲القطاعین العام والخاص وعبر مختلف القطاعات (الجدول 

في   ۹۲ین المستخدمین في القطاع الخاص، تحصل نسبة مذھلة قدرھا غزة أقل من الحد األدنى لألجور، ومن ب
في  ۱۳، فإن األرقام المقابلة في الضفة الغربیة ھي على عكس ذلكالمائة على أقل من الحد األدنى لألجور. و

 في المائة من مستخدمي القطاع الخاص. ۱۷المستخدمین و مجموعالمائة من 

 ن یتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور حسب الموقع نسبة المستخدمین الذی : ۳-۲الجدول 
 ۲۰۱۹والجنس والقطاع المؤسسي والنشاط االقتصادي، 

 غزة الضفة الغربیة المجموع 

 55 13 23 المجموع

 59 9 22 الرجال 

 35 26 28 النساء 

 22 5 13 القطاع العام 

 92 17 28 القطاع الخاص 

 99 16 42 الزراعة وصید األسماك والحراجة 

 97 20 28 التصنیع والتعدین والمحاجر 

 89 3 5 البناء 

 97 21 40 التجارة والمطاعم والفنادق

 90 8 51 النقل والتخزین واالتصاالت 

 32 11 19 الخدمات وغیرھا من الفروع 

 . ۲۰۱۹والمسوح الفصلیة للقوى العاملة،  المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 

 في المائة ۳أقل من الحد األدنى لألجور، حیث ال یتقاضى سوى ھم األقل احتماالً بأن یتلقوا البناء  عمالو . ٥۷
شیكالً في الیوم. ویلي ذلك قطاع الخدمات   ٦٥في المائة ككل أقل من    ٥من ھؤالء المستخدمین في الضفة الغربیة و

أقل من الحد األدنى فیھ في المائة من المستخدمین  ۲۰یتقاضى أقل من  حیث(الذي یشمل عمال القطاع العام)، 
عیین الفلسطینیین وأولئك المستخدمین في قطاعات في المائة من المستخدمین الزرا ٤۰لألجور. ویتلقى قرابة 

 التجارة والمطاعم والفنادق أقل من الحد األدنى لألجور.
وتُظھر إحصاءات غزة الكساد الشدید الذي تعاني منھ سوق العمل. وفي جمیع القطاعات باستثناء قطاع  . ٥۸

ستخدمین الذین یتقاضون أقل من عمال القطاع العام، تُسجل أدنى حصة من الم ھالخدمات، الذي یضم في غالب
في المائة. ویتقاضى كل مستخدم في قطاعات الزراعة   ۸۹الحد األدنى لألجور في قطاع البناء، بنسبة مذھلة قدرھا  

 شیكالً في الیوم. ٦٥والتصنیع والتجارة في غزة أقل من 
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 ور إمكانات غزة تصّ 
باقتصاد  لیسغزة  لوجدنا أن اقتصادلعمل، لالقتصاد أو لسوق ا ، مھما یكن،إلى أي مؤشر لئن استنادنا  . ٥۹

مفروضة على حركة   ما یصاحبھ من قیودة من الحصار المستمر والماضیفعال. وطوال السنوات الثالث عشرة 
تنقل األشخاص والسلع، لحق الدمار باقتصاد غزة وفقد مقوماتھ الصناعیة. وتؤثر القیود المفروضة في جمیع  

عوق إلى حد كبیر قدرة االقتصاد على استحداث الوظائف وفرص كسب العیش.  أنواع األنشطة االقتصادیة وت
فضالً عن القیود   -والمستنفدة للوقت لعبور األشخاص والسلع والمكلفة واألھم من ذلك أن اإلجراءات المعقدة 

 .۲۹تجعل أي تخطیط لألعمال والتجارة واالستثمار أمراً صعباً للغایة -المصاحبة لھا 
تقویض المقومات الصناعیة لالقتصاد واعتماد سوق العمل على القطاع العام والوظائف  وبالنظر إلى . ٦۰

الممولة من المساعدات اإلنمائیة، فإن القیود المفروضة على حركة تنقل األشخاص ال تزال تؤثر تأثیراً سلبیاً كبیراً 
المائة من سكان غزة المستخدمین   في  ۱۳قرابة    كان،  ۲۰۰۰ومباشراً في عمال غزة وعمالھا المحتملین. وفي عام  

في إسرائیل، أساساً في قطاعي البناء والتصنیع وفي المزارع یعملون  -كعدد إجمالي  ۲۰ ۰۰۰ أكثر من -
. وانخفض عدد سكان غزة العاملین في إسرائیل انخفاضاً حاداً بعد ذلك، وأُغلقت إسرائیل رسمیاً ۳۰اإلسرائیلیة

، مما أجبر ھؤالء العمال على التدافع للفوز بالوظائف النادرة في سوق ۲۰۰٦ بالكامل أمام عمال غزة منذ عام
عمل محلیة كاسدة. وعلى الرغم من أن حركة تنقل األشخاص من غزة عبر معبر إیریز الذي تسیطر علیھ إسرائیل 

ما یزید على ، شھد العام أكبر عدد من عملیات العبور الفلسطینیة منذ ۲۰۱۹ظلت محظورة إلى حد كبیر في عام 
عقد من الزمن. ویُعزى ذلك أساساً إلى زیادة التراخیص التجاریة الصادرة عن إسرائیل، التي مكنت بعض العمال  

 ٥۲٦، غادر غزة ما متوسطھ ۲۰۱۹من غزة حسبما قیل، من العمل أساساً في قطاع البناء اإلسرائیلي. وفي عام 
في العام السابق. ومن باب المقارنة، كان  ۳۱۹المقارنة مع شخصاً من حاملي التراخیص یومیاً إلى إسرائیل، ب

 . ۳۱، قبل اندالع االنتفاضة الثانیة۲۰۰۰حالة مغادرة في الیوم في عام  ۲۰ ۰۰۰ ھناك أكثر من
شاحنة محملة بالسلع عن  ۳ ۱۰۰ ، غادر غزة ما یقرب من۲۰۱۹وفیما یتعلق بحركة تنقل السلع في عام  . ٦۱

یشكل جزءاً صغیراً من  ذلك شاحنة خالل العام المنصرم. وال یزال ۲ ٦۰۰ طریق معبر كیرم شالوم، بزیادة من
لشاحنات السنوي لعدد العدد الشاحنات المحملة التي كانت تغادر غزة قبل اندالع االنتفاضة الثانیة. وانخفض 

في عام   ۱۰۱ ۰۰۰ اً من تدنی، م۹٦ ۰۰۰ إلى قرابة ۲۰۱۹ائیل في عام المحملة بالبضائع المستوردة من إسر
شاحنة إضافیة محملة بالبضائع المستوردة من مصر   ۷  ٦۰۰  . ودخلت غزة۲۰۱۷۳۲في عام    ۱۱۷  ۰۰۰و  ۲۰۱۸

عبر معبر رفح. وعلى الرغم من أن ھذا العدد أكبر من العدد المسجل في العام السابق، فإن الواردات عبر ھذا 
 في المائة من إجمالي الواردات إلى المنطقة المحصورة.  ۷ر ال تمثل سوى قرابة المعب
وال تزال البنیة التحتیة في غزة متھالكة بشدة وغیر كافیة لدعم األنشطة اإلنتاجیة. وتحسنت اإلمدادات   . ٦۲

 ۱٥إلى  ۱۰، لكنھا مع ذلك لم توفر سوى ۲۰۱۸فقط في الیوم في عام  ساعات ٦٫٦ رهالكھربائیة من متوسط قد
. وتلقت البعثة معلومات تفید بأن المنطقة الصناعیة ۳۳، حسب الطلب۲۰۱۹ساعة من الكھرباء في الیوم في عام 

 الوحیدة في غزة استمرت في العمل بجزء صغیر فقط من طاقتھا.
وفیما یتعلق بالزراعة، ال تزال القیود المفروضة على إمكانیة الوصول إلى األماكن القریبة من الجدار  . ٦۳

الفاصل وعدم كفایة إمدادات المیاه النظیفة والفرص المحدودة للغایة للوصول إلى أسواق التصدیر تنوء بثقلھا على 
، ۲۰۱۹في المائة في عام  ۱٥اعیة في غزة بأكثر من ھذا القطاع المھم تقلیدیاً. وقد انخفض إجمالي العمالة الزر

عامل. وتجدر المالحظة أن القطاع الزراعي یشمل صید األسماك، وھي صناعة   ۱۲ ۰۰۰ علىإلى ما یزید قلیالً 
ھذا االنخفاض الكبیر في إجمالي العمالة  أما مھمة من حیث اإلیرادات المحتملة واألمن الغذائي على السواء. 

 
تشمل ھذه القیود حظر استیراد مجموعة واسعة من السلع "ذات االستخدام المزدوج" (اآلالت والمعدات والمدخالت األخرى لإلنتاج)     ۲۹

دام المزدوج، لكنھا لم  التي یمكن على وجھ االحتمال أن تُستخدم ألغراض عسكریة. وجرى تحدیث القائمة الطویلة بالمواد ذات االستخ
 . ۲۰۱۹تُخفف تخفیفاً ملحوظاً في عام 

سنة فأكثر   ۱٥ ین البالغ التوزیع النسبي للعاملین باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقدیرات منظمة العمل الدولیة   ۳۰
 . ۲۰۱٥-۲۰۰۰من فلسطین حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

فیف القیود، ولكن معظم سكان قطاع غزة  الحصار المفروض على قطاع غزة: تخاإلنسانیة، "الشؤون مكتب األمم المتحدة لتنسیق   ۳۱
 . ۲۰۱۹دیسمبر   / ، كانون األولنشرة الشؤون اإلنسانیة، من "ال یزالون "مسجونین" فیھ

 ". حصار غزة، "مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة   ۳۲
لكھرباء تحسّن إمكانیة الحصول على خدمات المیاه والصرف الصحي  زیادة إمدادات ا اإلنسانیة،  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون     ۳۳

 . ۲۰۱۹أیلول/ سبتمبر  ٦، في غزة
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https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked-0
https://www.ochaopt.org/ar/theme/gaza-blockade
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
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لمسموح بھا  الزراعیة الذي تزامن مع أوسع تخفیف إسرائیلي حتى اآلن للقیود المفروضة على منطقة الصید ا
الوضع المتردي لصناعة صید األسماك والقطاع فیبرز  میالً بحریاً خالل العام،    ۱٥و  ۱۲والتي وصلت إلى ما بین  

 الزراعي على نطاق أوسع. 
إلى أي مدى تعمل سوق العمل في غزة دون مستوى إمكاناتھا؟ لإلجابة على ھذا السؤال، من المفید الوقوف  . ٦٤

 ٤-۲بالضفة الغربیة على صعید المؤشرات الرئیسیة. ولھذا الغرض، یقدم الجدول  أوالً على كیفیة مقارنة غزة
التعلیمیة ونسب العمالة إلى السكان ومتوسط مستویات   المستویات مقارنة بین السكان في سن العمل، بما في ذلك 

ن العمل في غزة في سعدد األشخاص أجور المستخدمین في المنطقتین. ومن الناحیة الدیمغرافیة، ال فرق بین 
ھم في الضفة الغربیة. وتختلف نسبة الشابات والشبان في سن العمل في غزة  عددعاماً فما فوق) و ۱٥ في سن(

الضفة الغربیة بنحو نقطة مئویة واحدة فقط. ویتمتع سكان غزة بمستویات تعلیمیة عامة أعلى، كما نسبتھم في  عن  
 نویة على األقل. ثا  شھادةیتجلى في نسبة السكان الحاصلین على 

 نسبة السكان ونسب العمالة إلى السكان ومتوسط األجور الیومیة  : ٤-۲الجدول 
 ۲۰۱۹حسب الشریحة الدیمغرافیة في غزة والضفة الغربیة، 

الشریحة الدیمغرافیة  
 (السن) 

 نسبة السكان  
 (النسبة المئویة) 

السكان الذین استكملوا   
  وأالتعلیم المتوسط 

 (بالنسبة المئویة) العالي 

نسبة العمالة إلى السكان   
 (بالنسبة المئویة) 

متوسط األجور   
 (بالشیكل) الیومیة 

الضفة   غزة  
 الغربیة

الضفة   غزة   
 الغربیة

الضفة   غزة   
 الغربیة

الضفة   غزة   
 الغربیة

 94 24  43.0 15.7  32.2 36.1  16.2 17.2 ) عاماً   ۲٤-۱٥(  نالشبا

 البالغون  الرجال 
 عاماً فما فوق)  ۲٥(

33.1 34.6  49.8 39.9  49.1 75.9  71 140 

 76 28  4.5 1.7  49.5 49.6  15.4 16.6 ) عاماً  ۲٤- ۱٥الشابات (

 البالغات  النساء  
 عاماً فما فوق)  ۲٥(

33.1 33.8  51.5 41.7  9.6 16.7  88 118 

 الجنسان معاً  
 عاماً فما فوق)  ۱٥(

100 100  48.0 40.8  22.4 39.6  68 125 

 . ۲۰۱۹العاملة، المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى 

غیر أنھ من ناحیة سوق العمل، تعاني غزة من الحرمان الشدید. ولیست أمام الشخص العادي ضمن السكان   . ٦٥
في سن العمل في غزة فرصة تذكر للمشاركة في العمالة بالمقارنة مع نظرائھ في الضفة الغربیة. وإذا حالفھ قدٌر 

قرابة نصف األجر الیومي الذي یتقاضاه عامل في الضفة   من الحظ وعثر على عمل، فمن المتوقع أن یحصل على
قیود في الضفة الغربیة وغزة على السواء، لكن اقتصاد غزة یواجھ عبئاً إضافیاً لالغربیة. وتخضع أسواق العمل ل

لتوسیع نطاق اإلنتاج أو الصادرات. ویرجح ھذا العامل على جمیع   یذكریضمن مجاالً ال یتمثل في الحصار، مما 
 عوامل األخرى في رسم معالم أوضاع سوق العمل المختلفة مجتمعة في شطري األرض الفلسطینیة المحتلة.ال

مع مستویات األجور  أن تتواءم نسب العمالة إلى السكان  كان بإمكانوكیف ستبدو سوق العمل في غزة لو  . ٦٦
شریحة دیمغرافیة، تُطبق نسب العمالة  بالنسبة إلى كل ف. ٥-۲في الضفة الغربیة؟ یظھر ھذا السیناریو في الجدول 

إلى السكان في الضفة الغربیة على سكان المجموعة المقابلة في غزة. ویشیر الفارق بین المستوى الحالي للعمالة 
 في غزة وھذا المستوى االفتراضي إلى "تراجع معدل العمالة" الحالي في غزة بالمقارنة مع الضفة الغربیة.
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 یو: ماذا لو كانت معدالت العمالة واألجور في غزة ھي نفسھا السینار : ٥-۲الجدول 
 معدالت العمالة واألجور في الضفة الغربیة؟ 

 الشریحة الدیمغرافیة  
 (السن) 

 العمالة في غزة   
 (باآلالف) 

 األجور اإلجمالیة   
 (بمالیین الشیكالت) 

الثغرة الحالیة مع الضفة   
 (بالنسبة المئویة) الغربیة 

 األجور العمالة   السیناریو الوضع الراھن   السیناریو الراھن الوضع  

 91 63  183 17  87 32  ) عاماً  ۲٤-۱٥( ن الشبا
   البالغون الرجال  

 عاماً فما فوق)  ۲٥(
 190 293  301 921  35 67 

 86 63  15 2  9 3  ) عاماً   ۲٤-۱٥الشابات (
 البالغات  النساء  

 عاماً فما فوق)  ۲٥(
 37 64  73 171  43 57 

 الجنسان معاً  
 عاماً فما فوق)  ۱٥(

 261 453  393 1 290  42 70 

 . ۲۰۱۹المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة،  

في المائة عما ھو علیھ   ٥٦وباإلضافة إلى تراجع معدل العمالة ھذا، یقل متوسط األجور في غزة بنسبة  . ٦۷
في الضفة الغربیة (بمن في ذلك األشخاص العاملون في إسرائیل والمستوطنات). وكیف سیبدو إجمالي العمالة 

لة في الضفة الغربیة؟ بالنسب المئویة،  واألجور في غزة لو أن ھذه األخیرة حققت معدالت العمالة واألجور المسج 
في المائة عن الحجم المتوقع لو أن غزة حققت نسب العمالة إلى السكان  ٤۲یقل معدل العمالة في غزة بنسبة 

في المائة عن  ۷۰تراجع معدل العمالة. وتقل األجور اإلجمالیة في غزة بنسبة إنھ  -المسجلة في الضفة الغربیة 
تراجع مستوى  إنھ  -معدالت العمالة ومستویات األجور السائدة في الضفة الغربیة  سادت فیھا الحجم المتوقع لو 

 األجور. 
الثغرات الھائلة. مجال لسد ھذه أي وما لم یُرفع الحصار المفروض، لن یكون أمام سوق العمل في غزة  . ٦۸

وفي الوقت نفسھ، ستكتسي زیادة فرص العمل في إسرائیل أھمیة أیضاً، بسبب الحاجة الكبیرة غیر الملباة إلى 
األجور في القطاع الخاص في غزة.   مقادیرالوظائف في غزة، وكذلك ألن األجور في إسرائیل تعادل قرابة ثمانیة  

عامل في   ۷۷ ۰۰۰ م بالعمل في إسرائیل إضافة إیرادات قرابةمن أھل غزة المسموح لھ ۱۰ ۰۰۰ ویُقابل كل
ة أخرى، فإن السماح لعشرة آالف عامل من عبار. وبةاألجور الحالی مستویات القطاع الخاص في غزة بمتوسط

غزة بالدخول للعمل في إسرائیل سیعادل من منظور اإلیرادات، زیادة عدد العاملین في القطاع الخاص في غزة، 
 في المائة تقریباً. ٥۰، بنسبة شخص ۱٥۰ ۰۰۰ حالیاً البالغ 

 تسلیط الضوء على نظام سماسرة تراخیص العمل 
استرعت منظمة العمل الدولیة االنتباه في التقاریر السابقة، إلى سوق السمسرة الكبیرة لتراخیص العمل،  . ٦۹

ائیل مقابل رسوم یدفعونھا  التي یحصل الفلسطینیون من خاللھا على تراخیص للعمل أو البحث عن عمل في إسر
عن طریق وسطاء. ویضم ھؤالء الوسطاء إسرائیلیین یستفیدون من بیع تراخیص العمل وفلسطینیین یربطون 
نظراءھم في الجانب اإلسرائیلي بعمال فلسطینیین محددین مقابل رسم یدفعونھ. وعلمت البعثات السابقة أن حوالي 

ین بترخیص عمل في إسرائیل حصلوا على ھذا الترخیص من خالل ع العمال الفلسطینیین المستخدموجممنصف  
شیكل. وقدرت منظمة العمل الدولیة بدورھا، أن  ۲ ٥۰۰و ۲ ۰۰۰ سمسار بمتوسط تكلفة شھریة تتراوح بین

في المائة من إجمالي األجور الفلسطینیة السنویة المكتسبة في إسرائیل  ۱٥و ۹"إتاوة السمسار" بلغت بین 
 . ۳٤والمستوطنات

، عملت منظمة العمل الدولیة مع الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني إلدراج مجموعة ۲۰۱۹وفي عام  . ۷۰
من المسائل في مسح القوى العاملة الفلسطینیة بھدف إلقاء مزید من الضوء على ممارسات سماسرة تراخیص 

مسح   األربعة من  فصولالي جمیع العمل وتقدیم تفاصیل عن طبیعة المشكلة ونطاقھا. وقد أُدرجت ھذه المسائل ف
 وتقاسم الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني البیانات مع منظمة العمل الدولیة لغرض التقییم. ۲۰۱۹عام 

 
 .  ILC.107/DG/APP ،۲۰۱۸ التقریر  ، ة المحتلةوضـع عمـال األراضي العربیالدولي، مكتب العمل     ۳٤

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629264.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629264.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629264.pdf
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اً للعمال الفلسطینیین المستخدمین في إسرائیل والمستوطنات (بمن فیھم أولئك الذین وزیعت  ۳-۲ویقدم الشكل   . ۷۱
س)، مصنفاً بحسب من یعملون بترخیص ومن لیس لدیھم ترخیص. ومن بین یحملون بطاقة ھویة إسرائیل أو القد

ترخیص عمل، یُبین الشكل توزیع األشخاص الذین یدفعون رسوماً للسماسرة للحصول على   الذین یحملون  العمال
المعلومات . وفیما یتعلق بنطاق سمسرة تراخیص العمل، تؤكد األرقام  یقومون بذلكترخیص عمل وأولئك الذین ال  

المقدمة للبعثات السابقة والمستخدمة في تقدیرات منظمة العمل الدولیة. ووفقاً لبیانات الجھاز المركزي لإلحصاء 
فلسطیني (فلسطیني واحد من كل خمسة فلسطینیین) من الفلسطینیین المستخدمین   ۲٦  ۰۰۰  الفلسطیني، یعمل قرابة

(أربعة فلسطینیین من كل خمسة    ۹٤  ۰۰۰  باقون البالغ عددھمفي إسرائیل والمستوطنات بدون ترخیص عمل. وال
) من ھؤالء بأن علیھم دفع رسوم  ٤۲ ٥۰۰في المائة ( ٤٥فلسطینیین) مستخدمون بترخیص عمل، وقد أفاد 

 للسماسرة للحصول على تراخیص عمل.

ً ( العمالة حسب وضع ترخیص العمل والمنشأ : ۳-۲الشكل   ۲۰۱۹ )،فصلیا

 
 یستثني األشخاص الذین یحملون بطاقة ھویة إسرائیل أو القدس أو جواز سفر أجنبي. مالحظة: 

 . ۲۰۱۹المصدر: تقدیرات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، 

العمال المستخدمین بترخیص عمل  ، ارتفعت نسبة۲۰۱۹وفي الفترة بین الفصلین األول والرابع من عام  . ۷۲
  عكس ذلك زیادة بلغت أكثر منقد  في المائة. و  ٤۹٬۲في المائة إلى    ٤۰٬۳حصل علیھ عن طریق سمسار من  ستم

حصل علیھ عن طریق سمسار. وخالل الفترة نفسھا، انخفض عدد ستعامل مستخدم بترخیص عمل م ۱۳ ۰۰۰
، وارتفع عدد العاملین بدون ترخیص ۱  ٥۰۰  وساطة سمسار بمقدارحصل علیھ دون  ستالعاملین بترخیص عمل م

رابة نصف العمال س قتمّ . وتؤكد ھذه البیانات أن سوق سمسرة تراخیص العمل شائعة، ۲ ۲۰۰ عمل بمقدار
. وتتیح بیانات ۲۰۱۹الفلسطینیین الحاملین ترخیص عمل، وتشیر إلى أن نطاق ھذه السمسرة قد اتسع خالل عام 

ز المركزي لإلحصاء الفلسطیني إجراء تقییم مفصل لطبیعة نظام سماسرة تراخیص العمل. ویشمل  مسح الجھا 
ذلك تحدید سمات العمال الذین یُحتمل أشد االحتمال أن یحصلوا على ترخیص عمل عن طریق سماسرة وكیف  

ئك الذین یختلف وضعھم في سوق العمل عن العمال الذین حصلوا على ترخیص عملھم دون سمسار وعن أول
 ). ٦-۲یعملون بدون ترخیص عمل (الجدول 
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المستخدمون بدون ترخیص عمل 
) مستحصل علیھ من دون سمسار(المستخدمون بترخیص عمل 

) مستحصل علیھ عن طریق سمسار(المستخدمون بترخیص عمل 
المستخدمون بترخیص عمل، النسبة المئویة المستحصل علیھا عن طریق سمسار 
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 سمات العمال الفلسطینیین المستخدمین في إسرائیل والمستوطنات  : ٦-۲الجدول 
 

حصل  ستترخیص العمل الم
علیھ من خالل سمسار  

)n=42,501 ،في المائة من   ٤٥
 العمال الحاملین ترخیص عمل) 

 حصل  ستترخیص العمل الم 
 علیھ دون سمسار  

)n=51,753 ،في المائة من   ٥٥
 العمال الحاملین ترخیص عمل) 

العمل دون ترخیص   
 ، n=26,232(عمل 

 في المائة   ۲۱
 من جمیع العمال) 

 33.0  36.5  36.6 متوسط السن 

 أشھر العمل على نحو مستمر  
 في إسرائیل أو المستوطنات 

86.1  83.0  71.9 

 
        

 العاملون في قطاع الزراعة  
 (بالنسبة المئویة) 

4.4  3.7  15.7 

 العاملون في قطاع التصنیع  
 (بالنسبة المئویة) 

10.1  13.6  12.7 

 العاملون في قطاع البناء  
 (بالنسبة المئویة) 

75.7  69.3  52.9 

 العاملون في مجال التجارة  
 بالجملة والتجزئة (بالنسبة المئویة) 

5.6  5.8  6.1 

 
        

 ) (النسبة المئویة إلجمالي المستخدمین) ISCO-8مستوى المھارات (

 52.3  39.5  33.6 منخفض  

 46.6  58.2  64.0 متوسط 

 0.9  2.2  1.7 مرتفع  
 

        
 یتمتعون بإجازة سنویة  عمال 

 (بالنسبة المئویة)  مدفوعة األجر
41.2  51.8  1.0 

 یتمتعون بإجازة مرضیة  عمال 
 (بالنسبة المئویة)  مدفوعة األجر

11.2  19.6  1.2 

 
        

 حجم المنشأة التي تستخدم العامل 

 68.0  37.6  60.6 أقل من عشرة عمال 

 26.0  41.0  31.0 مستخدماً  ٤۹عشرة إلى 

 6.0  21.4  8.3 مستخدماً فما فوق ٥۰

= n العدد اإلجمالي . 
 األشخاص الذین یحملون بطاقة ھویة إسرائیل أو القدس أو جواز سفر أجنبي.  ىیستثنمالحظة: 

 . ۲۰۱۹المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، 

وتُشبھ بعض سمات العمال الذین یحصلون على ترخیص عمل عن طریق سمسار سمات أولئك الذین  . ۷۳
یحصلون علیھ دون وسیط مدفوع األجر. وھم متشابھون في السن ویعملون في إسرائیل لمدة مماثلة. كما أنھم  

تتركز التراخیص موزعون بالتساوي إلى حد ما عبر مختلف القطاعات، باستثناء قطاعي البناء والتصنیع. و
حصل علیھا عن طریق سمسار بشكل غیر متناسب في قطاع البناء، في حین یستأثر قطاع التصنیع بنسبة  ستالم

، مع وجود نسبة أصغر قلیالً من العمال ذوي المھارات إلى حد كبیر أقل منھا. كما تتشابھ مستویات المھارات
 المتدنیة في صفوف أولئك الذین یلجأون إلى سمسار.

من الفوارق الرئیسیة زیادة احتمال أن یعمل األشخاص الذین یحصلون على تراخیص عملھم عن طریق و . ۷٤
سمسار في منشأة صغیرة تستخدم أقل من عشرة عمال. وتكون حظوظھم في العمل في منشآت یزید عدد مستخدمیھا  

ت كبیرة في الحمایة االجتماعیة، مستخدماً ضئیلة للغایة. وعلى الرغم من أن جمیع العمال یعانون من ثغرا  ٥۰على  
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حصل علیھ عن طریق سمسار یكونون محرومین على نحو ستترخیص عمل م الذین یحملونالعمال  یبدو أنّ 
خاص. وقلما یستفید ھؤالء العمال من اإلجازة السنویة مدفوعة األجر، ال سیما اإلجازة المرضیة مدفوعة األجر، 

 یحصلون على ترخیص عملھم مباشرة من صاحب عملھم.بالمقارنة مع العمال الذین 
بشأن الرسوم التي یدفعھا العمال الفلسطینیون للحصول على تراخیص  جدیدة وتوفر البیانات أیضاً أدلة . ۷٥

 عمل، فضالً عن اإلیرادات واألرباح التي تدرھا ھذه السوق. ویبلغ متوسط الرسم للحصول على ترخیص عمل
). وبغیة تقدیر صافي ۷-۲یكون ھذا المبلغ أعلى بقلیل في قطاع البناء (الجدول شیكالً في الشھر، و ۲ ۳۷۰

من   ، المستمد نطبق متوسط االقتطاعات االجتماعیة اإللزامیة لكل عامل فإننا  اإلیرادات التي یجنیھا السماسرة
ومة اإلسرائیلیة والعدد الحك التي تجمعھا دراسة أجراھا مؤخراً بنك إسرائیل، باالستناد إلى االقتطاعات الفعلیة 

 . ۳٥من مصادر البیانات اإلداریة ، المستمدالفعلي لتراخیص العمل النشطة

ً تسلیط الضوء إحصائی  : ۷-۲الجدول   ۲۰۱۹على نظام سماسرة تراخیص العمل،  ا

 المجموع القطاعات األخرى  البناء 

 501 42 346 10 155 32 حصل علیھ عن طریق سمسار ستعدد العمال المستخدمین بترخیص م

 305 257 320 متوسط األجور الیومیة (بالشیكل) 
 040 6 089 5 336 6 متوسط األجور الشھریة (بالشیكل) 

 370 2 225 2 439 2 متوسط رسوم التراخیص (بالشیكل) 

 االقتطاعات (المعاش التقاعدي واإلجازة المرضیة وما إلى ذلك)  
 (بالشیكل) 

1 562 1 508 1 549 

 821 717 877 كل ترخیص عمل في الشھر) (بالشیكل)   عنر للسمسار (الربح المقّد 

 %14 %14 %14 ألجر الشھري) من ا للسمسار (النسبة المئویة   رالمقّد الربح 

 217 1 276 941 إجمالي إیرادات تراخیص العمل (بمالیین الشیكالت) 
 338 77 261 إجمالي إیرادات تراخیص العمل (بمالیین الدوالرات األمریكیة) 

 427 89 338 إجمالي أرباح السمسار (بمالیین الشیكالت) 
 119 25 94 إجمالي أرباح السمسار (بمالیین الدوالرات األمریكیة) 

 سمسار.  عن طریقمالحظة: ال یشمل نطاق اإلحصاءات سوى العمال الذین حصلوا على ترخیص عملھم 
وفاق عدنان   ؛۲۰۱۹المصدر: حسابات منظمة العمل الدولیة باالستناد إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والمسوح الفصلیة للقوى العاملة، 

  إسرائیل،بنك ("  وحاجي أتكس، "التجارة غیر القانونیة بتراخیص العمل للعمال الفلسطینیین في إسرائیل: الوضع القائم والخطة اإلصالحیة المستقبلیة
۲۰۱۹( . 

بین متوسط التكلفة الشھریة لترخیص العمل  ، الفارقوتُساوي األرباح المقدرة التي یجنیھا السماسرة . ۷٦
شیكالً    ۸۲۱عات االجتماعیة الشھریة. وباستخدام البیانات اإلداریة من بنك إسرائیل، یبلغ ذلك ما متوسطھ  واالقتطا

في المائة من األجور الشھریة للعمال المتضررین. وتُقدر   ۱٤في الشھر، أي ما یعادل  لكل ترخیص عمل
ملیار شیكل، أو ما یقرب من  ۱٫۲۲ بما یعادل ۲۰۱۹اإلیرادات اإلجمالیة التي حققھا نظام السماسرة في عام 

ملیون دوالر أمریكي. وقد بلغت األرباح المقدرة للسماسرة، بعد خصم االشتراكات االجتماعیة اإللزامیة من    ۳۳۸
 .۲۰۱۹۳٦ملیون دوالر أمریكي في عام  ۱۱۹ملیون شیكل أو  ٤۲۷ھذا المبلغ، 

حفظاً ألرباح السماسرة. وفي سوق سماسرة ومن األھمیة بمكان أن یُنظر إلى ذلك باعتباره تقدیراً مت . ۷۷
ضاف مباشرة إلى أرباح تراخیص العمل اإلسرائیلیة، فإن كل شیكل ال یدفع في االشتراكات االجتماعیة اإللزامیة یُ 

السماسرة، مما یشكل حافزاً على اإلبالغ المنقوص عن أجور العمال وساعات عملھم. وإذا كانت ھذه الظاھرة 
حصل علیھ عن طریق سمسار، فمن المرجح ستترخیص عمل م  الذین یحملوناسب في العمال  تؤثر بشكل غیر متن

 
التي أجرتھا وفاق عدنان وحاجي أتكس "التجارة غیر القانونیة بتراخیص العمل للعمال   ۲۰۱۹خلصت دراسة بنك إسرائیل لعام   ۳٥

شیكالً شھریاً في قطاع   ۱ ٥۱٤الفلسطینیین في إسرائیل: الوضع القائم والخطة اإلصالحیة المستقبلیة"، إلى أن متوسط االقتطاعات بلغ 
، فإننا نقوم بتعدیلھا  ۲۰۱۸شیكالً شھریاً في قطاعات أخرى. وبما أن ھذه االقتطاعات تستند إلى البیانات اإلداریة لعام  ۱ ۳۸۹البناء و

 في ھذه القطاعات.  ۲۰۱۹نحو األعلى آخذین في الحسبان معدل النمو في األجور بالقیم االسمیة في عام 
عامل   ۲۰ ۰۰۰ملیون شیكل. غیر أن ھذه الدراسة اعتبرت أن  ۱۲۲الدراسة التي أجراھا بنك إسرائیل الربح السنوي بنحو قدرت    ۳٦

 شیكل في الشھر.  ۲ ۰۰۰فقط تلقوا ترخیص عملھم من سمسار وأن متوسط تكلفة الترخیص بلغت  فلسطیني
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فترض أن تي تكل ترخیص عمل أعلى بكثیر من التقدیر الناتج عن العملیة الحالیة، العن أن یكون الربح الحقیقي 
ق سمسار والعمال  حصل علیھ عن طریستتكون االقتطاعات متساویة بالنسبة إلى العمال الحاملین ترخیص عمل م

. كما یُستخلص من بیانات رسوم تراخیص ۳۷حصل علیھ عن طریق سمسارستالحاملین ترخیص عمل غیر م
من متوسط االقتطاعات بالنسبة إلى أصحاب  علىالعمل واألجور أن اإلیرادات المتأتیة من بیع تراخیص العمل أ

ستخدم الرسوم المدفوعة للسماسرة مقابل الحصول العمل والعمال على السواء. وھذا یعني أنھ من المرجح أن تُ 
بعض االشتراكات  لتغطیة، وإنما فقط لتغطیة االقتطاعات االجتماعیة اإللزامیة للعمال ، العلى تراخیص عمل

 .۳۸أیضاً  اإللزامیة المحتملة ألصحاب العمل
وقد ألقت البیانات الجدیدة الضوء بشكل دقیق على سوق سماسرة تراخیص العمل التي تؤثر فیما یقرب من  . ۷۸

یحملون ترخیصاً للعمل في إسرائیل. وعلى األخص، تؤكد البیانات أن األمر  نالفلسطینیین الذی مجموعنصف 
ملیون دوالر أمریكي،  ۱۱۹یقل عن  ر أرباحھ السنویة بما ال یتعلق بنشاط تجاري سري كبیر ومتزاید، حیث تقدّ 

تُجنى على حساب األجور الفلسطینیة. وباإلضافة إلى تغطیة الحمایة االجتماعیة النسبیة المنخفضة للعمال الحاملین 
التي یحقق في إطارھا السماسرة  -علیھ عن طریق سمسار، تبرز صورة االستغالل مستحصل ترخیص عمل 

ین الذین یضطرون إلى قبول وظائف مقترنة بظروف عمل أسوأ من تلك التي أرباحاً على حساب العمال الیائس
 یقبلھا أقرانھم.

 العامة والمبادئ التوجیھیة التشغیلیة من أجل التوظیف العادل  المبادئ    بوثیقة  التذكیروفي ھذا السیاق، یجدر   . ۷۹
لمنظمة العمل الدولیة. وتشمل ھذه المبادئ، ضمن ما تشمل، ضرورة عدم وقوع رسوم التوظیف أو  ۲۰۱۹لعام 

طالبي العمل وعدم اتخاذ التوظیف بمثابة وسیلة لخفض معاییر العمل   التكالیف المرتبطة بذلك على عاتق العمال أو
 أو األجور أو ظروف العمل. 

 

 
 طي تقدیراً متحفظاً ألرباح السماسرة. أیضاً أن ھذه المنھجیة تع ۲۰۱۹دراسة بنك إسرائیل لعام  تقرّ   ۳۷
 . ۲۰۱۷فبرایر   / ، شباطإسرائیل من الفلسطینیین في  باألجر ظروف عمل العاملین السیاسي، مركز ماكرو لالقتصاد   ۳۸

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.macro.org.il/images/upload/items/69855965024711.pdf
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 حقوق العمال في ظل االحتالل المطول  -۳

 استمرار انتھاكات القانون الدولي: المستوطنات والعنف  
 وإلحاق الضرر بالممتلكات 

المستوطنات اإلسرائیلیة مخالفة للقانون الدولي. فھي تؤثر تأثیراً عمیقاً وال لبس فیھ على حقوق عمال  . ۸۰
لسیاسة االستیطان  األراضي العربیة المحتلة. ولطالما واصلت األمم المتحدة التشدید على الصفة غیر القانونیة

، صرح األمین العام لألمم المتحدة أنھ یجب وضع حد لتكثیف ۲۰۱۹اإلسرائیلیة: ففي تشرین الثاني/ نوفمبر 
 . ۳۹المستوطنات غیر القانونیة وھدم المنازل الفلسطینیة وانتشار المعاناة في غزة

یة جنیف الرابعة ومجلس األمن في  محكمة العدل الدولیة واألطراف السامیة المتعاقدة في اتفاقولقد أكدت  . ۸۱
كما أكدت محكمة العدل الدولیة أن  .٤۰المستوطنات قانونیة عدموالجمعیة العامة لألمم المتحدة، األمم المتحدة 

عند ممارستھا للصالحیات المتاحة لھا كقوة محتلة، ملزمة بأحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق إسرائیل، 
عادلة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما فیھا تلك التي تحمي الحق في العمل والتمتع بظروف عمل 

سیة واتفاقیة حقوق الطفل. وكرر  )، وبأحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا ۷و  ٦(المادتان  ومناسبة
) مطالبة إسرائیل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جمیع األنشطة  ۲۰۱٦( ۲۳۳٤قرار مجلس األمن رقم 

 االستیطانیة.

، إذ بلغ عدد الوحدات السكنیة التي قدمت السلطات اإلسرائیلیة ۲۰۱۹واستمر توسع المستوطنات في عام  . ۸۲
وحدة سكنیة تلك السنة (انظر الجدول   ۱۲  ٤۰۰  أعلنت مناقصات بشأنھا ما یقارب  خططاً لبنائھا أو وافقت علیھا أو

. وحسب آخر التقدیرات، ھناك أكثر من ٤۲)۲-۳وحدة سكنیة جدیدة (انظر الجدول  ۱ ۹۱۷ وبدأ بناء ٤۱)۳-۱
اریر تفید بؤرة استیطانیة في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة. ووردت تق  ۱۲۰مستوطنة، بما في ذلك حوالي    ۲٥۰

باستثناء القدس الشرقیة. وعالوة على ھؤالء، تضیف   ٤۳مستوطن یعیشون في الضفة الغربیة  ٤۲۷  ۸۰۰  بأن ھناك
في المائة من   ۳مستوطن آخر على األقل في القدس الشرقیة. ویعیش ما یقارب  ۲۲۰ ۰۰۰ مصادر أخرى

 . ٤٤المستوطنین في وادي األردن

  

 
 :انظر  ۳۹

UN, “Thinking Middle East Conflict Can Be Managed or Contained ‘A Dangerous Illusion’, Warns Secretary-
General in Observing Day of Solidarity with Palestinian People”, press release, 27 November 2019. 

،  األحكام والفتاوى واألوامر  تقاریرفي  "،  اآلثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة"محكمة العدل الدولیة،     ٤۰
 ؛  ۲۰۰٤یولیھ تموز/  ۹الفتوى الصادرة في 

Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention, Declaration, 5 December 2001;  
؛  ۲۰۱۹دیسمبر  كانون األول/    S/2019/938  ،۱۲  والقرار   ) ۲۰۱٦(  ۲۳۳٤تنفیذ قرار مجلس األمن رقم  مجلس األمن في األمم المتحدة،  

 . A/RES/74/11 ،۲۰۱۹ الوثیقة ،  تسویة قضیة فلسطین بالوسائل السلمیة، ۷٤/۱۱الجمعیة العامة لألمم المتحدة، القرار 
 .۲۰۱۹كانون األول/ دیسمبر  ۱۲، )۲۰۱٦( ۲۳۳٤تنفیذ قرار مجلس األمن رقم    ٤۱
  ,Settlement Construction Report 2019Peace Now.انظر:   ٤۲
 :انظر  ٤۳

Israeli Central Bureau of Statistics (CBS), Population, By District, Sub-District and Religion, 26 September 2019. 
  ,March 2020.Construction in Settlements in the Jordan Valley in 2019Peace Now 18 ,انظر:   ٤٤

https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19883.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19883.doc.htm
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
http://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/8FC4F064B9BE5BAD85256C1400722951
https://undocs.org/ar/S/2019/938
https://undocs.org/ar/S/2019/938
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/03/2019-Construction-Report_Peace-Now.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/2.shnatonpopulation/st02_15x.pdf
https://peacenow.org.il/en/construction-in-jordan-valley-2019
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 السكنیة التي قدمت خطط لبنائھا أو التي تمت الموافقة علیھا والمناقصات المعلن عنھا الوحدات  : ۱-۳الجدول 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷   توسع المستوطنات 

    في المنطقة "جیم" 

 000 10 800 6 800 6 علیھا  التي تمت الموافقةالوحدات التي قدمت خطط لبنائھا أو 

 700 000 3 000 3 المناقصات المعلن عنھا 

    القدس الشرقیة في  

 100 1 100 2 300 2 الوحدات التي قدمت خطط لبنائھا 

 600 600 0 المناقصات المعلن عنھا 
    

 . ٤۸، الفقرة ۲۰۱۹كانون األول/ دیسمبر  ۱۲،  )۲۰۱٦( ۲۳۳٤تنفیذ قرار مجلس األمن رقم األمم المتحدة، المصدر: 

 البدء ببناء وحدات سكنیة جدیدة : ۲-۳الجدول 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ "البناء في المنطقة "جیمبدء 
 917 1 100 2 783 2 عدد الوحدات 

    

 . ۲۰۱۹تقریر بناء المستوطنات المصدر: السالم اآلن، 

إن البؤر االستیطانیة غیر قانونیة بموجب القانون الدولي والقانون اإلسرائیلي على السواء. ومن المقدر أّن  . ۸۳
. وتواصل المحكمة العلیا ٤٥، أربع بؤر منھا في وادي األردن۲۰۱۹أنشئت عام بؤرة استیطانیة جدیدة قد  ۱۱

، الذي من شأنھ أن یضفي الطابع القانوني بأثر رجعي ۲۰۱۷اإلسرائیلیة تجمید تنفیذ قانون التنظیم اإلسرائیلي لعام  
. وعلى الرغم من ۲۰۱۷نذ عام  على البؤر االستیطانیة في الضفة الغربیة، إذ ما یزال قرار بشأن قانونیتھا معلقاً م

ذلك، استمر إضفاء الطابع القانوني بأثر رجعي على البؤر االستیطانیة المبنیة دون موافقة رسمیة. وفي أیلول/ 
وحدة سكنیة في بؤرة  ۱۸۲، قررت الحكومة اإلسرائیلیة إضفاء الطابع القانوني بأثر رجعي على ۲۰۱۹سبتمبر 

، عمدت السلطات اإلسرائیلیة إلى ۲۰۲۰. وفي أوائل عام ٤٦ا مستوطنة جدیدة استیطانیة في وادي األردن وجعلھ
.  ۲۰۱۹٤۷تنظیم وضع بؤرة استیطانیة بأثر رجعي وقدمت خططاً في موقعین آخرین كان وضعھما قد نظم في عام  

 وحدة في القدس الشرقیة. ۲ ۲۰۰ كما سمحت بعملیات تنظیم من أجل تقدّم العمل في
ستوطنات في السنة الماضیة مع أعلى مستوى من العنف من جانب المستوطنین ضد وقد ترافق توسع الم . ۸٤

ھجوماً ضد الفلسطینیین  ۳٤۱، نفذ المستوطنون اإلسرائیلیون ۲۰۱۹. وفي عام ۲۰۱۳٤۸الفلسطینیین منذ عام 
بوا ممتلكات وخر  ۱۱٥في جمیع أنحاء الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، قتلوا فیھا فلسطینیین وجرحوا  

ھجوماً نفذه  ۱۱۲فلسطینیة. وفي الفترة نفسھا، سجل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ما ال یقل عن 
إصابة  ۲٦فلسطینیون ضد مستوطنین إسرائیلیین وغیرھم من المدنیین اإلسرائیلیین، نجم عنھا ثالث وفیات و

 جانب موسمي، ذلك أنھ أثناء موسم قطاف الزیتون عام . وھناك أیضاً ٤۹وأضرار لحقت بممتلكات إسرائیلیة
حادثة عنف مزعومة من جانب المستوطنین أدت    ٦۰، سجل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  ۲۰۱۹

طناً من  ۱٦۰شجرة زیتون وسرقة ما یقارب  ۲ ۷۰۰ إلى جرح عشرة فلسطینیین وإلحاق الضرر بما یربو على
 .٥۰المحصول

 
  ,Settlement Construction Report 2019.Peace Nowانظر:   ٤٥
 .۲۰۱۹كانون األول/ دیسمبر  ۱۲، )۲۰۱٦( ۲۳۳٤تنفیذ قرار مجلس األمن رقم   ٤٦
  Council on the Situation in the Middle East, 21 January 2020.Briefing to the Securityانظر:   ٤۷
جدات في مجال حقوق  المفوضیة السامیة تطلع مجلس حقوق اإلنسان على آخر المستالمتحدة، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم   ٤۸

 . ۲۰۲۰شباط/ فبرایر  ۲۷، اإلنسان وتسلط الضوء على عدد من المخاوف وعلى التقدم المحرز في جمیع أنحاء العالم
،  نشرة الشؤون اإلنسانیة" في  الف في الحوادث المرتبطة بالصراعآلمقتل ا "الضحایا:  اإلنسانیة،  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون     ٤۹

 . ۲۰۲۰شباط/ فبرایر  ۱۲، نشرت في ۲۰۱۹كانون األول/ دیسمبر  
 :انظر  ٥۰
 OCHA, “Record Yield Reported from 2019 Olive Harvest”, in Humanitarian Bulletin, January–February 2020. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://www.ochaopt.org/ar/content/casualties-thousands-killed-conflict-related-incidents-1
https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest
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في المائة من    ۹۱بیانات جمعتھا منظمة ییش دین، وھي منظمة إسرائیلیة لحقوق اإلنسان، إلى أن    وأشارت . ۸٥
ضد إسرائیلیین مشتبھ بضلوعھم في جرائم ذات دوافع   ۲۰۱۹وعام  ۲۰۰٥ملفات الشرطة التي فتحت بین عام 

. وفي غیاب األمن الذي تفرضھ ٥۱إیدیولوجیة ضد فلسطینیین في الضفة الغربیة قد أغلقت دون توجیھ اتھامات
سیادة القانون وفي ظل جو عام من إفالت المستوطنین مرتكبي العنف من العقاب، لن یمكن حمایة وتعزیز حقوق  

 ینیین على نحو كامل.   العمال الفلسط
مقارنة بعام  ۲۰۱۹وفي الضفة الغربیة، ارتفع عدد عملیات الھدم وعدد األشخاص المشردین في عام  . ۸٦

. وقد ھدمت السلطات  ٥۳. وبلغ عدد عملیات الھدم في القدس الشرقیة أعلى مستوى لھ منذ عقدین٥۲ ۲۰۱۸
في المنطقة "جیم" والقدس الشرقیة  ۲۰۲۰فبرایر بناء یملكھ فلسطینیون في شباط/  ٤٤اإلسرائیلیة أو صادرت 

شخص آخرین أو بسبل حصولھم على   ۲۰۰شخصاً وألحقت الضرر بسبل عیش  ۷۹والمنطقة "ألف"، فشردت 
الخدمات. وكان سبب جمیع عملیات الھدم، ما عدا واحدة منھا، ھو عدم حیازة تراخیص بناء، وھو أمر یظل 

وإدخال   ۲۰۱۹. وقد أدى الجمع بین إصدار أمر عسكري في تموز/ یولیھ  ٥٤حصول الفلسطینیین علیھ شبھ مستحیل
.  ٥٥، إلى تسریع عملیات الھدم في القدس الشرقیة۲۰۱۹تعدیالت على القانون المدني في تشرین األول/ أكتوبر 

شرقیة عشیرة في القدس ال ۱۸أبو الحلو ھي إحدى العشائر البالغ عددھا  -والعشیرة البدویة في خان األحمر 
وضواحیھا، التي تعتبرھا وكاالت األمم المتحدة عرضة بصفة خاصة لخطر الطرد القسري. وكما أشیر إلیھ سابقاً، 
فإن عملیات الھدم المنفذة في سیاق نظام التخطیط القائم على التمییز ھي غیر قانونیة وتؤدي إلى حاالت طرد 

 .۲۰۱۹٥٦لطرد القسري بحلول نھایة عام فلسطینیاً عرضة ل ۸۷۷قسري. وفي القدس الشرقیة، كان 

 حقوق العمال في الضفة الغربیة: التجزؤ  
 وانعدام االستقرار والتھدید المتربص 

في سیاق تواصل انتھاكات القانون الدولي وتوسع المستوطنات، باتت ممارسة حقوق العمال ممارسة كاملة   . ۸۷
أكثر فأكثر بسبب التجزؤ وانعدام االستقرار والشعور وحرة في الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، صعبة  

بتھدید متربص. وأثناء السنة التي تلت تقریر المدیر العام األخیر، ظلت سبل وصول الفلسطینیین إلى األرض 
والموارد مقیدة باللوائح والممارسة على السواء. ویشكل توسع المستوطنات والجدار الفاصل ونقاط التفتیش، 

أمام ممارسة العمال حقوقھم وقدرتھم على العمل. أما العقبات البیروقراطیة، على غرار سیاسات  عقبات مادیة
تقسیم المناطق واشتراطات التراخیص والخطر المتربص المتمثل بالعنف ضد األشخاص والممتلكات، فتلقي 

 بظاللھا على الوصول إلى األرض والموارد.
: فقد قدّرت منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة أن ۲۰۱۹وأصدق مثال على ذلك قطاف الزیتون عام  . ۸۸

في المائة  ۸۰طن في غزة، مما یمثل زیادة بنحو  ٤ ۲۰۰ طن، بما في ذلك نحو ۲۷ ۰۰۰ ناتج زیت الزیتون بلغ
. بید أن الحقائق على أرض الواقع كانت مختلفة فیما بین المزارعین في أرجاء الضفة ۲۰۱۸٥۷مقارنة بعام 

مبیّنة التجزؤ وانعدام االستقرار في صفوف القوة العاملة الفلسطینیة. وكما جرى في السنوات السابقة، لم   الغربیة،
یسمح للعدید من المزارعین الفلسطینیین بالدخول إلى أراضیھم إال بعد الحصول على تراخیص دخول أو عن  

عبر بوابات زراعیة ونقاط تفتیش طریق "تنسیق شفوي مسبق" یسمح لألفراد بالدخول في أوقات محددة فقط 
نقاط تفتیش من أجل الدخول  ٥بوابة و ۷٤تدیرھا القوات المسلحة اإلسرائیلیة. وفي شمال الضفة الغربیة، ُحددت 

، وقد فتحت معظمھا أثناء موسم الزیتون فقط. ومن بین طلبات التراخیص ۲۰۱۹إلى األراضي الزراعیة في عام  
في المائة منھا فقط. ومن باب المقارنة، یبدو أن الدخول عبر   ٥٦طلب، أتت الموافقة على  ۱۸ ۰۰۰ البالغ عددھا 

. فعلى سبیل المثال، ُمنح ۲۰۱۹البوابات الزراعیة في محافظات رام هللا والقدس وبیت لحم كان أقل تقییداً في عام  
 

كانون  ۳۰،  ئیلیین في الضـفة الغربیة: إنفاذ القانون على المواطنین اإلسـرا۲۰۱۹ورقة معطیات، كانون األول/ دیسـمبر  ییش دین،   ٥۱
 .۲۰۲۰ الثاني/ ینایر

  ,December 2019., isplacement: An OverviewWest Bank Demolitions and DOCHAانظر:   ٥۲
  ,February 2020 ,West Bank Demolitions and Displacement: An OverviewOCHAانظر:   ٥۳
  ,February 2020West Bank Demolitions and Displacement, OCHAانظر:   ٥٤
المسـتوطنات اإلسـرائیلیة في األرض الفلسـطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشـرقیة، وفي ،  ن التابع لألمم المتحدةمجلس حقوق اإلنسـا  ٥٥

 .۳۲، الفقرة ۲۰۲۰الثاني/ ینایر  كانون A/HRC/43/67 ،۳۰ الوثیقة ،الجوالن السوري المحتل
 . ٤٤و  ۳٥الفقرتان   المستوطنات اإلسرائیلیة في األرض الفلسطینیة المحتلة،اإلنسان التابع لألمم المتحدة، مجلس حقوق    ٥٦
 Reported from 2019 Olive Harvest”. OCHA, “Record Yieldانظر:   ٥۷

https://www.yesh-din.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-2019-%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_monthly_report_december_2019.pdf&chrome=true
http://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_monthly_report_february_2020.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
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أو أجروا تنسیقاً مسبقاً من أجل عبور   مزارع الذین تقدموا بطلب تراخیص  ۱  ٥۰۰  جمیع المزارعین البالغ عددھم 
بوابة في رام هللا أثناء ساعات السماح، وجمیعھا بوابات موسمیة، اإلذن بالدخول  ۱۲البوابات الزراعیة البالغة 

 . ٥۸إلى أراضیھم
ولقد تواصل األثر التمییزي الذي تخلّفھ قوانین وسیاسات التخطیط وتقسیم المناطق على الفلسطینیین، بما  . ۸۹
في المائة من األراضي في المنطقة  ۱ذلك العشائر البدویة، في الضفة الغربیة. والدلیل على ذلك أّن أقل من في 

في المائة من األراضي في القدس الشرقیة   ۱۳في المائة من الضفة الغربیة، و  ٦۰"جیم"، التي تغطي ما یزید على  
كانت علیھ الحال في الماضي، أخبر المحاورون  . وكما ٥۹قد خصصت من أجل بناء البنیة التحتیة للفلسطینیین

الفلسطینیون البعثة أن احتمال العمل في األراضي الزراعیة الخصبة في وادي األردن مھدد بالتخطیط وتقیید 
التراخیص ومصادرة األدوات والمعدات الزراعیة والعنف من قبل المستوطنین وغیرھم. إضافة إلى ذلك، یكاد 

حصول على ترخیص بناء في المنطقة "جیم" والقدس الشرقیة. أما الھیكلیات المبنیة بصورة  یكون من المستحیل ال
غیر قانونیة، سواء كانت منازل للسكن أم كانت من أجل التجارة أو الزراعة، فھي في معظم األحیان عرضة للھدم  

 ارسة حقوقھم كعمال.أو التھدید بھ. وتؤثر ھذه السیاسات حتماً على قدرة الفلسطینیین على العمل ومم
وقد اشتدت العقبات البیروقراطیة في السنة الماضیة، بما في ذلك اشتراطات التراخیص، أمام الدخول إلى  . ۹۰

، نشرت نسخة منقحة من اإلجراءات والتعلیمات ۲۰۱۹. وفي أیلول/ سبتمبر  ٦۰األراضي الواقعة في منطقة التماس
محدود فقط من األیام سنویاً، تحدّد حسب نوع المحصول المزروع تسمح بدخول المزارعین إلى منطقة التماس لعدد  

وتطبق للمرة األولى حصص دخول على أصحاب األراضي. وبدأ أصحاب األراضي الذین یزرعون أشجار 
، ساعدت  ۲۰۱۹. وخالل عام  ٦۱یوماً في السنة   ٤۰الزیتون باستالم تراخیص تحدد فترة دخولھم إلى أراضیھم بمدة  

فلسطینیاً في تقدیم الطعن في رفض منح تراخیص منطقة  ۲٤۳إسرائیلیة غیر حكومیة تسمى "ھموكید" منظمة 
التماس وفي االعتراض على القیود الجدیدة المفروضة على الدخول، وأشارت إلى "تدھور شدید" في سبل دخول 

ى محكمة محافظة القدس عریضة قدمت إل ۲۰. وتضمن ذلك ٦۲الفلسطینیین وزیادة كبیرة في طلبات المساعدة
نیابة عن أصحاب األراضي الذین رفضت طلباتھم من أجل الحصول على  ۲۰۱۹ومحكمة العدل العلیا عام 

. وقد علمت البعثة  ٦۳تراخیص الدخول إلى منطقة التماس بحجة أن قطع أرضھم بالغة الصغر من أجل الزراعة
ار في زراعة أو استصالح أراضیھم إذ قد یمنع الدخول إلى أن المزارعین الفلسطینیین یمتنعون أحیاناً عن االستثم

 منطقة التماس في أي وقت، مما یعني أنھ ال یمكنھم الجزم بقدرتھم على حصاد ما زرعوه.
حركة تنقل الفلسطینیین في الخلیل، وھي إحدى نقاط المواجھة الساخنة المستمرة بین المستوطنین   أما  . ۹۱

. وفي الوقت ذاتھ، تدھورت األوضاع المعیشیة نتیجة زیادة ۲۰۱۹عام والفلسطینیین، فقد ظلت مقیدة في 
المضایقات من جانب المستوطنین واالشتباكات مع القوات اإلسرائیلیة، فأثرت بصورة خاصة على أطفال 

مراقباً دولیاً منطقة التواجد المؤقت في الخلیل، عقب قرار إسرائیل في  ٦٥. وتزامن ذلك مع مغادرة ٦٤المدارس
" بصورة خاصة، حیث تحكم H2. وتأثرت المنطقة المصنفة "٦٥بعدم تجدید والیتھم ۲۰۱۹انون الثاني/ ینایر ك

فلسطیني وبضع مئات من المستوطنین. وتفصل ھذه المنطقة  ۳۳ ۰۰۰إسرائیل سیطرتھا المباشرة وحیث یعیش
ة تفتیش ذات قوات دائمة، تقّید دخول  نقط  ۲۱حاجزاً من الحواجز المادیة، بما في ذلك    ۱۲۰عن بقیة المدینة زھاء  

 
  ,Olive Harvest”orted from 201“Record Yield RepOCHA 9انظر: .  ٥۸
تشرین الثاني/   ۱۲، المالحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع إلسرائیل، المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  ٥۹

 . ٥۰، الفقرة ۲۰۱۹نوفمبر 
)،  ۱۹٤۸منطقة التماس" ھي المنطقة الواقعة بین الجدار الفاصل والخط األخضر (خط الھدنة بین إسرائیل والضفة الغربیة منذ عام  "   ٦۰

 .والمصنفة منطقة مغلقة 
 انظر:  ٦۱

Center for the Defence of the Individual (HaMoked), Massive Dispossession with no Security Pretext: Israel 
Sweepingly Prevents West Bank Farmers from Accessing their Lands behind the Separation Wall, 25 November 
2019; Hagar Shezaf, “Israel Limits West Bank Farmers’ Access to Lands Near Green Line”, in Haaretz, 
24 November 2019. 

  ,p. 1HaMoked Annual Activity Report for 2019HaMoked ,انظر: .  ٦۲
  ,p. 1HaMoked Annual Activity Report for 2019HaMoked ,انظر: .  ٦۳
 انظر:  ٦٤

OCHA, “Dignity Denied: Life in the Settlement Area of Hebron City”, in Humanitarian Bulletin, January–
February 2020; Implementation of Security Council resolution 2334 (2016), 12 December 2019. 

 “ ,Dignity Denied”.OCHAانظر:    ٦٥

https://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2114
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2114
http://www.hamoked.org/files/2020/1664050_eng.pdf
https://www.ochaopt.org/content/dignity-denied-life-settlement-area-hebron-city
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الناس والبضائع إلى المنطقة. وقد حد الخوف من التعرض للتحرش عند نقاط التفتیش بصورة خاصة من سبل  
 . ٦٦حصول النساء الالتي یعشن في المنطقة المغلقة على فرص عمل

ة محالت بقالة وورشات  " في الخلیل لتصبح عبارة عن عدH2وقد تضاءلت الحركة التجاریة في المنطقة " . ۹۲
. وفي مقابالت أجراھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، صرح مواطنون مقیمون أّن ٦۷عمل تقلیدیة

" في المدینة وغیرھا من المناطق عن H1وضع الدخول المتقلب غالباً ما یثني أصحاب العمل في المنطقة "
ة والخاضعة للقیود، بحیث أصبح من الصعب على المستخدمین  توظیف العمال القاطنین في المناطق الممنوع

 .٦۸الحفاظ على وظائفھم
واألثر العملي المترتب على استمرار التجزؤ وانعدام الیقین والخوف الناتج عن توسع المستوطنات   . ۹۳

وعملیات الھدم والتھجیر، قد أضر بالعمال في القدس الشرقیة على وجھ الخصوص. وقد علمت البعثة بتزاید 
الخصوص تلك الواقعة ضمن   الضغوط على البلدات الفلسطینیة في القدس الشرقیة في العام الماضي، وعلى وجھ

. واستمر العنف في القدس الشرقیة بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین ٦۹صلا جدار الفالبلدیة القدس لكن خارج 
 المقدسیین، في جو مشحون للغایة. 

ویعمل عدد متزاید من الفلسطینیین في المستوطنات اإلسرائیلیة. واستناداً إلى المصدر، فقد عمل في  . ۹٤
. وشدد العدید من  ۲۰۱۹۷۰من الفلسطینیین رجاالً ونساًء في عام  ۳٤ ۰۰۰و ۲۳ ۰۰۰ ما بینالمستوطنات 

المحاورین الفلسطینیین على أن القبول بھذا العمل كان مالذاً أخیراً بالنسبة إلى الفلسطینیین، وخصوصاً النساء 
رقام، لكّن البعثة تلقت معلومات  الفلسطینیات، وأن العمل في المستوطنات جّر معھ وصمة اجتماعیة. وتتفاوت األ

 امرأة في وادي األردن تعملن في المستوطنات في الزراعة والعمل المنزلي بصورة رئیسیة.  ۲  ٥۰۰تفید بأن نحو  
وتتواصل التحدیات أمام إنفاذ حقوق العمال في المستوطنات. وقد أبلغت البعثة بأن انتھاكات حقوق العمال  . ۹٥

، وعلى وجھ الخصوص عدم تطبیق الحد األدنى لألجور ۲۰۱۹وطنات في عام الفلسطینیین استمرت في المست
ومتطلبات السالمة والصحة المھنیتین، إضافة إلى التحرش والعنف من قبل المشرفین وعناصر قوات األمن  

ناء عام اإلسرائیلیة. وتشیر البعثة إلى أن وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعیة اإلسرائیلیة فتحت ملفّین أث
في أعقاب شكاوى قدمھا عمال فلسطینیون بشأن انتھاك تشریع الحد األدنى لألجور في المصانع الواقعة  ۲۰۱۹

في المستوطنات. واتخذت محكمة العمل قراراً في قضیة أخرى تضم عشرة عمال فلسطینیین، أقرت فیھ بانتھاك 
وإثنین من مدرائھا. وبلغ إجمالي التعویض المقدم الحد األدنى لألجور. وغرمت المحكمة في تلك القضیة الشركة 

. بید أنھ من النادر بصورة عامة أن یعیر النظام القضائي أو ۷۱شیكل ۱۹۰ ۰۰۰ إلى العمال الفلسطینیین المعنیین
 مفتشیة العمل انتباھاً إلى انتھاكات العمل في المستوطنات.

 حقوق العمال في غزة: ندرة الفرص في بیئة متقلبة 
ئ الحصار الدائم وتصاعد أعمال العنف المتكررة والوضع السیاسي المتقلب، تخلّف أثراً سلبیاً على ما فت . ۹٦

شخص جراء العنف  ۱۱ ۸۹۸ فلسطیني وجرح ۱۰۸، قتل ۲۰۱۹حقوق العمال الفلسطینیین في غزة. وفي عام 
صفوف الفلسطینیین. إصابة في    ۲٥  ۱۷۷حالة وفاة و  ۲٦۰، سجلت  ۲۰۱۸المصاحب لالحتالل والنزاع؛ وفي عام  

، جرح خمسة إسرائیلیین ۲۰۱۸؛ وفي عام ۲۰۱۹وجرح عشرة إسرائیلیین في أعمال عنف متعلقة بغزة عام 

 
 “ ,Dignity Denied”OCHA.انظر:   ٦٦
،  ۲۰۱۹، أیلول/ سبتمبر تحت غطاء األمن: السیاسة اإلسرائیلیة في مدینة الخلیل كوسیلة لنقل سكانھا الفلسطینیین قسراً بتسیلم،   ٦۷

 . ۱۷الصفحة  
 انظر:  ٦۸

OCHA, The Humanitarian Situation in the H2 Area of Hebron City: Findings of Needs Assessment, April 2019,  
p. 13. 

 .۲۰۱۹حزیران/ یونیھ  ۱۲، عكس اتجاه تعمیق الضم اإلسرائیلي للقدس الشرقیةة، الدولیمجموعة األزمة   ٦۹
"؛ منسق األنشطة الحكومیة في األراضي، معلومات خطیة  ۲۰۱۹ھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، "نتائج مسح القوى العاملة  الج    ۷۰

 . ۲۰۲۰آذار/ مارس  ۲۹متلقاة في 
 انظر:  ۷۱

Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services, “Supplementary Information and Updates on Palestinian 
Workers in Israel”, 23 March 2020 (unpublished). 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201909_playing_the_security_card
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ochaopt.org/sites/default/files/h2_spotlight_april_2019.pdf&chrome=true
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/202-reversing-israels-deepening-annexation-occupied-east-jerusalem
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، قد  ۲۰۱۹۷۳. وكانت المظاھرات في محیط السیاج الحدودي، التي تواصلت خالل عام ۷۲وقتل إسرائیلي واحد
لحد من العنف في غزة وضواحیھا في بدایة عام ، مما أسھم في ا۲۰۱۹توقفت في نھایة كانون األول/ دیسمبر 

. بید أن الوضع ال یزال غیر مستقر. وتلقي األوضاع اإلنسانیة المتردیة في غزة بثقلھا أكثر فأكثر على ۲۰۲۰۷٤
كاھل النساء، الالتي یتوجب علیھن في غالب األحیان إعالة أسرھن عندما یخسر الرجال وظائفھم ویناضلن من  

 . ۷٥أجل كسب دخل
، إال أن حركة تنقل الناس والبضائع من  ۲۰۱۹وعلى الرغم من تخفیف الحصار بعض الشيء خالل عام  . ۹۷

. وإذ یستمر إغالق سوق العمل اإلسرائیلي رسمیاً في وجھ سكان غزة، أُبلغت البعثة ۷٦غزة وإلیھا ظلت مقیدة بشدة
العمل بصفة عمال یومیین في إسرائیل،  بتزاید عدد الفلسطینیین الذین یعبرون على ما یبدو معبر إیریز من أجل

العواقب الحتمیة للعمل في إسرائیل باستخدام تراخیص تجاریة فھي انعدام   ما باستخدام تراخیص تجاریة ظاھریاً. أ
االعتراف بھم كعمال وما ینشأ عن ذلك من غیاب الحقوق، بما في ذلك الحمایة االجتماعیة، وخطر التعرض إلى 

 ظروف عمل سیئة. 
عاماً من الحصار والحروب  ۱۳لما كانت الزراعة وصید السمك ركیزتي االقتصاد في غزة، لكن ولطا  . ۹۸

 المتعاقبة قد أھلكت ھذین القطاعین. وما فتئت القیود المفروضة على العبور تقّوض إعادة إحیائھما تقویضاً بالغاً.
في  ۳٤بمقدار  ۲۰۱۹أغسطس وقد ارتفع إجمالي غلة الصیادین في غزة بین كانون الثاني/ ینایر وآب/  . ۹۹

في المائة مقارنة مع   ۱۰. بید أن اإلیرادات ازدادت بمقدار یقل عن ۲۰۱۸المائة مقارنة مع الفترة نفسھا من عام 
. وفي الوقت الراھن، توسع نطاق صید األسماك المحدد لقطاع الصید في غزة ۲۰۱۸۷۷الفترة الموازیة من عام 

. إال أن الوضع یبقى  ۷۸الشاطئ على طول األجزاء الشمالیة والوسطى من شاطئ غزةمیالً بحریاً من  ۱٥لیصبح 
، بما في  ۲۰۱۹مرة ما بین نیسان/ أبریل وتشرین األول/ أكتوبر  ۱٤غیر مستقر: إذ تغیرت حدود صید األسماك 

لخطر  . ویظل الصیادون معرضین۷۹ذلك إغالق بحري تام في ثالث مناسبات رداً على تصاعد أعمال العنف
قارب وشباك الصید أو  ۱۹إطالق النار علیھم من قبل القوات اإلسرائیلیة التي تطبق قیود العبور، كما صودر 

قارباً سبق أن   ٦٦، أعادت السلطات اإلسرائیلیة ۲۰۱۹لحق بھا الضرر أثناء تطبیق حدود الصید. وفي عام 
 .۸۰محركات عند إعادتھا   صادرتھا، على الرغم من أن بعضھا كان متضرراً للغایة أو دون

وتقع معظم أراضي غزة القابلة للزراعة في المنطقة العازلة على طول السیاج الحدودي. وقد أبلغ   . ۱۰۰
المحاورون الفلسطینیون البعثة أن المصاعب ما تزال قائمة فیما یتعلق بزراعة ھذه المناطق. كما تواصلت  

سرائیلیة حتى حینما كانت القیود مرفوعة عن األنشطة  التوغالت المتقطعة والمباغتة من جانب قوات األمن اإل
 الزراعیة، مما أضر بالجدوى االقتصادیة لتلك األراضي.

  

 
  ,accessed on 9 April 2020. ,Database on casualtiesOCHAانظر:   ۷۲
شارك آالف الفلسطینیین في مظاھرات  .  ۱٦، الفقرة  ۲۰۱۹كانون األول/ دیسمبر    ۱۲  ، )۲۰۱٦(  ۲۳۳٤تنفیذ قرار مجلس األمن رقم     ۷۳

ألرض التي خسروھا  ، مطالبین بفك الحصار وبحق الالجئین الفلسطینیین في العودة إلى ا۲۰۱۸آذار/ مارس  ۳۰أسبوعیة، بدأت في 
 . ۱۹٤۸عام 

 .Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East, 21 January 2020انظر:   ۷٤
 riefing to the Security Council on the Situation in the Middle East, 24 February 2020Bانظر: .  ۷٥
 اإلنسانیة، "حصار غزة".مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون   ۷٦
 انظر:  ۷۷

OCHA, “Gaza’s Fisheries: Record Expansion of Fishing Limit and Relative Increase in Fish Catch; Shooting and 
Detention Incidents at Sea Continue”, in Humanitarian Bulletin, October 2019. 

 انظر:  ۷۸
OCHA, “Gaza’s Fisheries”; Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East, 24 February 2020. 

  ,Gaza’s Fisheries”OCHA“انظر: .  ۷۹
  ,Gaza’s Fisheries”.OCHA“انظر:   ۸۰

https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://undocs.org/ar/S/2019/938
https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and-relative-increase-fish-catch-shooting
https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and-relative-increase-fish-catch-shooting
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 توفیر العمل الالئق للفلسطینیین في سوق العمل اإلسرائیلیة
ین یتزاید عدد الفلسطینیین، رجاالً ونساًء، الذین یعملون في سوق العمل اإلسرائیلیة. وكرر عدد من المحاور . ۱۰۱

ذكر العوائق الھیكلیة التي یواجھھا ھؤالء العمال. وھي تتضمن محدودیة فرص وآفاق العمل والقیود المفروضة 
على التنقل وضعف الوعي بالحقوق، ویزید الطین بلة نظام التراخیص الذي یلزم العمال الفلسطینیین بالعمل لدى 

غ الوھمي عن تقدیم إعانات اجتماعیة. وحفنة من  صاحب عمل محدد، إضافة إلى األجور المدفوعة نقداً واإلبال
 ٤۰الفلسطینیین ھم من لدیھم عقود عمل خطیة أو شفویة، سواء كان لدیھم تراخیص عمل أم ال، وأكثر بقلیل من 

 . ۸۱في المائة منھم یتلقون إیصاالت قبض أجورھم
وطول كرم، إذ ال یزال یتوجب    وتتواصل االختناقات المروریة عند المعابر الرئیسیة، وخصوصاً في قلقیلیة . ۱۰۲

على العمال االستیقاظ مبكراً من أجل الوصول إلى عملھم دون تأخیر. بید أنھ بلغ البعثة معلومات عن إدخال 
تحسینات ملحوظة على مدة إجراءات التحقق في معبرین من المعابر الرئیسیة السبعة: إذ باتت الرقمنة اآلن تسمح 

دقیقة، وفقاً لما ذكرت    ۳۰مغناطیسیة بالعبور من معبري بیت لحم وقلندیا في أقل من  للعمال الذین یحملون بطاقات  
التقاریر. ومع ذلك، ال یزال العدید من العمال الفلسطینیین یواجھون عقبات فیما یتعلق بالتصریح األمني اإللزامي 

بوجود تطبیق جدید على  الذي قد یؤدي إلى احتجاز التراخیص في حال عدم الحصول علیھ. وقد علمت البعثة
الھواتف النقالة، اعتمده منسق األنشطة الحكومیة في األراضي، یتیح للعمال التأكد مما إذا كان ترخیصھم قد سحب 
ألسباب أمنیة ویمّكنھم من إرسال طلب إلى اإلدارة المدنیة، مرة واحدة في السنة، من أجل إزالة اسمھم من "القائمة 

ات اإلسرائیلیة غیر الحكومیة مساعدة العمال الفلسطینیین المدرجین في القائمة السوداء  السوداء". وتواصل المنظم
من أجل الحصول على تراخیص الدخول إلى إسرائیل أو استعادة تراخیص دخولھم عن طریق التواصل مع مكاتب  

 . ۸۲االتصال والتنسیق اإلسرائیلیة المحلیة أو تقدیم التماسات لدى المحاكم اإلسرائیلیة
فلسطیني یعملون في إسرائیل والمستوطنات دون تراخیص، في منشآت صغیرة   ۲٦ ۰۰۰ ویقدّر أن ھناك . ۱۰۳

بصورة رئیسیة. ویجعلھم وضعھم شدیدي التعرض لالستغالل واإلساءة ولمخاطر جسیمة تتعلق بالسالمة والصحة 
لسطینیین دون مستندات، وانعدام  المھنیتین. ومن غیر المستغرب ارتفاع نسبة العمالة غیر المنظمة في صفوف الف

 الحمایة االجتماعیة انعداماً تاماً.
والمزمع إدخالھا على  ۲۰۱٦وتھدف اإلصالحات المعلن عنھا منذ مدة طویلة والتي بدأ إعدادھا منذ عام  . ۱۰٤

الفلسطینیین وإلى نظام التراخیص، إلى معالجة السلطة غیر المتناسبة ألصحاب العمل والوسطاء على العمال 
إلغاء ممارسات الوسیط في نھایة المطاف وتحسین احترام حقوق العمال. لكن تنفیذ اإلصالحات یسیر سیراً بطیئاً. 

ولن یعود   ۸۳وقد أبلغت البعثة بأن توزیع التراخیص، وفقاً للنظام الجدید المقترح، سیستند إلى معاییر اقتصادیة
لدى صاحب عمل إسرائیلي واحد محدد مسبقاً. ومن شأن منصة مطابقة   العمال الفلسطینیون مقیدین بالعمل

الوظائف على شبكة االنترنت، التي صممھا منسق األنشطة الحكومیة في األراضي، أن تتیح ألصحاب العمل 
توظیف العمال الفلسطینیین مباشرة، عقب حصولھم على التصریح األمني وخوض فترات التدریب والتسجیل في 

. وبعد تجربة ناجحة ۸٤كما سیمنح العمال مدة زمنیة محددة من أجل العثور على وظیفة جدیدة في إسرائیلالمنصة.  
على نطاق صغیر في منطقة عطاروت الصناعیة، كان من المزمع نشر المنصة اإللكترونیة في قطاع البناء. لكن  

عتمدة وبسبب تدابیر تھدف إلى احتواء تأجلت ھذه الخطط بسبب عدم وجود حكومة إسرائیلیة جدیدة ذات میزانیة م
 .۱۹-تفشي جائحة كوفید

  

 
 انظر:   ۸۱

 Histadrut, “Report of the Inter-Ministerial Team regarding Palestinian Workers Lawfully Employed in Israel”, 
letter from the Chairman dated 19 June 2019; Palestinian Authority, “Israeli Violations Report for 2019”; Palestine 
General Federation of Trade Unions (PGFTU), presentation by the General Secretary on the situation of Palestinian 
workers, 3 March 2020; PCBS, microdata tabulations, 2020. 

 MachsomWatch, “Invisible Prisoners”, 12 February 2020انظر: .  ۸۲
في إسرائیل: الوضع   ن، "التجارة غیر القانونیة بتراخیص العمل للعمال الفلسطینیی EtkesWifag Adnan and Haggayانظر:    ۸۳

 ). ۲۰۱۹القائم والخطة اإلصالحیة المستقبلیة" (بنك إسرائیل، 
 Adnan and Etkesانظر: .  ۸٤
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، إال ۸٥وفي حین أن إصالح التراخیص المقترح من شأنھ أن یحد على نحو كبیر من التجارة في التراخیص . ۱۰٥
أن ھناك مخاوف أالّ یعالج اإلصالح كما ینبغي العقبات الھیكلیة التي یواجھھا العمال الفلسطینیون في سوق العمل 

. وقد یتطلب ذلك تعاوناً منتظماً بین  ۸٦إلسرائیلیة، بما في ذلك إلزام العامل بصاحب العمل المحدد على الترخیصا
. وفي الوقت  ۸۷بشأن العالقات االقتصادیة ۱۹۹٤السلطة الفلسطینیة وإسرائیل تمشیاً مع بروتوكول باریس لعام 

وال التدریب السابق للعمل على   اإللكترونیةال المنصة الراھن، یكاد یكون ھذا التعاون معدوماً على ما یبدو. ف
الصحة والسالمة والمھارات، الذي خّطط لھ العدید من المؤسسات اإلسرائیلیة، یضمان النظراء من الفلسطینیین. 

بتجریم المقاولین الفلسطینیین المتاجرین  ۲۰۱۹وعلى الجانب الفلسطیني، اتخذ قرار في تشرین األول/ أكتوبر 
 . ۸۸راخیص العملفي ت
الحظت البعثة بعض الخطوات اإلیجابیة المتخذة من أجل معالجة الوتیرة العالیة من  ۲۰۱۹وفي عام  . ۱۰٦

حوادث السالمة والصحة في قطاع البناء اإلسرائیلي ضمن إطار اتفاق ثالثي موقع في تشرین الثاني/ نوفمبر 
دمات االجتماعیة اإلسرائیلیة من عدد زیارات التفتیش . وعند تنفیذ االتفاق، زادت وزارة العمل والرفاه والخ ۲۰۱۸
موقع  ۱ ٦۳٥ ) وأمرت بإغالق۲۰۱۸عام  زیارة في ۷ ۲۱٥ بالمقارنة مع ۲۰۱۹زیارة في عام  ۸۰۰۰(نحو 

 .۲۰۱۸۸۹موقعاً في عام  ۱۸۷بناء، بالمقارنة مع 
ه والخدمات االجتماعیة، فقد وكانت غالبیة الحوادث قد وقعت في قطاع البناء. ووفقاً لوزارة العمل والرفا . ۱۰۷
 ۲۸وسجلت وزارة العمل الفلسطینیة وقوع  ۹۰؛۲۰۱۹فلسطینیاً نتیجة حوادث في مواقع البناء في عام  ۱۷توفي 

 . ۹۱، لكنھا لم تصنفھا حسب القطاع۲۰۱۹حادثاً ممیتاً في مواقع عمل إسرائیلیة في عام 
واتخذ عدد من المؤسسات اإلسرائیلیة خطوات من أجل تحسین الوعي بمعاییر الصحة والسالمة بین العمال  . ۱۰۸

ساخن وطني ووحدات تدریب متنقلة توفر تدریباً بشأن السالمة  الفلسطینیین، على سبیل المثال عن طریق خط 
. كما كثف االتحاد العام ۹۲والصحة المھنیتین عند المعابر وزیارات میدانیة وتوزیع معلومات ومعدات السالمة 

للعمل في إسرائیل (الھستدروت) تقدیم مساعدتھ إلى العمال الفلسطینیین، فعدّل دستوره بحیث بات یحق للعمال 
. وقد عالجت لجنة المظالم المنشأة بموجب االتفاق الجماعي بشأن ۹۳الفلسطینیین اآلن بعضویة كاملة في االتحاد

 .۲۰۱۹حالة تظلم في عام  ۱۰۰۰قطاع البناء، ما یربو على 
  

 
 Adnan and Etkesانظر: .  ۸٥
 ، ۲۰۱۹حزیران/ یونیھ  ۱۹رسالة من رئیس الھستدروت إلى حكومة إسرائیل بتاریخ   ۸٦

“Re: Report of the Inter-Ministerial Team Regarding Palestinian Workers Lawfully Employed in Israel”. 
التي   ،ة إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیةالرابع، بروتوكول العالقات االقتصادیة بین حكومة دول المرفق، أریحا - اتفاقیة غزة   ۸۷

عن  العمال الفلسطینیین في إسرائیل    واستخدام  توظیفص البروتوكول على أنھ یجب تنظیم  . ین۱۹۹٤، باریس  للشعب الفلسطیني  تمثل
  استخداماإلسرائیلیة ووفقاً للقانون اإلسرائیلي. یوضح البروتوكول أن "الجانب الفلسطیني لھ الحق في تنظیم  االستخدام إدارة طریق

في   على التعاون والتنسیقاإلسرائیلیة   االستخدام إدارة  عملالفلسطینیة، وست االستخدام  إدارةمن خالل العمال الفلسطینیین في إسرائیل  
 ). ۱لفقرة ، اھذا الصدد" (المادة السابعة

  ۲۸بشأن تعدیل تنظیم مكاتب العمل الخاصة، ترجمة غیر رسمیة،  ۲۰۱۹) لعام ۸مجلس الوزراء الفلسطیني، القرار رقم (  ۸۸
 ؛  ۲۰۱۹األول/ أكتوبر  تشرین

Al-Monitor, “PA Seeks to Protect Rights of Palestinians Working in Israel”, 30 October 2019. 
 انظر:  ۸۹

Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services, “Supplementary Information and Updates on Palestinian 
Workers in Israel”. 

 انظر:  ۹۰
Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services, “Supplementary Information and Updates on Palestinian 
Workers in Israel”. 

 ".۲۰۱۹السلطة الفلسطینیة، "تقریر عن االنتھاكات اإلسرائیلیة لعام   ۹۱
 انظر:  ۹۲

Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services, “Supplementary Information and Updates on Palestinian 
Workers in Israel”; Israeli Institute for Occupational Safety and Hygiene, “Overview for the ILO Mission: 2019”; 
Histadrut, “Meeting with ILO Annual Mission on Situation of Palestinian Workers”, 12 March 2020, presentation. 

 .۲۰۲۰آذار/ مارس  ۱۲عرض قدمھ الھستدروت في   ۹۳
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وازدادت بشكل خاص حدة المخاوف المتعلقة بالفجوات اآلخذة في االتساع في حمایة العمال الفلسطینیین.  . ۱۰۹
) توصیات في أیار/ مایو في ۲۰۱٦لجنة مشتركة بین الوزارات (أنشئت في كانون األول/ دیسمبر  ووضعت 

السنة الماضیة، من أجل إلغاء وظیفة الوساطة في دائرة األجور في سلطة السكان والھجرة ومنافذ الحدود فیما 
ون، مثلھم مثل العمال اإلسرائیلیین، وفي المقابل، سیتلقى العمال الفلسطینی ۹٤یتعلق بدفع اإلعانات االجتماعیة.

إعاناتھم على غرار مدفوعات األجور المستمرة ومدفوعات بدل اإلجازات السنویة والمرضیة غیر المستغلة،  
 مباشرة من صاحب العمل المحدد على ترخیص عملھم؛ وستسدد اشتراكات التقاعد مباشرة في صندوق التقاعد.

یة إلى أن دائرة األجور قد توقّفت اعتباراً من كانون الثاني/ ینایر وسبق أن أشارت البعثة السنة الماض . ۱۱۰
عن جمع اشتراكات أصحاب العمل بشأن اإلجازات المرضیة، وبدالً عن ذلك جرى تحویلھا إلى صندوق  ۲۰۱۹

ق  تدیره الحكومة ویمكن للعمال الفلسطینیین تقدیم طلب إلیھ في حال مرضھم. لكن أفادت تقاریر بأن ھذا الصندو
عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مؤكدة  ۲۰۱۹. وقد أیدت ذلك البیانات الصادرة عام ۹٥بالكاد یستخدم

. ویشیر ذلك إلى وجود  ۹٦أن عدداً قلیالً جداً من العمال الفلسطینیین تلقى إعانات اجتماعیة تتعلق باإلجازة المرضیة
ال الفلسطینیین واإلسرائیلیین بحقوق متكافئة بموجب قانون  فجوات كبیرة في الحمایة، على الرغم من تمتع العم

العمل اإلسرائیلي. ومن المرجح أن یطول بقاء ھذه الفجوات ما لم تعالج العقبات الھیكلیة أمام العمال الفلسطینیین 
 وتوضع آلیة مراقبة وإنفاذ متینة. 

 
 

 
 انظر:  ۹٤

Tali Heruti-Sover, “Israel Seeks to Increase Enforcement and Protection for Palestinian Workers in Israel”, in 
Haaretz, 1 May 2019; Histadrut position paper, 10 June 2019. 
لطة الضـریبیة  تى الھیئات والمنظمات، من قبیل الـس تتوقف عن تجمیع وتحصـیل االقتطاعات لـش وقد عنى ذلك أیضـاً أن دائرة األجور ـس
 ومؤسسة التأمین الوطني وتأمین التقاعد ومنظمات العمال وأصحاب العمل وصندوق تشجیع وتنمیة قطاع البناء والسلطة الفلسطینیة. 

 sition paper, 22 December 2019Histadrut poانظر: .  ۹٥
 .۲۰۱۹الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، المسح الفصلي للقوى العاملة،   ۹٦

https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-israel-seeks-to-increase-enforcement-protection-for-palestinian-workers-in-israel-1.7189754
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 اإلدارة السدیدة وبناء المؤسسات   -٤
 في سیاق یتزاید ھشاشة 

 ،۲۰۲۰ عام وأوائل ۲۰۱۹ عام طوال السدیدة اإلدارة مؤسسات لبناء الفلسطینیة السلطة  جھود تواصلت . ۱۱۱
 المبادرات ذلك  في بما  والتنظیمیة، السیاسیة األطر وتعزیز وضع  الجھود  ھذه وشملت . أوسلو اتفاقات أساس على

 السلطة  انضمت  ،۲۰۱۹  عام  وفي.  ۹۷الجیدة  والممارسات  اإلنسان  حقوق  معاھدات  مع  یتمشى  بما   بالعمل،  المتصلة
 بحقوق  تحدیداً   تتصل  اإلنسان  حقوق  صكوك  من  دولیة  لصكوك  اختیاریة تابعة  بروتوكوالت  أربعة  إلى  الفلسطینیة

 السلطة قدرة أن غیر. ۹۸والسیاسیة المدنیة بالحقوق أعم بشكل وتتصل المعوقین، واألشخاص واألطفال النساء
  مقیدة ظلت المواطنین، حقوق  وحمایة الدولیة التزاماتھا  وإنفاذ الفعالة السدیدة اإلدارة ضمان على الفلسطینیة
 . سواء حد على الداخلي واالنقسام باالحتالل المرتبطة المتعثرة السیاسیة بالعملیات

 تقشفیة تدابیر واعتماد الجمركي التخلیص إیرادات بشأن والخالف الخارجیة المساعدات انخفاض وأدى . ۱۱۲
.  إدارة الشأن العام على الفلسطینیة السلطة قدرة أمام القائمة التحدیات من زاد مما  صارمة، مالیة قیود خلق إلى

 وال الضرائب، تحصیل تعزیز وعلى المصارف من االقتراض على كبیراً  اعتماداً  الطوارئ میزانیة واعتمدت
 استراتیجیة  إلى جانب ۹۹الخاص،  لحسابھم  والعاملین)  واألطباء  العدل  وكتّاب  المحامین  مثل(  الحرة  المھن   من  سیما 

 المستویات استعادة أجل من المانحة الجھات مع عالقاتھا  وتعزیز إسرائیل اعتماد السلطة الفلسطینیة على لخفض
 . ۱۰۰جیةالخار المساعدات من السابقة
  بموجب المنشأة المتحدة األمم  وھیئات المدني المجتمع  ومنظمات البعثة محاوري من  العدید وواصل . ۱۱۳

 الحیز وتقلص اإلدارة في المواطنین ثقة مستویات انخفاض إزاء القلق عن اإلعراب اإلنسان، حقوق معاھدات
  عام منذ  فعاّل فلسطیني تشریعي مجلس وغیاب عاماً  ۱۲ من ألكثر انتخابات تنظیم عدم  سیاق  وفي .۱۰۱المدني
 غزة،  في  تطبق  وال  بھا   یُعترف  ال  رئاسیة،  بمراسیم  القوانین  باستخدام  التشریع  الفلسطینیة  السلطة  واصلت  ،۲۰۰٦

 األحزاب غالبیة وافقت ،۲۰۱۹ دیسمبر /األول كانون وفي .۱۰۲القوانین من متعددة مجموعات إلى یؤدي مما 
  في ورئاسیة تشریعیة انتخابات إجراء على غزة  في الفعلیة والسلطات الغربیة الضفة في الفلسطینیة السیاسیة
غیر أن ھذا المرسوم لم  . عامة انتخابات إجراء إلى یدعو رئاسي مرسوم تاریخ صدور من أشھر أربعة غضون

 التقریر. ھذا كتابة وقت یصدر، حتى

 
  فلسطین  في   التشریعات  بمواءمة   وكلفھا   التشریعات،  مواءمة   لجنة  تشكیل  ۲۰۱۷  مارس   /آذار   ۷  في   الفلسطیني  الوزراء  مجلس   قرر   ۹۷

"  التشریعات لمواءمة الفلسطینیة  اللجنة "  الخارجیة،  وزارة  الفلسطینیة، الوطنیة  السلطة : المصدر. الدولیة االتفاقیات  مع فعالة  مواءمة
 . تاریخ دون  ،)شخصي اتصال(

  المتعلق  ، الطفل  حقوق   التفاقیة   االختیاري   والبروتوكول   المرأة   ضد  التمییز   أشكال   جمیع   على   القضاء  التفاقیة   االختیاري  البروتوكول    ۹۸
  بالعھد الملحق الثاني االختیاري  والبروتوكول اإلعاقة ذوي  األشخاص  حقوق التفاقیة  االختیاري  والبروتوكول البالغات تقدیم  بإجراء
  المالحظات" المتحدة، لألمم التابعة الطفل حقوق لجنة اإلعدام؛ عقوبة إلغاء إلى الھادف والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي

 . ۳ الفقرة ،CRC/C/PSE/CO/1  الوثیقة ،۲۰۲۰ مارس   /آذار  ٦ ،"فلسطین لدولة األولي التقریر بشأن  الختامیة
 انظر:    ۹۹

World Bank Group, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 26 September 2019;  
 . ۲۰۱٦ دیسمبر  /األول كانون ،)رسمیة   غیر ترجمة ( أوالً  المواطن : الوطنیة السیاسات  أجندة الفلسطینیة، الوطنیة  السلطة 

  ,September 2019Report to the Ad Hoc Liaison CommitteeUNSCO 26 ,انظر: .   ۱۰۰
  المالحظات "  العنصري،  التمییز  على   القضاء  لجنة  ؛"فلسطین  لدولة   األولي  التقریر  بشأن  الختامیة   المالحظات "  الطفل،  حقوق  لجنة   ۱۰۱

  حقوق  مجلس   ؛٤  الصفحة   ، ۲۰۱۹  سبتمبر   /ل أیلو  ۲۰  ،"فلسطین  لدولة   والثاني   األولي   الدوریین   للتقریرین   الجامع   التقریر   بشأن   الختامیة 
  وتسلّط اإلنسان حقوق مجال في  المستجّدات آخر على اإلنسان حقوق مجلس  تُطلع السامیة  المفّوضیة " ،المتحدة لألمم  التابع اإلنسان
 ؛ ۲۰۲۰ فبرایر  /شباط ۲۷ ،"العالم أنحاء جمیع في المحرز  التقدم  وعلى المخاوف  من  عدد  على الضوء 

Al-Haq, “Al-Haq Submission to the Committee on the Rights of the Child on the First Periodic Review of the State 
of Palestine”, January 2020 . 

 ). أ(۸ الفقرة  ،۲۰۲۰ مارس  / آذار ٦ ،" فلسطین لدولة   األولي  التقریر  بشأن الختامیة  المالحظات"  الطفل،  حقوق لجنة   ۱۰۲

https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
http://documents.worldbank.org/curated/en/410061568815090051/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://undocs.org/ar/CERD/C/PSE/CO/1-2
https://undocs.org/ar/CERD/C/PSE/CO/1-2
https://undocs.org/ar/CERD/C/PSE/CO/1-2
https://undocs.org/ar/CERD/C/PSE/CO/1-2
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25621&LangID=A
https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
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 طفیف  إحراز تقدم  مالحظة : العمل  وإدارة  العمل سوق  إدارة
 السیاسات أجندة: المحتلة الفلسطینیة األرض في العمل سوق إلدارة رؤیة مترابطة وثائق ثالث ترسي . ۱۱٤

-۲۰۱۸ للفترة الالئق للعمل الفلسطیني والبرنامج ۲۰۲۲۱۰٤-۲۰۱۷ للفترة العمل قطاع واستراتیجیة ۱۰۳الوطنیة
 أواخر  في  القطاعیة  واالستراتیجیات  الوطنیة  السیاسات  أجندة  تناولالمدة    لمنتصف  استعراض  . واستُھل ۲۰۲۲۱۰٥

 الوزراء، رئیس أعلنھ الذي التنمیة في" المجموعات نھج" المنقحة األجندة تتضمن أن المتوقع  ومن. ۲۰۱۹ عام
 والسیاحة  والصناعة  الزراعة(  الرئیسیة  القطاعات  في  اإلقلیمیة  التخصصات  خالل  من  الھیكلیة  اإلصالحات  وتحفز

  السیاسات  أجندة  في  تركیز  مجال  وال سیما لصالح الشباب،  العمالة،  استحداث  وسیمثل  .۱۰٦)والتكنولوجیا   والخدمات
 .۱۰۷المھني التدریب تقدیم تعزیز إلى تھدف إصالحات إلى جانب المقبلة، المنقحة الوطنیة

  لعام ۷ رقم( الحالي الفلسطیني العمل  قانون تنقیح في بالمشاركة األطراف جمیع التزام من الرغم وعلى . ۱۱٥
 الشركاء عقد ،۲۰۱۹ عام من الثاني النصف وخالل. بطیئة اإلصالح ظلت عملیة وتیرة فإن ،)۲۰۰۰

  ذلك، على عالوة . المقترحة التعدیالت بشأن الخالفات لتجاوز عدیدة اجتماعات العمل ووزارة االجتماعیون
 المعتمدة)  ۱۹۰  رقم(  ۲۰۱۹  الدولیة،  العمل  لمنظمة  والتحرش  العنف  اتفاقیة  إلدماج  وطنیة  تشاوریة  عملیة  استُھلت

  مع القانون لمواءمة حاسماً  أمراً  اإلصالح وضع اللمسات األخیرة على ویعتبر. الجاري اإلصالح في حدیثاً 
 بین المساواة مقتضیات اجروإد المعنیة الدولیة العمل ومعاییر علیھا  المصدق اإلنسان لحقوق الدولیة المعاھدات

 . ۱۰۸الجنسین
 وإجراءاتھا بیاناتھا  لقواعد الكاملة الرقمنة توقع مع العمل، لتفتیش نظامھا  تحدیث العمل وزارة وتواصل . ۱۱٦

. ۲۰۲۰  عام  خالل  المھنیتین عملھا   والصحة  للسالمة  جدیدة  تبدأ إدارة  أن  المزمع  ومن.  ۲۰۲۰  عام  منتصف  بحلول
 المستقبل، في العمل مكان في" والصحة السالمة مشرفي" معتمدة من أجل معاھد إلنشاء االستعدادات وتتواصل

 المھنیتین والصحة السالمة لجان ومشرفي بشأن ۲۰۱۹ لعام ۳ رقم بمرسوم القانون في علیھ منصوص ھو  كما 
 أكثر وأجروا التدریب عمل، مفتشة ٤٦ بینھم من العمل، وزارة من مفتشي  عمل  مفتش  ۹۰ وتلقى. المنشآت في
 ۱۰ ٦۰۰ حوالي في) ۲۰۱۸ عام  في عملیة ۱٤ ۳٥۸ من بارتفاع( ۲۰۱۹ عام في تفتیش عملیة  ۱٦ ۳۰۰ من

 إحالة  ذلك  في  بما   الممتثلة،  غیر  العمل  أماكن  ضد  تقریباً   تدبیر  ۷۰۰۰  اتخاذ  إلى  التفتیش  عملیات  وأدت.  عمل  مكان
 عنھا المبلغ العمل إصابات في السواء على ۲۰۱۹ عام في صافیة زیادة وسُجلت .۱۰۹المحكمة إلى قضیة ۳۰۰

حاالت  ۷ارتفعت من ( الممیتة المبلغ عنھا  واإلصابات) حالة ۸۸۰ لتبلغ ۲۰۱۸حالة في عام  ۷۷٦ارتفعت من (
  ونساءً  رجاالً  - الغربیة الضفة في العمال ثلث من أكثر یزال ال ذلك، على عالوة). حالة ۲۰ لتبلغ ۲۰۱۸في عام 

  مدفوعات من العمال ثلث ُحرم وبالمثل، لألجور؛ األدنى الحد من أقل یحصلون على أجر الخاص القطاع في -
  للمعاشات صندوق  في االشتراك مثل  العمال على اإلعانات المرتبطة بالعمل، ثلث  من أقل ویحصل  الخدمة، إنھاء

  غزة،  وفي.  األمومة  إجازة  أو  مرضیة  إجازة  أو  األجر  مدفوعة  سنویة  إجازة  أو  العمل  صاحب  فیھ  یساھم  التقاعدیة
 یحصلون ما  ونادراً  لألجور األدنى الحد من أقل أجر على الخاص القطاع في العمال من المائة في ۹۲ یحصل

 . ۱۱۰أصالً  علیھا  حصلوا إن مرتبطة بالعمل، إعانات على
  

 
 . ۲۰۱٦، كانون األول/ دیسمبر : المواطن أوالً ۲۰۲۲- ۲۰۱۷أجندة السیاسات الوطنیة، السلطة الوطنیة الفلسطینیة،    ۱۰۳
   ,Path to Decent Work and Eliminating Unemployment–Labour Sector Strategy 2017PNA :20172022 ,انظر: .    ۱۰٤
  ,April 2018.2022–rogramme 2018The Palestinian Decent Work PILO ,انظر:    ۱۰٥
 ."زراعیة تجمعات" وأریحا وطوباس  قلقیلیة ستشكل المثال، سبیل على  ۱۰٦
 :انظر  ۱۰۷

UNSCO, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 26 September 2019; World Bank Group, Economic Monitoring 
Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 26 September 2019, para. 11; PNA Ministry of Labour, “National 
Employment Strategy”, 27 February 2020 (personal communication). 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وزارة الخارجیة والمغتربین وقطاع العالقات متعددة األطراف، "اللجنة الفلسطینیة لمواءمة     ۱۰۸
 شریعات"، مراسلة شخصیة، دون تاریخ. الت

 ".۲۰۱۹العمل، "المدیریة العامة لتفتیش وحمایة العمل: التقریر السنوي  السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وزارة  ۱۰۹
 .۲۰۱۹الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، المسوح الفصلیة للقوى العاملة،   ۱۱۰

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_629011.pdf
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  إنشاء  ضرورة على فلسطین عمال لنقابات العام واالتحاد التشریعات مواءمة  ولجنة العمل وزارة وأكدت  . ۱۱۷
 منتصف وبحلول .۱۱۱بالعمل المتعلقة الدعاوى في البت وتیرة وتسریع لتحسین كوسیلة متخّصصة عمل محاكم

  دون  الفلسطینیة  المدنیة  المحاكم  أمام   معروضة  بالعمل  متصلة  قضیة  ۲۱  ۰۰۰  یقارب  ما   كان ال یزال  ،۲۰۱۹  عام
 . مخصصة عمل محاكم إنشاء إمكانیة بشأن األعلى القضاء مجلس  مع محادثات العمل وزارة وتجري .۱۱۲تسویة 

 الحوار االجتماعي والھیكل الثالثي:  
 حصیلة ضئیلة من النتائج الملموسة 

. بطیئاً  تقدماً  كان وإن لألجور، الوطني األدنى الحد تعدیل بشأن الثالثي االجتماعي الحوار في تقدم أُحرز . ۱۱۸
 األدنى الحد بشأن دراسة الدولیة العمل منظمة أجرت االجتماعیین، والشركاء العمل وزارة طلب على وبناءً 

  یولیھ /تموز في باألجور المعنیة الوطنیة اللجنة إلى نتائجھا  وقدمت  المحتلة، الفلسطینیة األرض في لألجور
 للحد  الحالي  النظام  تحسن  بأن  الكفیلة  السیاسیة  التدابیر  بشأن  الثالثي  الحوار  أساس   الدراسة  وتشكل ھذه   .۲۰۱۹۱۱۳
ظل  الذي( لألجور األدنى الحد ضرورة رفع بشأن النطاق واسع  ثالثیاً  توافقاً  ھناك أن حین وفي. لألجور األدنى

 في باألجور المعنیة الوطنیة للجنة اجتماعات خمسة لم تفلح ،)۲۰۱۲ عام منذ  في الشھر شیكالً  ۱ ٤٥۰ عند مبلغ
 العمل  أصحاب  صفوف  في  سیما   ال  مشترك بشأن ذلك،  موقف  أو  توضیح  تقدیم  في  ۲۰۲۰  عام  وأوائل  ۲۰۱۹  عام

 . ۱۱٤التجاریة والغرف
 وأوائل ۲۰۱۹ عام في النقابات تنظیم قانون مشروع  بشأن والثالثي الثنائي االجتماعي الحوار وتَواصل . ۱۱۹
 عن فلسطین عمال لنقابات العام واالتحاد العمل وزارة أعربت حین وفي. طفیف تقدم إحراز مع ،۲۰۲۰ عام

 النقابیة الحریة اتفاقیة مع  ومواءمتھ  ۲۰۲۰ عام في النھائیة صیغتھ في القانون مشروع  بوضع الكامل التزامھما 
 فإن ،)۹۸ رقم( ۱۹٤۹ الجماعیة، والمفاوضة التنظیم حق واتفاقیة) ۸۷ رقم( ۱۹٤۸ التنظیم، حق وحمایة

  على لقانون، لھذا منظماتھم خضوع على االعتراض العمل  أصحاب ویواصل. مستمرة ما زالت الخالفات بشأنھ
 في العمل أصحاب وحق التجاریة الغرف العضویة في بشأن القائمة القوانین یقوض أنھ من المحتمل أن أساس
من مشاریع القوانین، الذي اقتصرت مناقشتھ  وتم تعلیق آخر مشروع .۱۱٥غرفال ھذه ضمن قطاعیة لجان تشكیل

 .ثالثي توافق غیاب في العمل، ووزارة فلسطین عمال لنقابات العام على االتحاد ۲۰۱۹ یولیھ /تموز في
  من  عدداً  ھناك أن غیر. المحتلة الفلسطینیة األرض في قطاعیة جماعیة مفاوضة اتفاقات ھناك ولیس . ۱۲۰

 الخاص والتعلیم والمصارف الصحة قطاعات في التوصل تم المثال، سبیل فعلى. المنشأة مستوى على االتفاقات
  تكون ھذه الحاالت، معظم  وفي . الكبیرة المنشآت وفرادى نقابات العمال بین االتفاقات من العدید إلى واالتصاالت

 نزاعات تسویة على لمساعدتھا  العمال طلبات نقابات تقدیم بعد العمل، وزارة تیّسرھا  عملیات حصیلة االتفاقات
 . ۱۱٦فقط اتفاقین جماعیین اثنین لم یُبرم سوى  ولكن النوع، ھذا من طلباً  ۱۸ سُجل ،۲۰۱۹ عام وفي. العمل
 أصحاب أن القطاعي، في المستوى على شمولیة أكثر جماعیة مفاوضة وجود عدم أسباب ویتمثل أحد . ۱۲۱
  حسب ولیس المنطقة حسب  منّظمین یكونون  ما غالباً ) ۲۰۱۹ في منظمة ۹۰ حوالي( التجاریة والغرف العمل

 ٥۳۷(  العمال  نقابات  فرص  فإن  بوضوح،   تحدیدھم   یمكن   العمل  قطاعیین من أصحاب  نظراء  وبدون وجود .  القطاع
 وفي. اتفاق إلى التوصل عن فرص ناھیك قطاعي تكون محدودة،  حوار في للمشاركة ۱۱۷) ۲۰۱۹ عام في ھیئة

 المدارس  في  العامالت   لتمكین النساء  حملة  فلسطین  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  ، أطلق۲۰۱۹  أكتوبر  /األول  تشرین
 بشأن كامل قطاعي جماعي اتفاق على العمل أصحاب مع  والتفاوض التنظیم من الخاصة والحضانات الخاصة

 
"؛ الـسلطة الوطنیة الفلـسطینیة، "اللجنة ۲۰۱۹لتفتیش وحمایة العمل: التقریر الـسنوي    الـسلطة الوطنیة الفلـسطینیة، "المدیریة العامة  ۱۱۱

 .۲۰۲۰آذار/ مارس  ۳الفلسطینیة لمواءمة التشریعات"؛ االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین، عرض مقدم في 
  مایو /یار أ  ۲۳  المونیتور،  اإلعالمي   الموقع  في  ،"اإلمكانات  قلّة  تعیقھا  ملّحة  جةحا...  ین  فلسط  في  عّمالیّة  محاكم  إنشاء"  ،ملحم  أحمد   ۱۱۲

۲۰۱۹ . 
  ”ILO, “Technical Review of the Minimum Wage in the OPTانظر: .  ۱۱۳
 .۲"، الصفحة ۲۰۱۹السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وزارة العمل، "وحدة سیاسیة العمل: التقریر السنوي   ۱۱٤
 .۱۱۹ ، الفقرةDG/APP/108.ILC ،۲۰۱۹التقریر  ،ةوضـع عمـال األراضي العربیة المحتل الدولي، العمل مكتب  ۱۱٥
 ".۲۰۱۹السلطة الوطنیة الفلسطینیة، "المدیریة العامة لعالقات العمل: التقریر السنوي   ۱۱٦
 ".۲۰۱۹السلطة الوطنیة الفلسطینیة، "المدیریة العامة لعالقات العمل: التقریر السنوي   ۱۱۷

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/05/labor-courts-palestine-un-international-labor-organization.ac.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705018.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705018.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705018.pdf
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  وترى)  العمل  أصحاب(  المدارس  مالكي  معظم   تمثل  التي  خمسال  الھیئات  المحافظة  وتُنظم .  العمل  وظروف  األجور
 .۱۱۸الصناعیة العالقات في فاعلة جھات كونھا   من أكثر ضغط كمجموعات  دورھا 
 الخاص القطاع التنسیقي لمؤسسات المجلس وقیادة العمل وزیر وقع ،۱۹-كوفید جائحة خلفیة وعلى . ۱۲۲

 حالة  آثار  من  للتخفیف  ثالثیاً   اجتماعیاً   میثاقاً   ۲۰۲۰  مارس  /آذار  منتصف  في  فلسطین  عمال  لنقابات  العام  واالتحاد
 من المتضررین الخاص، القطاع من  العمل ألصحاب المیثاق ویجیز. الفلسطینیة السلطة أعلنتھا  التي الطوارئ
  /آذار شھري في لموظفیھم) األقل على شیكل ۱۰۰۰ أو( األجور من فقط المائة في ٥۰ أن یدفعوا نسبة األزمة،
.  األزمة  نھایة  في  المائة المتبقیة  في  ٥۰نسبة    وستدفع.  تسریحھم من العمل  عدم  مقابل  ۲۰۲۰  أبریل  /ونیسان  مارس

  قد تكون الذین والعمال العمل أصحاب لتعویض طوارئ صندوق  إنشاء  على بالعمل الموقعین المیثاق یلزم كما 
 . ۱۱۹الطوارئ ألحقت بھم الضرر حالة

 االجتماعیة: الشواغل والفرص الحمایة 
 الضمان  مؤسسة   إنشاء  على  جملة أمور   من   ساعد   الذي  ،۲۰۱٦  لعام  االجتماعي  الضمان  العمل بقانون  عُلّق . ۱۲۳

 اندالع بعد ،۲۰۱۹ ینایر /الثاني كانون ۲۸ في رئاسي مرسوم بموجب ،۲۰۱۸ عام في الفلسطینیة االجتماعي
 القانون المحتّجون وانتقد. ۲۰۱۸ عام أواخر في الغربیة الضفة في القانونعلى ھذا  النطاق واسعة احتجاجات
 العمال تغطیة ولعدم من اإلعانات التي یقدمھا  في االستفادة كافیة ضمانات توفیر دون عالیة اشتراكات الشتراطھ

 واإلعاقة  یخوخةالش  إعانات  اجتماعي یوفر  ضمان  نظام  استحداث  أن  غیر.  تغطیة مالئمة المنظم  العمل   سوق   خارج
  للسلطة رئیسیة أولویة  یظل وأسرھم،  الخاص القطاع لعمال واألمومة، العمل إصابات إعانات عن فضالً  والوفاة،

 قطاع واستراتیجیة الوطنیة السیاسات أجندة أحد المكونات المھمة في أنھ كما . االجتماعیین والشركاء الفلسطینیة
 الفلسطینیة االجتماعي الضمان ومؤسسة العمل وزارة بین جاریة بمشاورات وأُحیطت البعثة علماً  .۱۲۰العمل

  تتعلق  مستقبلیة  إصالحات  أي   بشأن  شامل  وطني  حوار  إلجراء  طریق  خارطة  اعتماد  بھدف  االجتماعیین  والشركاء
 .الخاص القطاع في للعاملین االجتماعي بالضمان

یمثلون    الذین  -  العام  القطاع  عمال  على  االجتماعي  الضمان  إعانات  على  الحصول  یقتصر  نفسھ،  الوقت  وفي . ۱۲٤
 العمل الذي أجرتھ منظمة اإلكتواري التقییم على وبناء .۱۲۱الفلسطینیین العاملین الربع من مجموع تقریباً نسبة

 الفلسطینیة  التقاعد  ھیئة  مجلس  قرر  ،۲۰۲۰  فبرایر  /شباط  في  قدمتھ  والذي  التقاعدیة  للمعاشات  العامة  للنظم  الدولیة
  الدولیة على العمل  منظمة  مع  باالشتراك للعمل تقنیة  لجنة إنشاء  - النظم ھذه  إدارة عن المسؤولة  الھیئة وھي  -

 .النظم لھذه األجل وطویلة الفوریة المالیة االستدامة تعزیز خیارات استكشاف

   : المشاریع  تنظیم وروح  والمھارات  بالعمالة النھوض
 الحیاة إلى النظام إعادة

  إلنشاء  للتشغیل   وطنیة  استراتیجیة  أول   لوضع  رسمیة   عملیة   الفلسطینیة  السلطة  بدأت  ،۲۰۱۹  عام  أواخر  في . ۱۲٥
 وكلف.  الطویل  أو  المتوسط  أو  القصیر  المدى  على  سواء  بالعمالة،  المتعلقة  والتدخالت  البرامج  لجمیع  متكامل  إطار

االستراتیجیة عن طریق   ھذه  بوضع  العمل،  وزیر  برئاسة  الوزارات  بین  مشترك  ثالثي  عمل  فریق  الوزراء  مجلس
 . ۱۲۲ ۲۰۱۸ عام في الدولیة العمل منظمة أجرتھا  التي للعمالة، التشخیصیة للدراسة السیاسیة التوصیات استخدام

  

 
 انظر:   ۱۱۸

Amer Madi, “Study on Current Industrial Relations and Working Conditions in Private Schools and 
Kindergartens”, 2019 (unpublished). 

 فلـسطین،  عمال  لنقابات  العام  واالتحاد  الخاص  القطاع  لمؤـسـسات  التنـسیقي  والمجلس   الفلـسطینیة  الوطنیة  الـسلطة  في  العمل  وزارة  ۱۱۹
 ).رسمیة غیر ترجمة شخصي؛ اتصال( ۲۰۲۰ مارس  /آذار ۱٦ هللا، رام ،"الطوارئ حالة أثناء الثالثیة المكونة الھیئات بین اتفاق"

القطاعیة: النتائج التي نرید تحقیقھا ودور الشركاء"،    ت وزارة التنمیة االجتماعیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، "النتائج والمسؤولیا   ۱۲۰
 دون تاریخ (اتصال شخصي). 

 .۲۰۲۰و ۲۰۱۹لإلحصاء الفلسطیني، المسوح الفصلیة للقوى العاملة،  المركزيالجھاز   ۱۲۱
 .۲۰۱۸ أبریل /نیسان ٤ ،بیروت ،للعمالة تشخیصیة دراسة: المحتلة الفلسطینیة األرض، منظمة العمل الدولیة  ۱۲۲

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_624857/lang--ar/index.htm
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 یاً حال ویجري. للتشغیل الوطنیة االستراتیجیة تنفیذ في رئیسیاً  دوراً  العامة التوظیف إدارات وستؤدي  . ۱۲٦
 عن  للباحثین  المقدمة   النشطة  العمل  سوق   وبرامج  الخدمات  لتحسین  توصیات  تقدیم  بھدف  اإلدارات  ھذه   استعراض

  تقدیم على العامة المؤسسات وقدرة والبرامج للخدمات السیاسي بالبعد السواء  على االستعراض ویتعلق .۱۲۳عمل
 إدارات قدرة وتعزیز لتحدیث استراتیجیة خطة وضع المتوقع ومن. وتقییمھا  ورصدھا  العامة التوظیف خدمات

 .االستعراض توصیات أساس على العامة التوظیف
 بین الشراكات خالل من الوظائف خلق دعم االجتماعیة والحمایة للتشغیل الفلسطیني الصندوق ویواصل . ۱۲۷

 ۲۰۱۹ عام في مّول الصندوق ،۲۰۲۲-۲۰۱۸ للفترة اإلستراتیجیة خطتھ على وبناءً . والخاص العام القطاعین
عدیدة من    جھات  اقترحتھا   التي  الصغر،  وبالغة  الصغیرة  بالمنشآت  تتعلق  التي  المشاریع   من  مشروعاً   ٤۷۰  حوالي

  معظمھا   وظیفة،  ۲  ٤۰۰  حوالي  استحداث  على  المشاریع  وساعدت.  والتعاونیات  العاطلون  الشباب  الخریجون  بینھا 
  المولّدة المشاریع ھذه  ُخمَسي حوالي وكان. المعوقین األشخاص من  عدد لصالح ذلك في بما  مؤقتة،  طبیعة  ذات

 . ۱۲٤النساء للدخل یستھدف
 ویدیره  مانحة،  جھات  عدة  من  ممول  الفلسطینیة  لألسر  االقتصادي  للتمكین  برنامج  یركز  ذلك،  مع  وبالموازاة . ۱۲۸

 باستراتیجیات التمكین االجتماعیة الحمایة ربط على االجتماعیة، التنمیة ووزارة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 ،۲۰۰٦ عام ومنذ . مستدام دخل تولید من وتمكینھا  والمستضعفة الفقیرة األسر سبل عیش لتحسین االقتصادي

 التنمیة لوزارة وظیفة، وفقاً  ٥۲ ۰۰۰ حوالي واستحدث  ۱۲٥أسرة، ۱٦ ۰۰۰ حوالي البرنامج من استفادت
 .االجتماعیة

الفلسطینیات  عمل فرص لتعزیز مھمة  وسیلة  االجتماعیة المشاریع وتنظیم التعاونیات تمثل أن ویمكن . ۱۲۹
  .۲۰۲۲۱۲٦-۲۰۱۷ للفترة التعاونیات لقطاع الفلسطینیة االستراتیجیة مع یتمشى بما  عیشھم، والفلسطینیین وسبل

 كُلفت ،۲۰۱۷ عام في التعاونیات قانون اعتماد منذ  تحدیدھا  تم التي والتنظیمیة السیاسیة الثغرات إلى وباإلضافة
 البیئة تعزیز بھدف القانون، وتعدیل التعاونیات قطاع استراتیجیة لتنقیح مقترحات بتقدیم التعاوني العمل ھیئة

  ھیئة وتعزیز التعاونیات تنمیة وصندوق التعاونیة التنمیة معھد إنشاء یزال وال. للتعاونیات والتنظیمیة المؤسسیة
 التعاوني من أولى األولویات. العمل
على أن ذلك  التكنولوجیا  مجال في المبتدئة المنشآت في المشاریع تنظیم دعم إلى واسع  على نطاق ویُنظر . ۱۳۰

ذلك، ال   من الرغم وعلى. وغزة الغربیة الضفة في الشباب صفوف في البطالة خفض نحو  نقطة انطالق مھمة
  لكل فقط وظائف ثالث  بمعدل وسیط قدره سنویاً، جدیدة مبتدئة  منشأة ۲۰ حوالي المتوسط سوى  في یُستحدث

  Gaza Sky"" مثل األعمال، معّجالت وحاضنات  وتقدّم. نساء تؤسسھا  المنشآت ھذه  من  وقلة . ۱۲۷مبتدئة  منشأة
Geeks  و"Flow  "ممثلیھا،  ببعض  البعثة   اجتمعت  التي  واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجیا   الفلسطینیة  والحاضنة  

 إداري ودعم مكتبي حیز توفیر خالل من إنشائھا  من األولى المراحل في المحلیة المبتدئة المنشآت ھذه الدعم إلى
 الجھات من التمویل على شدیداً  اعتماداً  جمیعھا   تعتمد  أن ھذه المنشآت غیر. األعمال مزاولة مھارات في وإرشاد
 قانون ومشروع الشركات لقانون منقح مشروع على األخیرة اللمسات وضع ویجري. العامة واألموال المانحة

 .۱۲۸للمشاریع الناشئة مؤاتیة بیئة لتھیئة المنافسة

  

 
أن  المـشورة  والبرامج  الخدمات  ھذه  تـشمل  ۱۲۳ اد  المھني  والتدریب  العمالة  بـش أن  واإلرـش اریع تنظیم  بـش  البحث  في  والدعم  األعمال  مـش
 .لھ والتقدم عمل عن
، موجز عن إنجازات الصندوق الفلسطیني للتشغیلالسلطة الوطنیة الفلسطینیة، الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة،    ۱۲٤

۲۰۱۸-۲۰۱۹. 
 ,Palestinian Families Economic Empowerment Programme (DEEP) UNDP: .انظر  ۱۲٥
العمل في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، "استراتیجیة قطاع التعاونیات في إطار استراتیجیة قطاع العمل: اإلصالح والتنمیة"،   وزارة  ۱۲٦

۲۰۱۷. 
  ,2019Tech Startup Ecosystem in West Bank and Gaza: Findings and RecommendationsWorld Bank ,: .انظر  ۱۲۷
  ,September 2019, para. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison CommitteeWorld Bank ,33انظر: .  ۱۲۸

https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/projects/deep.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/715581526049753145/pdf/126144-replacement-WBG-ecosystem-mapping-digital.pdf
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 تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة 
.  حقوقھا   وإنفاذ  الموارد  في  الحصول على فرص العمل والتحكم  أمام  متعددة  حواجز  الفلسطینیة  المرأة  تواجھ . ۱۳۱

، ۲۰۲۲-۲۰۱۷ للفترة المرأة وتمكین والعدالة الجنسین بین المساواة لتعزیز الوطنیة االستراتیجیة وقد حددت 
 المنظمة البیئات في شائعاً، العمل مكان في الجنسین بین التمییز یزال وال .۱۲۹الحواجز الرئیسیة القائمة أمامھا 

 في الرجال نظرائھن من الخاص أجراً أقل القطاع في العامالت النساء وتتلقى. سواء حد على المنظمة وغیر
 والصناعیة التجاریة الغرف واتحاد العمل وزارة أجرتھا  مشتركة دراسة وكشفت . المائة في ۲٥ بنسبة المتوسط

 سیما  وال  خاص،ال التعلیم قطاع  في  العمل  ظروف  عن  فلسطین  عمال  لنقابات  العام  واالتحاد  الفلسطینیة  والزراعیة
خطیرة  وعن ثغرات األجور ضعف عن الوظائف، على العامالت النساء  تھیمن حیث والمدارس في الحضانات

 إلنفاذ  حملة  العمل  وزارة  أطلقت  ،۲۰۱۹  عام  وفي  .۱۳۰المرضیة  واإلجازة  السنویة  باإلجازة  یتعلق  فیما   في االمتثال
 مرافق مثل للنساء، عالیة بمشاركة تتسم التي األخرى والقطاعات والمدارس الحضانات في لألجور األدنى الحد

 . ۱۳۱والخیاطة النسیج ومرافق السكرتاریا 
 السلطة تواصل المرأة، ضد التمییز على بالقضاء المعنیة المتحدة األمم لجنة مالحظات مع  وتمشیاً  . ۱۳۲

 ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء التفاقیة االمتثال لضمان التشریعات وتنسیق استعراض الفلسطینیة
 األحوال وقانون العقوبات  على قانون والتعدیالت  األسرة حمایة قانون ظل  ،۲۰۲۰ عام أوائل وبحلول ۱۳۲.المرأة

 الذي( الجدید االجتماعي الضمان بقانون العمل تعلیق تم حین في مشروع، صیغة في العمل وقانون الشخصیة
 العام  واالتحاد  النساء  لتشغیل  الوطنیة  اللجنة  واصلت  السیاق،  ھذا  وفي).  األمومة  حمایة  على  مھمة  آثار  عنھ  تترتب
 عن واألجر المتساوي التمییز عدم بشأن شاملة أحكام إدراج إلى الدعوة نسائیة ومنظمات فلسطین عمال لنقابات
 أجل  من   طلبات  قدمت  كما .  الجنس  نوع  على  القائم  العنف  من  والحمایة  األمومة  وحمایة  المتساویة  القیمة  ذي  العمل
 .۱۳۳المرأة وضع لتحسین القطاعات بین مشتركة شاملة استراتیجیة خطة وضع
  الحكومة  في ذلك في  بما  والخاص، العام المجالین في القرار صنع  في ناقصاً  تمثیالً  ممثلةً  المرأة تزال وال . ۱۳۳

 ،۲۰۱۹ أبریل /نیسان ۱۳ في الیمین أدت التي الجدیدة الحكومة وفي. العمل أصحاب ومنظمات العمال ونقابات
  وبعد.  السابقة  الحكومة   الذي آل إلى النساء في  نفسھ   العدد   وھو   وزارة،  ۱۸  أصل  من   فقط  وزارات  ۳  تترأس النساء
 إلى  انضمت  المرأة،  حقوق بشأن  الوعي  الستثارة  ۲۰۱۹  عام  في فلسطین  عمال  لنقابات  العام  االتحاد حملة أطلقھا 

النساء  كما تشغل منخفضة، النقابات في المرأة عضویة تزال ال ذلك، ومع. امرأة ۱ ۷۰۰ حوالي صفوف االتحاد
 الغرف في للغایة ناقصاً  تمثیالً  ممثلةً  المرأة تزال وال. النقابیة القیادیة المناصب في المائة في ۲۰ نسبة تقّل عن

. الفلسطینیة والزراعیة والصناعیة التجاریة الغرف اتحاد إدارة مجلس في عضو امرأة أي توجد  وال التجاریة،
 والتي ال تقل عن المرأة ضد التمییز على بالقضاء المعنیة حددتھا اللجنة التي الحصة بلوغ یتم لم عام، نحو وعلى

والمناصب المنتخبة   المعیّنة  المناصب  ذلك   في  بما  ۱۳٤المؤسسات،   جمیع   في  المرأة  تمثیل  بالنسبة إلى  المائة  في  ۳۰
 .العمل أصحاب العمال ومنظمات ونقابات المحلیة الحكومات في

 المثال،  سبیل  على  یمنعھا   ما   وذلك.  األعمال  مزاولة  أمام  كبیرة  قانونیة وثقافیة  عوائق  تواجھ  المرأة  تزال  وال . ۱۳٤
 البنك بیانات قاعدة وتصنف .۱۳٥المشاریع تنظیم في عنھا  غنى ال التي في الملكیة األساسیة الحقوق ممارسة من

 المرتبة في وغزة الغربیة الضفة األعمال، مزاولة في والرجال النساء بین القانونیة االختالفات تحدد التي الدولي

 
وزارة شؤون المرأة في السلطة الفلسطینیة، "االستراتیجیة الوطنیة لتعزیز المساواة بین الجنسین والعدالة وتمكین المرأة للفترة    ۱۲۹

۲۰۱۷-۲۰۲۲ ،"۲۰۱۷ . 
  Madi, 2019.انظر:   ۱۳۰
 ".۲۰۱۹السلطة الوطنیة الفلسطینیة "المدیریة العامة لتفتیش وحمایة العمل: التقریر السنوي   ۱۳۱
  ،۲۰۱۸  یولیھ   / تموز  ۲٥  ،المالحظات الختامیة بشأن التقریر األولي لدولة فلسطین  المرأة،   ضد   التمییز   على   بالقضاء   المعنیة   لجنة ال    ۱۳۲

 السلطة الوطنیة الفلسطینیة، "اللجنة الفلسطینیة لمواءمة التشریعات".  ؛۱٥-۱٤ الفقرتان
 :انظر  ۱۳۳

General Union of Palestinian Women, “Palestinian Women: Resilience and Steadfastness in the Face of Critical 
National and Social Challenges”, briefing submitted to the fact-finding mission assigned by the ILO Director-
General, 4 March 2020. 

 . ۳۰، الفقرة فلسطین لدولة األولي  التقریر  بشأن  الختامیة  المالحظات  المرأة،  ضد  التمییز  على  بالقضاء المعنیة اللجنة    ۱۳٤
 :انظر  ۱۳٥

World Bank, Enhancing Job Opportunities for Skilled Women in the Palestinian Territories, 20 September 2018, 
p. xii. 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/CO/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/CO/1
http://documents.worldbank.org/curated/en/977921537274068902/pdf/129981-WP-PUBLIC-Enhancing-Job-Opportunities-for-Skilled-Females-in-the-Palestinian-Territories-Final-Report.pdf
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  ومكان الحراك مجاالت في القانونیة االختالفات ھذه  تحدد  مؤشرات إلى استناداً ( اقتصاداً  ۱۹۰ بین من األخیرة
 وأعربت .۱۳٦)التقاعدیة والمعاشات واألصول المشاریع الوالدیة وتنظیم والحالة والحالة الزوجیة رواألج  العمل
 الصادر) ۲۰۱۷( ٤ رقم الدستوریة المحكمة  قرار إزاء قلقھا  عن المرأة ضد التمییز على بالقضاء المعنیة اللجنة

 جمیع على القضاء اتفاقیة مثل الدولیة االتفاقیات تسمو بأن قضى الذي ،۲۰۱۷ نوفمبر /الثاني تشرین ۱۹ في
  للشعب والثقافیة والدینیة الوطنیة الھویة  مع إذا كانت تتواءم فقط الوطني القانون على المرأة ضد التمییز أشكال

 . ۱۳۷الفلسطیني

 فئات في أوضاع ھشة 
ویمنع استخدام  عاماً، ۱٥سن  دون األطفال استخدام) ۲۰۰۰ لعام ۷ رقم( الفلسطیني العمل قانون یمنع . ۱۳٥

 دراسة  لبیانات  طویلة. ووفقاً   عمل  لساعات  أو   خطرة  عاماً في أعمال  ۱۷و  ۱٥  بین  أعمارھم  تتراوح  الذین  األطفال
 وفي .۱۳۸جداً  نادر عاماً  ۱٤و ۱۰ بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال عمل فإن متاحة بشأن األسر، استقصائیة

) عامل ٦۰ ۰۰۰ حوالي تستخدم( منشأة ۱۰ ٦۰۱ عددھا  بلغ العمل لمنشآت مفتشیة زیارات كشفت ،۲۰۱۹ عام
  أن ویبدو .۱۳۹والتجارة التصنیع قطاعي في سیما  ال عاماً، ۱٥و ۸ بین أعمارھم تتراوح عاملین أطفال ۱۰٦ عن

 ووفقاً  .۱٤۰المنظمین المتجولین غیر الباعة وفي صفوف األسریة المشاریع في انتشاراً  أكثر یكون األطفال عمل
 الذین وأولئك المرور تقاطعات متجولین غیر منظمین عند كبائعین یعملون الذین األطفال عدد فإن العمل، لوزارة

 .۱٤۱االرتفاع في آخذ التسول یمارسون
 المتعلقة السیاسات ورصد لتصمیم للطفل الوطني المجلس تفعیل أعید ،۲۰۱۹ أكتوبر /األول تشرین وفي . ۱۳٦

 من اعتباراً  االجتماعیة التنمیة وزارة وقررت .۱٤۲األطفال عمل على القضاء ذلك في بما  الطفل، حقوق بحمایة
  عن الكشف عن المسؤولة الطفل حمایة لشبكات التقنیة اللجان في بصفة أعضاء األطفال إشراك ۲۰۲۰ عام

 الطفل حقوق لجنة وأوصت . التأھیل وإعادة الحمایة خدمات إلى وإحالتھم اللغالذین یتعرضون لالست األطفال
  تنفیذ ورصد شاملة  استراتیجیاتوسیاسة    الفلسطینیة  السلطة  تُعد  بأن  الختامیة،  مالحظاتھا   في  المتحدة  لألمم  التابعة
 .۱٤۳الطفل حقوق بشأن
.  المحتلة الفلسطینیة األرض في التنفیذ حیز اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة دخلت ،۲۰۱٤ عام وفي . ۱۳۷

 الحصول  أمام  والعوائق  االجتماعي  االستبعاد  یواجھون  -  المعّوقات  النساء  خاصة  -  المعّوقون  األشخاص  یزال  وال
 ذلك في بما  الحالیة، والقوانین السیاسات تضمن وعلى سبیل المثال ال. االجتماعیة والحمایة العمل فرص على

  بتقدیم  العمل  أصحاب  اللتزام  الفعالین  والتنفیذ  المعّوقین، الرصد  األشخاص  حقوق   بشأن  ۱۹۹۹  لعام  ٤  رقم  القانون
  العنف من لحمایتھم أو  بكرامة، عملھم من أداء یتمكنوا  حتى المعّوقین لألشخاص معقولة  تیسیریة ترتیبات

 . ۱٤٤والتحرش

 
  ,p. 48Women, Business and the Law 2020World Bank ,انظر: .    ۱۳٦
 . ۱۲، الفقرة فلسطین لدولة األولي  التقریر  بشأن  الختامیة  المالحظات  المرأة،  ضد  التمییز  على  بالقضاء المعنیة اللجنة    ۱۳۷
 . ۱۳٤ الفقرة   ،۲۰۱۹ ،وضع عمال األراضي العربیة المحتلةمكتب العمل الدولي،    ۱۳۸
 ".۲۰۱۹العمل في السلطة الفلسطینیة، "المدیریة العامة لتفتیش وحمایة العمل: التقریر السنوي  ةوزار  ۱۳۹
 انظر:  ۱٤۰

Defence for Children International – Palestine et al., Children’s Rights in Palestine: Joint Alternative Report to the 
State of Palestine’s Initial Report to the Committee on the Rights of the Child, 20 April 2019, 48–50. 

 ".۲۰۱۹العمل في السلطة الفلسطینیة، "المدیریة العامة لتفتیش وحمایة العمل: التقریر السنوي  ةوزار  ۱٤۱
 .۲۰۱۹ نوفمبر /الثاني تشرین شخصي، اتصال ،"تحدیث - فلسطین دولة" القطري، المتحدة األمم فریق  ۱٤۲
 .۱۱ الفقرة ،۲۰۲۰ مارس  /آذار ٦ ،فلسطین لدولة األولي التقریر بشأن الختامیة المالحظات الطفل، حقوق لجنة  ۱٤۳
 انظر:  ۱٤٤

Palestinian Alliance for the Employment of People with Disabilities, “Strategic Plan”, n.d.; United Nations 
Population Fund, Women and Girls with Disabilities: Needs of Survivors of Gender-based Violence and Services 
Offered to Them, March 2019, section 4.2.4; Palestinian Disability Coalition, “Developing and Approving a 
National Policy Regulating the Right of the Persons with Disabilities to Decent Work in Palestine”, policy paper, 
20 March 2020. 

http://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/PSE/INT_CRC_NGO_PSE_34737_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/PSE/INT_CRC_NGO_PSE_34737_E.pdf
https://undocs.org/ar/CRC/C/PSE/CO/1
http://www.un.org/unispal/document/women-and-girls-with-disabilities-needs-of-survivors-of-gender-based-violence-and-services-offered-to-them-unfpa-report/
http://www.un.org/unispal/document/women-and-girls-with-disabilities-needs-of-survivors-of-gender-based-violence-and-services-offered-to-them-unfpa-report/
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  جولة أجل المشروع من وعُّمم. ۲۰۱۹ عام في ۱۹۹۹ لعام ٤ رقم للقانون تعدیل رابع مشروع وصدر . ۱۳۸
  من العدید  من مكونة  ھیئة وھو  لإلعاقة، الفلسطیني االئتالف نّسقھا  عامة  مشاورة خالل من  التعقیبات من نھائیة

 الستعراضھ الوزراء مجلس إلى القانون مشروع إحالة المزمع ومن .۱٤٥العمل ووزارة المدني المجتمع منظمات
 األشخاص حقوق بشأن وطنیة سیاسة إعداد یجري كما . الرئیس من جانب النھائیة الموافقة قبل ،۲۰۲۰ عام في

 على  الوطنیة  السیاسة  تشدد  أن  ویُتوقع   .۱٤٦العمل  قطاع  واستراتیجیة  الوطنیة  السیاسات  أجندة  مع  تتمشى  المعّوقین،
 التقنیین والتدریب التعلیم سبل حصولھم على وتحسین الالئق العمل في المعّوقین األشخاص بحقوق العام الوعي

 .۱٤۷العمل مكان في التوظیف بعد ما  ممارسات ورصد التوظیف وتحسین تدابیر والمھنیین

 غزة تحتضر  
 ٦۰ ۰۰۰  حوالي  بین  ومن.  وھشة   صعبة ظروف  ظل  في  العمل  غزة  في  العمل  وإدارة  العام  القطاع  یواصل . ۱۳۹

  السلطة رواتب كشوف  على زالوا ما  أنھم یبدو  والذین غزة في المدنیة الموجودین  الخدمة  موظفي من  موظف
  .۱٤۸الفعلیة السلطات تتحكم فیھا  التي العامة الوكاالت في بالعمل موظف ٤ ۰۰۰ یبلغ  لما  یُسمح ال الفلسطینیة،

. ۲۰۱۷ عام مبكراً منذ التقاعد الفلسطینیة على السلطة في مدني موظف ٦ ٤۰۰ نحو أُجبر ذلك، إلى باإلضافة
  معاشاتھم  من  یُسحب  راتبھم الذي  من  المائة  في  ٥۰على  یزید  ال  على ما   یحصلون  أنھم  حین  في  یعملون،  زالوا  وال

 .التقاعدیة
 عمل صاحب أكبر ثاني األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم  وكالة وتمثل . ۱٤۰

  بدورھا  الوكالة  طبقت المانحة، الجھات تمویل انخفاض ومع . موظف ۱۳ ۰۰۰ حوالي حیث تستخدم غزة، في
ونظراً إلى  بدوام جزئي. العمل واعتماد الطبیعي التناقص ذلك تقلیص عدد الموظفین بفعل في بما  تدابیر تقشف،

 للحصول االنتظار قائمة على غزة سكان من  شخص  ۲٦۰ ۰۰۰ من  أكثر  یوجد في فرص العمل،  البالغة الندرة
 المتحدة  األمم  برنامج  أو  األونروا  تدیرھا   التي  العدیدة"  العمل  مقابل  النقد"  برامج  أحد  في  األجل  قصیرة  وظیفة  على

 .الدولي البنك أو اإلنمائي
  ولقد أُعید. القطاع في العمل  فرص بعض وتدعم  البناء ألنشطة الخام المواد غزة إعمار إعادة آلیة وتوفر . ۱٤۱
 بالكامل مدمراً  منزالً  ۱ ۲٦۸ أن حین في ،۲۰۱۹ عام في العسكریة العملیات خالل دُّمر منزالً  ۱٦۰ حوالي بناء
  في ویؤدي النقص. اإلصالح حاجة إلى في جزئیاً  مدّمر منزل ٥٦ ۰۰۰ من یقرب وما  البناء إعادة إلى حاجة في

 األكثر التحتیة البنیة مشاریعإنجاز  والتسلیم، إلى إعاقة الموافقة على العملیات في المتكررة والتأخیرات المواد
 . ۱٤۹تعقیداً 

 المتعلقة تلك خاصة الفلسطینیة، السلطة اعتمدتھا  التي العمل ولوائح قوانین إنفاذ للغایة الصعب ومن . ۱٤۲
مفتشات    أربع  یشمل  بما   فقط،  عمل  مفتش  ۱۲  وجود  وبالنظر إلى.  لألجور  األدنى  والحد  المھنیتین  والصحة  بالسالمة

 المخاطر أن كما  مشكلةً،  یمثل غزة في العمل أماكن من العدید تفتیش یزال ال ،۲۰۲۰ عام في توظیفھن تم عمل
 البعثة زیارة خالل غزة وسط في لالجئین النصیرات مخیم في مخبز فوقوع انفجار في. المالزمة آخذة في التزاید

 أطفال، ستة بینھم أشخاص، تسعة االنفجار في مقتل تسبب: ذلك على مأساوي مثال ھو ۲۰۲۰ مارس /آذار في
 یجب  بأنھ  ۲۰۱۹  أكتوبر  /األول  تشرین  ۲۸ في  إحدى المحاكم  قضت  وفي موازاة ذلك،  .۱٥۰شخصاً   ستون  وُجرح

 یتمشى  بما   متعاقداً، وذلك  عامالً   ۱۰٥۰  یبلغ  لما   لألجور  األدنى  الحد غزة  محافظات  كھرباء  توزیع  شركة  تدفع  أن
 جمیع یحصل عام، نحو على ولكن .۱٥۱المشقة  بدل دفع وكذلك) ۲۰۰۰ لعام ۷ رقم( الفلسطیني العمل قانون مع

 
 . اإلئتالف الفلسطیني لإلعاقةوثیقة سیاسیة صادرة عن   ۱٤٥
 التحالف الفلسطیني من أجل تشغیل األشخاص المعّوقین، "الخطة االستراتیجیة".  ۱٤٦
 . مؤرخة   غیر مصفوفة  ،۲۰۲۰  العمل  قطاع ستراتیجیةال مدةال  منتصف استعراض    ۱٤۷
  حالیاً  یجري لكن و موظف.  ۱۱۰٦۰۰ غزة في  العام  القطاع  في  العمالة  إجمالي  یبلغ  الفلسطیني، لإلحصاء  المركزي  للجھاز  وفقاً   ۱٤۸

  الوزراء رئیس  إعالنات أعقاب  في الفلسطینیة السلطة رواتب كشوف  في  وأجورھم ووضعھم  المدنیة  الخدمة موظفي عدددقیق ل تقییم
 . ۲۰۲۰ عام  أوائل في
  ,September 2019, para.the Ad Hoc Liaison CommitteeEconomic Monitoring Report to World Bank , 35. انظر:  ۱٤۹
  ,Nine Killed in Gaza As Bakery Fire Spreads through Packed Market”, 5 March 2020Haaretz“. انظر:  ۱٥۰
 انظر:  ۱٥۱

Democracy & Workers Rights Center – Palestine, “DWRC Obtains Court Decision That Improves Labor Rights 
of 1050 Contract Based Workers in Gaza Electricity Distribution Company”, n.d. 

http://dwrc.org/en/1/9/423/DWRC-obtains-court-decision-that-improves-labor-rights-of-1050-contract-based-workers-in-Gaza-Electricity-Distribution-Company.htm
http://dwrc.org/en/1/9/423/DWRC-obtains-court-decision-that-improves-labor-rights-of-1050-contract-based-workers-in-Gaza-Electricity-Distribution-Company.htm
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 العدالة إلى وصولھم تظّل سبل حین في لألجور، القانوني األدنى الحد من بكثیر أقل أجر على تقریباً  غزة عمال
 . للغایة محدودة

 والشركاء الفلسطینیة العمل وزارة أن رغم نادراً، أمراً  والثالثي الثنائي االجتماعي الحوار یزال وال . ۱٤۳
 القوانین  مشاریع  بشأن  االجتماعي  الحوار  عملیات  في  إلى المشاركة  غزة  من  ممثلین  دعوة  یواصلون  االجتماعیین

 في  قد شاركوا  غزة  في  التجاریة  الغرف  ممثلي  أن  من  الرغم  وعلى.  النظر  قید  القوانین  المزمعة على  التعدیالت  أو
 ۲۰۱۹ عام في مشاركتھم في الحوار بأن أُفید الغربیة، الضفة في الثالثي االجتماعي الحوار في السابقة السنوات

  بشدة تؤثر العمال نقابات حقوق  على الفعلیة السلطات تفرضھا  التي القیود تزال ال  ذلك،  على عالوة. ضئیلة كانت
 في أعضاء تعیین أو العمل أماكن زیارة أو التحتیة بنیتھ ماستخدا من الذي یُمنع فلسطین، عمال نقابات اتحاد على
 الخاص،  لحسابھم  والعاملین  للمتعاقدین  جدیدة  واتحادات  نقابات  إنشاء  الفعلیة  السلطات  تدعم  ذلك،  موازاة  وفي.  غزة
 . ودوافعھا  الھیئات لھذه الحقیقیة الطبیعة بشأن العمل وأصحاب العمال في صفوف الیقین انعدام من حالة یولّد مما 

 

 



 

41 ILC.109/DG/APP  

 جذوره  عن  المنفصل المحتل  السوري   الجوالن -٥
یسعى جاھداً إلى  عاماً، ۳۹ قبل والذي ُضم قرن نصف من منذ أكثر المحتل السوري الجوالن ما فتئ . ۱٤٤

 الرغم على السوریة، العربیة الجمھوریة مع  بعالقات السوریین المواطنین من  العدید ویحتفظ. ھویتھ على الحفاظ
 النزاع سیاق في ۲۰۱۳ عام في الحدودي القنیطرة معبر وقد أُغلق. والتجارة السفر على المفروضة القیود من

 المتحدة األمم قوة لعناصر فقط ولكن ،۲۰۱۸ عام في المعبر فتح وأعید. السوریة العربیة الجمھوریة في المسلح
 .۲٤۲ األمن رقم مجلس قرار أساس على ۱۹۷٤ عام منذ النار إطالق وقف ترصد التي االشتباك، فض لمراقبة

 مجلس قرار وینص. الدولي القانون المحتل، تخالف السوري الجوالن على اإلسرائیلیة السیادة وممارسة . ۱٤٥
  السوري  الجوالن  على  وإدارتھا   القضائیة  ووالیتھا   قانونھا   فرض  إسرائیل  قرار  أن  على)  ۱۹۸۱(  ٤۹۷  األمن رقم

 بمرتفعات  المتحدة  الوالیات  اعترفت"  ،۲۰۱۹  مارس  /آذار  وفي  .۱٥۲دولي  قانوني  أثر  لھ  ولیس  الغٍ وباطل  المحتل
 .مماثلة خطوة آخر بلد أي یتخذ ولم  .۱٥۳"إسرائیل دولة من كجزء الجوالن

 من الرغم نسمة على ٥۰ ۰۰۰حوالي  - صغیراً  المحتل السوري الجوالن لسكان اإلجمالي العدد یزال وال . ۱٤٦
 والمواطنین اإلسرائیلیین المستوطنین أعداد وتتساوى. الماضیة العقود مدى على اإلسرائیلیة االستیطان جھود

 الوزراء  رئیس  افتتحھا   مستوطنة  ذلك  في  بما   إسرائیلیة،  مستوطنة  ۳٥و  سوریة  قرى  خمس  وھناك.  تقریباً   السوریین
 . ۱٥٤بعد فیھا  البناء یبدأ ولم ۲۰۱۹ یونیھ /حزیران في اإلسرائیلي

 المائة، في ٤۲٫۸ المحتل السوري الجوالن في العاملة القوى في السوریین المواطنین مشاركة نسبة وتبلغ . ۱٤۷
  ۳۸٫٤ من مطرد بشكل آخذة في االرتفاع وكانت. العربیة واإلقلیمیة العالمیة المعاییر حسب  منخفضة نسبة  وھي

 اإلسرائیلي، المركزي اإلحصاء لمكتب  ووفقاً . ۲۰۱۸ عام في المائة في ٥۰٫٦ إلى ۲۰۱۳ عام في المائة في
 احتُسبت تقریباً، مئویة نقاط ۸ بنسبة ۲۰۱۹ عام العاملة في القوى في السوریین المواطنین مشاركة انخفضت

  في حاد بشكل العاملة القوى في المشاركة معدل انخفض كما . العاملة من الذكور القوى للمشاركین في بالكامل
  النساء مشاركة  نسبة  ما فتئت   ذلك، من النقیض وعلى. عاماً  ۲٤و ۱٥بین  أعمارھم تتراوح الذین الشباب صفوف

  المتوسط من ویةمئ نقاط ۱۰ بنحو أعلى نسبة وھي المائة، في ۲۸٫۸ نسبة اآلن وتبلغ األخیرة السنوات في تزداد
 . ۱٥٥اإلقلیمي

 التي السوریة السوق فقدان یقیّدھا  الماضي، العقد مدى تراجعاً على الزراعة العمل في أھمیة ولقد شھدت . ۱٤۸
  ومع. القنیطرة معبر إغالق نتیجة المحتل السوري الجوالن منتجات وغیر ذلك من  التفاح شراء على قادرة تعد لم

. غالب األحیان  في  ثانوي   كنشاط  الحجم،  صغیرة  الزراعة  في   قدم  موطئ   على  المعیشیة  األسر  معظم   حافظت  ذلك،
 .كما ذُكر ارتباطاً قویاً  یزال ال والزراعة باألرض الثقافي االرتباط غیر أن

.  البناء مجال في المحتل السوري الجوالن في سوریین مواطنین  خمسة أصل من  واحد  مواطن اآلن  ویعمل . ۱٤۹
  الموثوقة  لكّن البیانات.  موسمي  أساس  على  أحیاناً   إسرائیل،  وفي  اإلسرائیلیة  المستوطنات  في  منھم   العدید  ویستخدم
 .متوفرة غیر العاملة، الید استخدام لنقص األخرى واألشكال بالبطالة المتعلقة

 توافر عدم بسبب السوریین للعمال النسبیة األجور ومستویات العمل ظروف تقییم كذلك الصعب ومن . ۱٥۰
 ونتیجة اإلسرائیلیین، نظرائھم من بحقوقھم وعیاً  أقل السوریین المواطنین أن مفادھا  مؤشرات وھناك. البیانات

 وقد أُبلغت  العمل؛  مكان  في  لالستغالل  أكثر عرضة  أنھم  كما .  العمل  قضایا   في  القانون  إلى  یحتكمون  ما   نادراً   لذلك،
 .االجتماعي والضمان لألجور األدنى للوائح الحد االمتثال عدم بحاالت من البعثة

  

 
  إلى تطلب  -۱: "۲۰۱۹ دیسمبر /األول كانون ۲٦ في ۹۰/ ۷٤ رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار وھو قرار أعاد تأكیده  ۱٥۲

  ،)۱۹۸۱(  ٤۹۷  األمن  مجلس   قرار   سیما   وال   المحتل،  السوري  بالجوالن  المتعلقة  للقرارات  تمتثل  أن  باالحتالل،  القائمة  السلطة  إسرائیل،
  المحتل السوري  الجوالن  على  وإدارتھا  القضائیة  ووالیتھا  قوانینھا  بفرض  إسرائیل  قرار  أن  أمور، جملة  في  المجلس،  فیھ  قرر  الذي 
  أیضاً  تطلب   -۲ الفور؛  على قرارھا تلغي بأن باالحتالل، القائمة السلطة  إسرائیل،  فیھ وطالب دولي، قانوني أثر  لھ ولیس  وباطل الغ
 المحتل،  السوري للجوالن   القانوني والوضع المؤسسي  والھیكل الدیمغرافي والتكوین العمراني   الطابع تغییر عن تكف أن إسرائیل  إلى
 . المستوطنات  إقامة  عن خاص  بشكل  تكف  وأن
  Part of the State of Israel”, 25 March 2019“Proclamation on Recognizing the Golan Heights as.انظر:   ۱٥۳
  ,June“Golan Heights: Israel Unveils ‘Trump Heights’ Settlement”BBC 16 , 2019.انظر:   ۱٥٤
 CBS, Labour Force Survey, 2019; ILOSTATانظر: .  ۱٥٥

https://undocs.org/ar/A/RES/74/90
https://undocs.org/ar/A/RES/74/90


 المحتلة  العربیة   األراضي عمال  وضع

ILC.109/DG/APP   42 

 المیاه إلى السوریین المواطنین وصول یتعلق بسبل فیما  تمییزیة ممارسات عن ترد التقاریر فتئت وما  . ۱٥۱
 ۲۰۰ من أكثر بعضھا  ارتفاع یبلغ ریحیة عنفات لبناء اإلسرائیلیة الخطط بشأن االنتشار واسع وقلق واألراضي،

  األمم لجنة أعربت السیاق، ھذا  وفي .۱٥٦السوریة القرى من مقربة وعلى السوریة الزراعیة األراضي فوق متر،
 استشارة أھالي القرى المتضررة عدم  إزاء قلقھا  عن والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق المعنیة المتحدة

  فیھا الطبیعیة والتحكم مواردھم إلى الوصول" من المحتل السوري الجوالن في السوریین المواطنین وإزاء منع 
 . ۱٥۷"وتنمیتھا 

 

 
 انظر:  ۱٥٦

Al-Haq and Al-Marsad, “Joint Parallel Report on Israel’s Violations of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights on the Occasion of the United Nations Committee On Economic, Social And Cultural 
Rights’ Review of the Fourth Periodic Report Of Israel”, 6 September 2019, p. 6. 

الوثیقة   ،إلسرائیل الرابع الدوري التقریر بشأن الختامیة المالحظات  والثقافیة، واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة   ۱٥۷
E/C.12/ISR/CO/4 ، ۱۲  ۱٤ الفقرة  ،۲۰۱۹ نوفمبر /الثاني  تشرین . 

http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/AM-AH_Joint-Parallel-Report-to-the-CESCR-Israel-2019.pdf
https://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
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 مالحظات ختامیة 
 الضفة وترزح. مضى عاماً  ۷٥ مدى على الفلسطینیة اإلسرائیلیة العالقات على والظلم النزاع لقد ھیمن . ۱٥۲

  تكثّف ولقد . قرن نصف من أكثر منذ االحتالل نیر تحت  وغزة حتى اآلن الشرقیة، القدس في ذلك  بما  الغربیة،
الغربیة   الضفة في المستوطنین عدد  ازداد والیوم،. السنین مر على مطرد  بشكل الفلسطینیة األراضي احتالل

 األراضي بشأن قراراً  الدولي العمل  مؤتمر اعتمد عندما  عاماً  ٤۰ نحو  قبل علیھ كان  عما  بمقدار ست مرات 
لیست   عادل سالم تحقیق فرص ولكن. السنوي التقریر بموجبھ ھذا األساس الذي یُقدّم وھو المحتلة، العربیة

 خرائط ولیس من الضروري إعادة رسم. أوسلو منذ  متاح المضي قدماً نحو تحقیق ھذا المسعى وطریق ضائعة،
 للعمال  أفضل  مستقبالً   األطراف، أن یضمن  متعدد  بدعم  الجانبین،  بین  مجدیة  ضاتمفاو  ومن شأن إجراء.  الطریق
 حل الساعیة نحو العملیة باستئناف إال دائم سالم تحقیق یمكن وال. سواء حد على اإلسرائیلیین ولجیرانھم العرب

 .الدولتین
 والمشاركة في. وظیفتھ أداء على قادر غیر االحتالل، بفعل المخنوق الفلسطیني، العمل  سوق  یزال وال . ۱٥۳
  الشباب یزال وضع استخدام وال . العاملة واسع االنتشار الید استخدام ونقص  العاملة متدنیة والبطالة متفشیة  القوى

.  عمل لقلة قلیلة منھم إیجاد فرصة وتتأتى. أشد المعاناة الوضع ھذا من والشابات ھّن من یعانین قاتماً؛ والنساء
 .للخطر في غالب األحیان معّرضةً  االحتالل، سیاق أن تكون حقوق العمال في المستغرب من ولیس
  نسبة من البطالة اقتراب التراجع نظراً إلى في آخذة والمداخیل. ذروة البؤس العمل في غزة سوق وتمثل . ۱٥٤

  ویوفر عدداً  حصورةالم المنطقة انھیار دون  المانحون، یقدمھ الذي اإلنساني المعیشة  دعم ویحول. المائة في ٥۰
 فرص  آفاق إیجاد  غیاب  استطالة  تؤدي  أن  في  الخطر  ویتمثل.  األجل  قصیرة  تكون  ما   غالباً   التي  الوظائف  من  قلیالً 
 .شامل بشكل الحصار رفع العمالة فإنھ یتطلب في انتعاش أي تحقیق أما . التطرف تغذیة إلى أفضل وحیاة عمل
 إسرائیل ضّمتھ  الذي الجوالن ویظل.  المحتل السوري  الجوالن في العمل  وضع  تقییم  الصعب من  یزال وال . ۱٥٥

  وما. والخدمات البناء إلى الزراعة ولقد تحّول العمل من. اإلسرائیلي الفلسطیني الصراع ظل في قابعاً  عقود، قبل
  تسویق توقفولقد . التمییز وممارسات الحرمان حاالت یواجھون السوریین المواطنین عن أن التقاریر تفید فتئت

 صفوف في قویة تزال ال بالوطن األم الروابط لكن سنوات، بضع منذ السوریة العربیة الجمھوریة في المنتجات
 .الجوالن في السوریین المواطنین

 ۱۳۰ ۰۰۰من  أكثر ویعمل. متزایدة بأعداد للطلب الفلسطینیون ویستجیب عمال إلى إسرائیل وتحتاج . ۱٥٦
  متنفّساً  إلى معظمھم  بالنسبة ویمثل ذلك. والحقول وفي المطابخ اإلسرائیلیة البناء مواقع في اآلن فلسطیني عامل
  في سوق مقدار األجر ونصف مقدارین المتوسط في یتجاوز فاألجر. المقیّدة الفلسطینیة العمل سوق  من بھ مرّحباً 
أضف . بدرجة كبیرة جداً  قائمة المھنیة المخاطرسیئةً كما أن  الغالب في تظل الظروف ولكن. الفلسطینیة العمل

  إلنھاء یذكر  شيء  ینجز لم ،اإلصالحات إجراء بشأن سنوات المقطوعة منذ  الوعود  من الرغم على إلى ذلك أنھ
  ھذا یبیّن وكما  ھوادة؛ دون أعمالھم التراخیص سماسرة ویواصل. األداء وسيء  التعسفي العمل تراخیص نظام

األموال ضائعة   وھذه.  السنویة  األرباح  من  األقل  على  أمریكي  دوالر  ملیون  ۱۱۹  السماسرة  ھؤالء  یحقق  التقریر،
 .الفلسطینیین دخل العمال من ھدراً 
ویجري . وتنظیمھ للعمل السدیدة اإلدارة لتعزیز الفلسطیني الجانب في الجھود استمرت  نفسھ،  الوقت وفي . ۱٥۷

 غیاب یؤدي ذلك، من الرغم وعلى. العمالة سیاسة مجال في الشأن ھو كما  مھمة، سیاسیة مبادرات حالیاً تطبیق
  یتعین  وسوف.  االجتماعي  والضمان  العمل  تشریعات  مثل  أخرى،  مجاالت  في  إحراز تقدم  والنتائج إلى إعاقة  الزخم
  محّركةكجھات  دورھم  بأداء االجتماعیین للشركاء السماح أجل من الثالثي والھیكل االجتماعي الحوار تعزیز
 .االجتماعیین واإلنصافالسلم  لتحقیق
 الفلسطیني العمل  سوق  في الفوضى تھدد بإشاعة ۱۹-كوفید جائحة كانت التقریر، ھذا  كتابة  وقت  وفي . ۱٥۸

 والتنسیق الحوار من الضروري إجراء فعال لتأثیرھا، على نحو التصدي أجل ومن. سواء حد على واإلسرائیلي
 األزمة فإن النحو، ھذا وعلى. إسرائیل في الفلسطینیین العمال بوضع خاص بشكل  األمر ویتعلق. الجانبین بین

 الثنائي التنسیق طریق عن للطرفین مفیدة حلول إلى والتوصل الفاصل الجدار عبر معاً  للعمل فرصاً  توفر الحالیة
 القضایا بشأن الحوار تعزیز السبیل أمام تمھید إلى العمل مجال في إحراز تقدم یؤدي أن ویمكن. والثالثي

 الفاصلة بینھما. العامة واالجتماعیة االقتصادیة
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 مرفق

 قائمة محاوري البعثة 

 المؤسسات الفلسطینیة

 وزارة العمل
 السید نصري أبو جیش، وزیر العمل 

 السید سامر سالمة، وكیل الوزیر 

 دراغمة، وكیل مساعد، سیاسات قطاع العمل السید عبد الكریم 

 العمل   إداراتالسید بالل ذوابھ، وكیل مساعد، 

 ر، وكیل مساعد، شؤون المدیریات ومطالالسید أمین  

 السید علي الصاوي، مدیر عام، مدیریة التفتیش وحمایة العمل 

 السید رامي مھداوي، مدیر عام، مدیریة العمل 

 یة عالقات العمل السید سلیم نخلھ، مدیر عام، مدیر 

 السید یوسف زغلول، مدیر عام، لجنة سیاسة التشغیل

 السید نضال عایش، مدیر عام، مدیریة التدریب المھني 

 الوزیر   دیوانالسید ھاني الشنطي، مدیر عام، 

 وحدة القانونیةالالسیدة بثینة سالم، رئیسة،  

 السیدة لما عواد، رئیسة، وحدة النوع االجتماعي 

 نون، رئیسة وحدة العمالة في الخارج  السیدة أسماء ح

 وزارة الخارجیة
 السید عمر عوض هللا، سفیر، قطاع العالقات متعددة األطراف، رئیس مدیریة األمم المتحدة ومنظماتھا المتخصصة  

 السید محمد عیّاد، سكرتیر ثالث 

 ملحق دبلوماسي  یوب، أیوب أالسید 

 وزارة التنمیة االجتماعیة
 مجدالني، الوزیر السید أحمد 

 السید داوود الدیك، وكیل الوزیر 

 السید أنور حمام، وكیل مساعد 

 السیدة تغرید كشك، مدیر عام، دیوان الوزیر 
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 منظمة التحریر الفلسطینیة/ المجلس التشریعي الفلسطیني 
 السید صائب عریقات، أمین اللجنة التنفیذیة في منظمة التحریر الفلسطینیة، كبیر المفاوضین الفلسطینیین،  

 عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح

 السید أشرف الخطیب، المستشار اإلعالمي لدائرة شؤون المفاوضات ووحدة دعم المفاوضات 

لخارجیة والعالقات الدولیة، رئیس دائرة شؤون المغتربین،  السید نبیل شعث، مستشار رئیس دولة فلسطین للشؤون ا 
 منظمة التحریر الفلسطینیة

 السید مصطفى البرغوثي، أمین عام المبادرة الوطنیة الفلسطینیة، رئیس جمعیة اإلغاثة الطبیة الفلسطینیة،  
 عضو في المجلس التشریعي الفلسطیني 

 منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
 جتمع المدني األخرىظمات المنوم

 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین، نابلس 
 السید شاھر سعد، األمین العام 

 السید راسم البیاري، نائب األمین العام 
 السیدة عایشھ حموضھ، رئیسة وحدة النوع االجتماعي، عضو األمانة العامة

 السید محمد جادهللا، مستشار 
 اإلعالمي السید ناصر دمج، رئیس المكتب  

 السیدة خولة علیان، عضو اللجنة التنفیذیة 
 السید یاسر طھ، عضو اللجنة التنفیذیة 

 السید ساھر صرصور، عضو األمانة العامة
 السید بسام یعیش، عضو األمانة العامة 

 السید خالد عبد الھادي، عضو األمانة العامة 
 السید عماد عواجنھ، عضو األمانة العامة 

 عضو األمانة العامة السید محمود عامر، 
 السید قائد عواد، عضو األمانة العامة 

 السید محمد كمیل، عضو األمانة العامة 
 السید عبد الھادي أبو طھ، عضو األمانة العامة 

 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین، غزة
 السید وائل خلف، عضو األمانة العامة، نائب رئیس نقابة الموظفین العمومیین

 یحیى أبو العطا، عضو األمانة العامة، نائب رئیس النقابة العامة لعمال النقل العام السید 

 العام للنقابة العامة لعمال الخدمات العامة والتجارة   ینالسید بشیر السیسي، عضو األمانة العامة، األم

 السید سالمھ أبو زعیتر، عضو األمانة العامة، رئیس النقابة العامة للخدمات الصحیة

 اعیة الفلسطینیة، رام هللارحاد الغرف التجاریة الصناعیة الزات
 اعیة الزراعیة الفلسطینیة، رئیس غرفة نابلس نالسید عمر ھاشم، رئیس مجلس مدراء اتحاد الغرف التجاریة الص

 السید جمال جوابرة، األمین العام 

 السید أكرم حجازي، مدیر وحدة العالقات العامة 

 مدیر وحدة المعلومات السید نزیھ مرداوي، 

 السید موسى سالمھ، مدیر وحدة النوع االجتماعي
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 غرفة الخلیل
 السید إیھاب حسونھ، األمین 

 غرفة قلقیلیة
 السید محمد قطقط، مدیر 

 غرفة سلفیت
 السید فواز شحادة، رئیس

 غرفة طوباس
 مجلس اإلدارة عضو السید وجیھ أبو خیزران، 

 غرفة غزة
 رئیس غرفة غزة ونائب رئیس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیةالسید ولید الحصري، 

 السید بسام مرتجى، مدیر  

 السید ھاني عطا�، عضو مجلس اإلدارة

 غرفة شمال غزة
 السید عماد الغول، المدیر العام 

 غرفة رفح
 السید ھیثم أبو طھ، رئیس

 ة، غزةاالتحاد العام للصناعات الفلسطینی 
 السید خضر أشنیروة، مدیر تنفیذي

 السید محمد المنسي، عضو مجلس اإلدارة 

 اتحاد شركات تكنولوجیا المعلومات، غزة
 السیدة ریم الدباغ، مدیر تنفیذي 

 السید أسامة أبو زبیا، عضو مجلس اإلدارة 

 الحاضنة الفلسطینیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، غزة
 مدللة، مدیر تنفیذي السید مجد أبو 

 اتحاد المقاولین الفلسطینیین، غزة
 السید أسامة كحیل، رئیس

 مركز التجارة الفلسطیني (بالترید)، غزة
 السید محمد سكیك، مدیر برنامج

 الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، رام هللا
 السید عمار الدویك، المدیر العام 

 االجتماعیة، غزةالصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة 
 السید محمد أبو زعیتر، نائب المدیر التنفیذي 

 صندوق تطویر وإقراض الھیئات المحلیة، غزة
 السید محمد أبو شعبان، مھندس مناطقي 

 مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة، غزة
 العمل الحر   المال مقابل العمل ودعم  - مشروع غزة الطارئالسید عالء الغالییني، مدیر البرنامج، 
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 محافظة نابلس 
 السیدة عنان األتیرة، نائب محافظ محافظة نابلس 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، رام هللا
 عام المدیر الالسیدة رندة سنیورة،  

 االتحاد العام للنساء الفلسطینیات، رام هللا
 السیدة غزالة عرب، عضو في الجمعیة العامة

 سعافین، عضو في الجمعیة العامةالسیدة ختام 

 مركز دراسات المرأة، رام هللا
 عام المدیر  ال، عویضة ا السیدة سام

 اللجنة التقنیة لشؤون المرأة، رام هللا
 السیدة أریج عوده، رئیسة مجلس اإلدارة

 السیدة بثینة دكمك، سكرتیرة

 السیدة أمل جمعة، منسقة اإلعالم المرئي والمسموع  

 للمعاقین بصریاً، رام هللا الجمعیة األھلیة
 السید زیاد عمرو، الرئیس 

 جمعیة الشبان المسیحیة، رام هللا
 السیدة شذى أبو سرور، مشرفة في مجال المناصرة 

 االتحاد الفلسطیني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة، رام هللا
 في مجال المناصرة  مسؤولناصر،  ةز مالسید ح

 جمعیة نجوم األمل، رام هللا
 السیدة صفیة خالد، رئیسة الجمعیة 

 جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني، رام هللا
 االتحاد الفلسطیني العام لألشخاص ذوي اإلعاقةالسیدة أنجي عابد، خبیرة لغة اإلشارة، عضو في 

 رام هللا ،)Paltel(شركة االتصاالت الفلسطینیة 
 السید عمار العكر، الرئیس التنفیذي  

 والتسویق واالتصاالت تخطیط العالمة التجاریة ، مدیرة قسم السیدة رانیا مري

 سنقرط القابضة 
 السید مازن سنقرط، الرئیس والمدیر التنفیذي 

 )Pharmacare(شركة فارمكیر 
 التنفیذي   المدیر السید باسم خوري، 

 برنامج تسریع وحضن التدفقات، رام هللا
 مؤسس شریكالسیدة مجد خلیفھ، 

 رماحي، مدیر تنفیذي ومؤسس شریك السید أحمد 

 السید إمام حثناوي، مدیر تنفیذي

 السید الجمیل اسماعیل، مدیر البرامج 

 Gaza Sky Geeksالسیدة رند الصافي، مسؤولة البرامج، شركة 
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 اجتماعات أخرى

 المطران عطا هللا حنا، رئیس أساقفة سبسطیة للروم األرثوذكس في القدس

 السید وائل قریم، محامٍ 

 المؤسسات اإلسرائیلیة

 حكومة إسرائیل ومؤسسات عامة أخرى

 وزارة الخارجیة
 السید ألون بار، سفیر، نائب المدیر العام لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة

 وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعیة
 السید أفیكدور كابالن، مدیر عام 

 كارین سیال، رئیسة عالقات العمل  السیدة ریفیتال

 السیدة مایا میلیر میشي، إدارة العمل 

 السید افنر عمراني، كبیر مدیري األبحاث، دائرة عالقات العمل 

 السیدة شیري لیف ران الفي، مسؤولة عن حقوق العمال األجانب 

 العمل السید ھیزي شوارتزمان، مدیر قسم السالمة والصحة المھنیتین ورئیس مفتشي 

 السیدة ریفكا ویربنیر، رئیسة قسم عالقات العمل

 السید ابراھیم الكیالني، مستشار قانوني في قسم عالقات العمل 

 رئیس االدعاء العام السید غالي لیفي، 

 المؤسسة اإلسرائیلیة للسالمة والصحة المھنیة 
 السید سامي السعدي، مدیر المحافظة الشمالیة

 الحدود  ومنافذ سلطة السكان والھجرة
 السیدة إفرات لیف أري، قسم الشؤون القانونیة

 وزارة المالیة
 كبیر الخبراء االقتصادیین في شعبة أبحاث الدائرة - السید مایكل ریتوف، خبیر اقتصادي أول

 منسق األنشطة الحكومیة في األراضي
 اللواء ألون شاشام، رئیس فرع العالقات األجنبیة

 رئیس الفرع االقتصادي  الرائد موتي ستولوفیتش، نائب 

 منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
 ومنظمات المجتمع المدني األخرى

 االتحاد العام للعمل في إسرائیل - الھستدروت
 السید بیتر لیرنر، مدیر عام العالقات الدولیة 

 السیدة أفیتال شابیرا، مدیرة العالقات الدولیة 

 التنفیذ، شعبة السیاسات العامة واالقتصاد السیدة غیورا والي، مدیرة 
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 شعبة السیاسات العامة واالقتصاد سیبولد، موظفة التنفیذ،  - السیدة تمر فریدمان

 الخدمة القانونیة للنقابات المحامیة تیھیال بینیشو، 

 السید وائل عبادي، مدیر مركز المعلومات واالتصاالت 

 مركز ماكرو لالقتصادات السیاسیة 
 ناتانسون، مدیر عام السید روبي 

 السید یاناي ویس، مدیر األبحاث 

 نساء ضد االحتالل ومن أجل حقوق اإلنسان "ماتشسوم واتش" - "ال للحواجز"
 السیدة سیلفیا بیترمان، متطوعة 

 جمعیة عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال
 السید عبد داري، منسق میداني، دائرة العمال الفلسطینیین

 المتحدة والمنظمات الدولیةاألمم 

 مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملیة السالم في الشرق األوسط
 المقیم   اإلنسانیة/المتحدة للشؤون    األممالمتحدة/ منسق  لألمم جیمي ماكجولدریك، نائب المنسق الخاص السید 

 المحتلة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، األرض الفلسطینیة 
 روفت، رئیسة المكتب سالسیدة سارة موك

 السیدة میلیسا فرناندیز، منسقة میدانیة في الضفة الغربیة

 السید راي دولفین، باحث 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
 في الشرق األدنى (األونروا)

 یةالسیدة غوین لویس، مدیرة عملیات األونروا، الضفة الغرب

 السید ماتیاس شیمیل، مدیر عملیات األونروا، غزة

 مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان
 السید جیمس ھینان، رئیس المكتب 

 صندوق النقد الدولي، بعثة الصندوق في الضفة الغربیة وغزة
 السید روبرت تشادزي، الممثل المقیم، الضفة الغربیة وغزة 

 قسیس، خبیرة اقتصاد   السیدة ھانیا

 البنك الدولي 
 السیدة سمیرة حلس، مدیرة البرنامج، مدیرة حافظة التنمیة البشریة وفریق المھام 

 كانو، كبیر خبراء االقتصاد ومدیر شریك لفریق المھام  - السید كریستوبال ریداو

 المھام   السیدة فریدیریك روتر، كبیرة أخصائیي الحمایة االجتماعیة ومدیرة شریكة لفریق

 ریازا، كبیر خبراء االقتصاد  - السید خافییر سانشیز 

 السیدة مھا بالي، محللة العملیات  
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 الجوالن السوري المحتل

 المرصد، المركز العربي لحقوق اإلنسان في أعالي الجوالن
 السید وائل طربیھ، مدیر البرنامج 

 السید كرامة أبو صالح، محامٍ 

 اجتماعات إقلیمیة

 اجتماعات في دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة

 دمشق - وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل
 السیدة ریما قادري، الوزیرة

 السید محمود الكوا، مدیر التعاون الدولي والتخطیط 

 السیدة لجین یونس، مدیرة قسم العالقات العربیة

 السیدة ھناء دیب، المكتب الصحفي 

 األحمد، المكتب الصحفي السید ناصر  

 دمشق - وزارة الصناعة
 ، الوزیر جذبة زین العابدینالسید محمد معن 

 دمشق - وزارة الخارجیة والمغتربین
 السید عمار عواد، نائب المدیر، مدیر التنظیم 

 السید شاكر زیتون، خبیر لدى دائرة المنظمات الدولیة

 دمشق - االتحاد العام لنقابات العمال
 لمرصد العمالي للدراسات والبحوث ا السید جمعة حجازي، مدیر عام 

 غرفة صناعة دمشق وریفھا
 السید عبي رشن، رئیس وحدة شؤون العمل

 السید محمد أیمن مولوي، عضو في مجلس اإلدارة 

 غرفة التجارة
 السید عبد الھدى لحام، عضو في مجلس اإلدارة 

 محافظة القنیطرة 
 لمحافظ السید حسین إسحاق، نائب ا 

 السید محمد ھشام الطباع، عضو في لجنة االستثمار 

 السید صالح سوید، عضو المكتب التنفیذي 

 اجتماعات في القاھرة، مصر

 منظمة العمل العربیة، القاھرة
 السید فایز المطیري، المدیر العام 

 السید مروان عثمان، مكتب المدیر العام 

 العالقات الخارجیة والعالقات الدولیةالسید عماد شریف، مدیر دائرة  



 المحتلة  العربیة   األراضي عمال  وضع
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 جامعة الدول العربیة، القاھرة 
 السید سعید أبو علي، األمین العام المساعد، قطاع فلسطین واألراضي العربیة المحتلة

 السید حیدر طارق الجبوري، وزیر مفوض، قطاع فلسطین واألراضي العربیة المحتلة، مدیر إدارة شؤون فلسطین 

  والمؤسسات الرسمیة الفلسطینیة، االجتماعیةوالشؤون  واإلعمار سؤول عن قسم التنمیة السید محمد فتحي شقورة، م
 ة العربیة المحتل واألراضي قطاع فلسطین 
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