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  معلومات أساسية
تقدم هذه الوثيقة تقريرًا عن التقدم المحرز وعن عمليات تدخل منظمة العمل الدولية المخطط لها في سياق  .١

وهي تغطي برنامج عمل المنظمة منذ آخر تحديث في . برنامج التعاون التقني في األراضي العربية المحتلة
بالتعاون مع وزارة العمل واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد  منفذوال ٢٠١٠،١نوفمبر / تشرين الثاني

وتبرز الوثيقة تدخالت منظمة العمل الدولية سعيًا إلى . الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية
ماعية واالقتصادية مواجهة وضع العمال في األراضي العربية المحتلة، مع األخذ في االعتبار التحديات االجت

 .٢٠١٣-٢٠١١خطة التنمية الفلسطينية الوطنية للفترة  هي واردة فيالجسيمة واالستجابات الوطنية آما 

والحياة اليومية للفلسطينيين، رجاًال ونساًء، الذين يسعون إلى آسب لقمة عيش لهم وألسرهم، ال تزال  .٢
واألهم . وغزة ،يةقفة الغربية، بما فيها القدس الشرمتضررة بشكل آبير من استمرار االحتالل اإلسرائيلي للض

عمل للقوى العلى استحداث ما يكفي من فرص  غير قادرين االقتصاد وسوق العمل الفلسطينيين أنمن ذلك 
وفي حين تمكن بعض النمو مؤخرًا من استحداث فرص عمل . المتنامية والشابة أآثر فأآثر الفلسطينية العاملة

الواقع الذي تعيشه أعداد آبيرة ومتزايدة من الفلسطينيين،  ، هيلة والعمل الهش والفقرللبعض، تبقى البطا
 .نساًء ورجاًال

، غير أّن ٢٠١٠في ) في المائة ٩(النمو االقتصادي  تسارع في وتيرة وخالل الفترة قيد االستعراض، سجل .٣
آبيرة بالوضع  ألحق أضرارًا انعدام اليقين السياسي الذي بالنظر إلىيزال هشًا  الوضع االقتصادي ال

النمو على نحو غير متساٍو بين غزة  وتوزع. االجتماعي واالقتصادي الذي آان يعاني أصًال من الهشاشة
ويعزى . في المائة في غزة ١٥في المائة في الضفة الغربية و ٨والضفة الغربية، مع تسجيل معدل نمو بلغ 

مالي  حافزالحفاظ على بهات المانحة، مما سمح للسلطة الفلسطينية مساعدة التي تقدمها الجالهذا االنتعاش إلى 
أي استثمار واسع النطاق، مما يفضي إلى نمو  لم تشهد بعدغير أّن قطاعات االقتصاد المنتجة . توسعي آبير

وفي هذا السياق، . آبير على االقتصاد الفلسطيني إلى حدبطيء في القطاع الخاص مع هيمنة قطاع الخدمات 
، بالرغم من أنه ال يزال ٢٠٠٩تحسنًا مقارنة مع عام  ٢٠١٠العمل وسوق العمل في  فرص وضع شهد

عاطل عن العمل  ٢٣٩٠٠٠من  ةوتراجعت البطالة في الضفة الغربية وغز. منخفضًا بحسب المعايير الدولية
فض معدل مما خ -  ٢٠١٠الرابع من  ربععاطل عن العمل في ال ٢٣٤٠٠٠إلى  ٢٠٠٩الرابع من  ربعفي ال

في المائة في  ٣٧٫٤إلى  ٣٩٫٣في المائة في الضفة الغربية، ومن  ١٦٫٩ في المائة إلى ١٨٫١ البطالة من
 الكبيرإلى االنخفاض ذلك  يعزىو) في المائة ٤١٫١(ويبقى معدل مشارآة القوى العاملة منخفضًا جدًا . غزة

 .مشارآة المرأة في القوى العاملةفي معدل 

  رز في تنفيذ البرنامجالتقدم العام المح
من أجل  ٢٠١٣-٢٠١١خالل الفترة قيد االستعراض، أصدرت السلطة الفلسطينية خطة التنمية الوطنية للفترة  .٤

دولة ذات سيادة وتسريع وتيرة التنمية االجتماعية  نشوءلبناء الدولة و المتواصلة المبذولةدعم الجهود 
الخطة على تعزيز  ترّآزو. ومزدهر للشعب الفلسطيني واالقتصادية المطلوبة لضمان مستقبل آمن ومستقر

عمل وتحديث وتطوير النظام التعليمي الفلسطيني من أجل دعم النمو القطاع الخاص واستحداث فرص 
االقتصاد القائم على المعارف واالستثمار في البنية األساسية الوطنية من خالل االرتقاء بمؤسسات الدولة 

وترتدي مكونات الخطة . وتدخالت التنمية االجتماعية واالقتصادية تنفيذًا سريعًا للتمكن من تنفيذ مبادرات
أهمية بالنسبة إلى النشاط المستمر الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في األرض الفلسطينية المحتلة، 

مل؛ تطوير مناهج اإلدارة العامة واإلدارة السديدة لسوق العتبسيط تحديث و: ما يليالسيما من حيث عالقتها ب
جديدة للتعليم العالي؛ تعزيز المشارآة الكاملة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا؛ تشجيع عمل الشباب؛ دعم إنشاء بيئة 
محفزة لقطاع األعمال وإدماج شبكات السالمة االجتماعية وإصالحها وتنفيذ استراتيجية الحماية االجتماعية، 

 .للتشغيل والحماية االجتماعية باإلضافة إلى إنعاش الصندوق الفلسطيني

 ٤٫٩٧وتقوم منظمة العمل الدولية حاليًا بتنفيذ برنامج للتعاون التقني، بمبلغ إجمالي متزايد يصل اآلن إلى  .٥
مليون دوالر أمريكي، بتمويل من الكويت والمملكة العربية السعودية وترآيا وبنك التنمية اإلسالمي 
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وبرنامج  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتحدة اإلنمائي وإسبانيا والصندوق المشترك بين برنامج األمم
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوآالة السويسرية للتنمية والتعاون ومنظمة التابع لمساعدة الشعب الفلسطيني 

الغربية وغزة على وقد أتاح هذا األمر للمكتب أن يدعم تواجد منظمة العمل الدولية في الضفة . العمل الدولية
وموظف مسؤول عن البرنامج وموظفين وطنيين مسؤولين عن المشروع  للمنظمة حد سواء، بانضمام ممثل

وعقب اجتماع الجهات المانحة في منظمة العمل الدولية، الذي ُنظم في جنيف في تشرين . وموظفي الدعم
وجرى تأمين التمويل، باستهداف إعادة  ، ُقدمت مجموعة جديدة من مقترحات المشاريع٢٠١٠نوفمبر / الثاني

 عموميًا تعليم تنظيم المشاريع وجعلالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية أساسًا تنشيط وتشغيل 
 .داخل الضفة الغربية ودعم مبادرات تنمية المهارات في غزة

ئق لصالح األرض الفلسطينية الفلسطينيون بصياغة استراتيجية جامعة للعمل الال أصحاب المصلحةوقام  .٦
وتدعم االستراتيجية الجهود اإلنمائية المستمرة الستدامة التماسك االجتماعي والعدالة . عليها صادقواالمحتلة و

باالنتقال من مشروع موجه نحو نهج أآثر برنامجية يقوم على  - والمساواة من خالل نهج أآثر تكامًال واتساقًا
تدعم حقوق العمال وإدارة سوق العمل من خالل تحسين العالقات  " ١: "بما يليوهي تقوم أساسًا . النتائج

العمل فرص تعزز بيئة اقتصادية مستدامة للوصول بشكل أآبر إلى  " ٢"الصناعية وتعزيز المؤسسات؛ 
 .تسّهل تطوير نظام متكامل للضمان االجتماعي وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي  "٣"؛ وأسباب العيش

  ض التقدم المحرز واإلنجازات استعرا
  في مجاالت العمل الرئيسية

  دعم حقوق العمال وإدارة سوق العمل من خالل 
  تحسين العالقات الصناعية وتعزيز المؤسسات

تدعم منظمة العمل الدولية رؤية السلطة الفلسطينية والشرآاء االجتماعيين من أجل تحسين العالقات الصناعية  .٧
يساهم برنامج عمل منظمة  ٢٠١٠،٢فبراير / في اتساق آامل مع إعالن تورينو، شباطو. والمفاوضة الجماعية

. التنمية الوطنية اتالعمل الدولية في تحسين آلية المشاورات الثالثية والثنائية وبناء توافق اآلراء بشأن سياس
كل مجاالت من األولوية واالتفاقات الجماعية والمواثيق االجتماعية، إلى جانب حل نزاعات العمل ومنعها، تش

ويجري توسيع نطاق المساعدة التقنية من أجل بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين وضمان تعزيز . القصوى
ولهذا الغرض، . نظام إدارة العمل وتفتيش العمل بغية المشارآة في الحوار االجتماعي على نحو أآثر فعالية

، بما في من الناحية التقنية ية إلدارة العمل والحوار االجتماعيتقوم منظمة العمل الدولية بدعم تنفيذ استراتيج
ذلك تنفيذ تدقيق تفتيش العمل وبرنامج بناء القدرات المعد لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

 .واستعراض شامل لتشريعات العمل من خالل عملية استشارية ثالثية

بشأن إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي فلسطيني، قامت ًا مؤخروبغية دعم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء  .٨
والشرآاء االجتماعيين ونظمت جوالت  ليشمل الحكومةمنظمة العمل الدولية بتوسيع نطاق الدعم المطلوب 

دراسية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني والبلغاري، من أجل االستفادة من خبرة البلدين وهيئات 
ويستكمل . ء المشورة في آل منهما فيما يتعلق بصياغة السياسات والتشريعات ذات الصلةاالستشارة وإسدا

هذه المبادرة مؤتمر وطني قادم بشأن الحوار االجتماعي، من شأنه أن يمهد الطريق أمام عملية تشاور على 
ومن من الحكومة بشأن إنشاء المجلس، مع مشارآة جهات فاعلة وطنية ودولية، بما فيها أعضاء  بلدمستوى ال

 .والمجتمع المدني واألآاديميات والمجتمع الدوليالشرآاء االجتماعيين 

التحاد العام لنقابات ل التابعوقدمت منظمة العمل الدولية الدعم التقني والمالي إلى مرآز المشورة القانونية  .٩
شكاوى العمال الفلسطينيين العاملين  لتسويةالذي يضطلع بمهام اتخاذ ما يلزم من إجراءات و عمال فلسطين،
تنشيطه ما أن يتم حشد  سُيعادوفي إطار هذا المشروع، الذي ُعلق بسبب نقص األموال والذي . في إسرائيل

 .عامل ١٥٠٠وأسديت المشورة القانونية إلى  قضية ٩٠الموارد المالية الالزمة، اسُتعرض ما مجموعه 
، والصناعية والزراعية الفلسطينية اتحاد الغرف التجارية نية إلىباإلضافة إلى ذلك، قدمت المشورة التق

 

، مؤتمر العمل الدولي، الدورة األراضي العربية المحتلة عمالوضع . ملحق: متقرير المدير العا: مكتب العمل الدولي   ٢
  .١٢٨، الفقرة ٢٠١٠التاسعة والتسعون، 
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واستنادًا إلى المعلومات المجمعة بشأن احتياجات القطاع الخاص من خالل المشروع الذي تموله الوآالة 
فقات ضمان تدب األساليب الكفيلةإّن منظمة العمل الدولية هي في طور القيام بتقييم فالسويدية للتعاون اإلنمائي، 

فعالة من المعلومات بين االتحاد والغرف وآيف يمكن إتاحة الحوار السياسي الفعال مع السلطة الفلسطينية 
 .وأصحاب المصلحة اآلخرين على أفضل وجه

  تعزيز بيئة اقتصادية مستدامة للوصول بشكل أآبر
   وأسباب العيشالعمل فرص إلى 

الذي يلعب دورًا  ،ل والحماية االجتماعيةيشغتالفلسطيني لليل الصندوق فعملتزمة بت السلطة الفلسطينيةإّن  .١٠
ومع االلتزام المالي . مرآزيًا في ترجمة جهود اإلصالح المبذولة إلى إجراءات ملموسة ومحددة األهداف

، فإّن ٢٠١١يناير / انيآانون الث بدءًا منماليين دوالر أمريكي سنويًا  ٥مبدئيًا بمبلغ  للسلطة الفلسطينية
روابط استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، مترافق ببمثابة آيان منفصل للتمويل  ق هوالصندو

ويرتقي بمهارات القوى  المستضعفةعيش المجموعات  أسبابيدعم تنمية الرأس المال البشري وإنعاش 
العمل الدولية وفي هذا السياق، قدمت منظمة . بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل بحيث تتواءمالعاملة 

. المساعدة التقنية والمالية إلى وزارة العمل ومجلس مديري الصندوق من أجل دعم جهود اإلنعاش المبذولة
 ٢٠١٠أآتوبر / في تشرين األول السلطة الفلسطينيةوعقب سلسلة من خدمات المشورة التقنية المقدمة إلى 

صندوق وتطوير وتنفيذ برنامج بناء خطة عمل تضمنت عناصر لتشغيل ال وضعت، ٢٠١١مارس / وآذار
دعم العاملين ) أ: (القدرات للموظفين العاملين بموجب الصندوق وتعميم ثالثة مشاريع رائدة ترمي إلى ما يلي

دعم العاملين السابقين ) ب(لحسابهم الخاص باعتبار ذلك بدائل مستدامة للوظائف السابقة في المستوطنات؛ 
صغيرة من المتوقع أن توظف بين عامل واحد وأربعة عمال سابقين آخرين في المستوطنات إلنشاء منشآت 

توظيف المتخرجين الشباب العاطلين عن العمل من خالل اإلدماج الوظيفي في منشآت ) ج(في المستوطنات؛ 
بعد توقيع اتفاق منحة بين  ٢٠١١يونيه / وقد بدأ تشغيل الصندوق في حزيران. مختارة من القطاع الخاص

 .العمل الدولية والسلطة الفلسطينية خالل مؤتمر العمل الدوليمنظمة 

، قدمت منظمة ٢٠١٠مايو / وبعد صياغة السياسة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإطالقها في أيار .١١
العمل الدولية خدمات المشورة التقنية إلى وزارة االقتصاد الوطني ودعمت عملية وضع خريطة طريق إلنشاء 

وترمي الوآالة إلى تعزيز بيئة قطاع . بالغة الصغروالصغيرة و المتوسطةالة تطوير المنشآت وتشغيل وآ
تحسين المملوآة من الرجال والنساء، ودعم بالغة الصغر والصغيرة و المتوسطةلمنشآت لأعمال محسنة 

في آافة الصغر بالغة والصغيرة و المتوسطة التنسيق واالتساق السياسيين والبرنامجيين في تطوير المنشآت
الحصول على الخدمات اإلنمائية المالية وفي قطاع سبل أقسام السلطة الفلسطينية والبلديات المحلية، وتعزيز 

ومساهمتها في العمل بالغة الصغر والصغيرة و المتوسطةن المعارف بشأن قطاع المنشآت ياألعمال، وتحس
جمع األموال، بالشراآة مع لالدولية الجهود حاليًا  وتبذل منظمة العمل. الالئق والمنتج والنمو االقتصادي

 .وزارة االقتصاد الوطني

وبرعاية وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي، ُنشرت حزمة التدريب على معرفة إدارة األعمال في  .١٢
و ما جاء في المدارس المهنية والثانوية، للدعوة إلى ثقافة تنظيم المشاريع والعمل للحساب الخاص، على نح

ونظرًا إلى المساهمة اإليجابية التي حققها هذا التدخل في المجاالت المستهدفة، هناك . الخطة اإلنمائية الوطنية
استراتيجية مماثلة قيد اإلعداد لضمان أّن تعليم تنظيم المشاريع يصل إلى جميع المؤسسات التربوية من خالل 

وبعد تعميم حزمة . معًاوهو إجراء دعمته آليًا الوزارتان  - الوطن  المناهج الدراسية المحدثة على صعيد تعميم
التدريب على معرفة إدارة األعمال على المؤسسات التربوية المعنية، ستؤدي منظمة العمل الدولية دورًا مهمًا 

في المالية وغير المالية خدمات الالحصول على سبل في إقامة الروابط ذات الصلة مع القطاع الخاص ودعم 
 .تطوير األعمال بهدف دعم عملية االنتقال من المدرسة إلى العمل

وبغية دعم الجهود  ٢٠٠٩واستنادًا إلى برنامج منظمة العمل الدولية للطوارئ، الذي ُنفذ في غزة في عام  .١٣
تنفيذ برنامج تنمية المهارات الذي  ٢٠١١يناير / في آانون الثاني استؤنفالمبذولة في إعادة اإلعمار، 

الوآالة السويسرية للتنمية والتعاون، باالستناد إلى أفضل تهدف أساسًا قطاع البناء في غزة، بتمويل من يس
وترّآز الشراآة . الممارسات الدولية في السياقات المتضررة من النزاعات والمكيفة مع السياق المحلي

على ) األونروا(نيين في الشرق األدنى االستراتيجية مع وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطي
تعزيز المهارات والقابلية لالستخدام فيما يتعلق بالوظائف الرئيسية في قطاع البناء، من خالل تنفيذ برنامج 

برنامج  ٢٠١١سبتمبر / وُنظم في أيلول. لبناء القدرات يستهدف المهندسين بشأن تكنولوجيات البناء المالئمة
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على المهارات من أجل تزويد موظفي األونروا بمهارات وتقنيات حديثة، بما في ذلك  لتدريب المدربين يقوم
ليشمل النساء في  برة التونسية وسيجري توسيع نطاقهواستفاد التدريب من الخ. استعراض المناهج المهنية

 .ترة المقبلةفال

كين المرأة، تستهدف تدخالت وفي إطار البرنامج المشترك لألمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتم .١٤
محددة زيادة فرص عمل المرأة في األرض الفلسطينية المحتلة لصالح النساء ذوات الدخل المنخفض 

وترّآز االستراتيجية على زيادة تأثير . ، بمن فيهّن الالتي يتواجدن في مخيمات الالجئينالشاباتوالمتخرجات 
تخطيط الالعمال ومنظمات أصحاب العمل في صنع القرارات والجنسين ومنظمات المساواة بين المدافعين عن 

تعميم االعتبارات المتعلقة بالمساواة بين تحسين وبناء قدرات مزودي خدمات تطوير األعمال من أجل 
الجنسين ونشرها على مستوى القمة لصالح صاحبات المشاريع، ودعم التعاونيات من أجل تحسين الخدمات 

برامج  تنفيذللمنح ووضع و متكاملت الدخل المنخفض من خالل توفير وإدارة نظام المقدمة إلى النساء ذوا
 .تدريبية للنساء في المجاالت الرئيسية التي ما فتئ الطلب يتزايد عليها في سوق العمل

  تسهيل تطوير نظام متكامل للضمان االجتماعي 
  وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي

لفلسطينيين بشأن تطوير نظام متكامل للضمان االجتماعي من أجل ا أصحاب المصلحةتجرى مناقشات مع  .١٥
إرساء أرضية للحماية االجتماعية لصالح الفقراء والمستضعفين، باإلضافة إلى توسيع نطاق نظام التأمين 

يجري حاليًا وتأمين األمومة؛ لنظام  استحداثعمال القطاع الخاص وعائالتهم من خالل  ليشملاالجتماعي 
 لضمان االجتماعياوسوف يقوم هذا التدخل على عملية مسح . برنامج لتأمين البطالة اعتمادمكانية استكشاف إ

يتم االضطالع بها بالشراآة مع معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني والعمل التشريعي الجاري  التي
 . مع جامعة بيرزيت

  الخطوات المقبلة
وستمثل اإلطار الجامع  ٢٠١١صيغتها النهائية بحلول نهاية عام  سوف توضع استراتيجية العمل الالئق في .١٦

التنمية االجتماعية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة،  من أجلالذي يدعم رؤية الشرآاء الثالثيين 
 .باستخدام الدعم التقني لمنظمة العمل الدولية وقدرتها وميزتها النسبية

ط علمًا بهذه التطورات واالستجابة التي تقترحها منظمة العمل الدولية من ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يحي .١٧
 .خالل البرنامج المعزز للتعاون التقني، وأن يوفر المشورة بشأن الخطوات المقبلة لتنفيذه
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