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تمهيد
أوفدت مرة أخرى هذا العام ،وفقا ً للوالية التي منحها مؤتمر العمل الدولي ،بعثة إلعداد تقرير بشأن وضع
العمال في األراضي العربية المحتلة .وزارت البعثة الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وغزة وإسرائيل
والجوالن السوري المحتل .والتقى رئيس البعثة في القاهرة المدير العام لمنظمة العمل العربية وممثلين عن جامعة
الدول العربية.
وأجرت البعثة مناقشات معمقة مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ومنظمات أصحاب
العمل ومنظمات العمال في األرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ،ومع المواطنين السوريين في الجوالن السوري
المحتل ،ومع ممثلين عن األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ،فضالً عن
مجموعات التركيز التابعة للعمال الفلسطينيين .وقدم الجميع معلومات ُ
استرشد بها في إعداد هذا التقرير .كما
اضطلعت البعثة بعدد من الزيارات الميدانية.
وإنني ممتن لما أبداه جميع محاوري البعثة من تعاون ،وهو ما يؤكد مرة جديدة الدعم واسع النطاق للقيم
التي تنادي بها منظمة العمل الدولية والنشاط المستمر الذي تضطلع به مع جميع هيئاتها المكونة .وكما جرت عليه
العادة ،اضطلعت البعثة بعملها ،يحدوها هدف التوصل إلى تقييم شامل ودقيق ومحايد للوضع الراهن للعمال في
األراضي العربية المحتلة.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي .وقد دخل اآلن الجيل الثاني المولود في
ظل هذا االحتالل ،في مرحلة البلوغ .وأصبح االحتالل نفسه أكثر ترسخا ً من أي وقت مضى ،ال سيما مع توسع
المستوطنات اإلسرائيلية في المناطق الواقعة وراء حدود عام  .7691وفشلت المحاوالت المتكررة إليجاد حل
تفاوضي .وشهدت خمسة عقود من االحتالل توالي النزاعات العنيفة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى حل
متفاوض بشأنه في آن ً
معا .وخالل ما يقرب من نصف هذه المدة ،كانت اتفاقات أوسلو بمثابة خارطة الطريق من
أجل تحقيق حل قائم على أساس الدولتين .غير أن هذا األمر يبدو اآلن أبعد مناالً وأكثر عرضة للخطر من أي
ً
هدفا .ولم تبرز أية
وقت مضى منذ أن اتفق الشركاء المباشرون في التفاوض والمجتمع الدولي على اعتباره
سيناريوهات بديلة مقبولة ،ويبدو أن العملية قد ُعلقت زمنيا ً في هذه المرحلة ،منتظرة بقلق حدوث أمر ما .ومما
يؤسف له أن التاريخ ال يقدم أسبابا ً توحي باألمل في أن يفضي انعدام اليقين هذا وعدم وجود أي مبادرات في سبيل
تحقيق السالم في المنطقة ،إلى انبثاق أي شيء طيب.
وانبعثت بعض اآلمال لفترة وجيزة في كانون األول /ديسمبر من العام الماضي ،عندما اعتمد مجلس األمن
في األمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف بناء المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها
القدس الشرقية .غير أنه ،مثلما تكرر ذلك كثيراً في الماضي ،سرعان ما خبا نور ذلك األمل .ولم تتخذ أي خطوات
ملموسة لمتابعة القرار .وبعد بضعة أسابيعُ ،أعلن عن زيادة توسيع نشاط االستيطان اإلسرائيلي وبناء المزيد من
الوحدات السكنية على األراضي المحتلة .وعليه ،ما فتئت العقبات العديدة الناشئة مباشرة عن االحتالل تهيمن،
ً
ورجاال ،وأسرهم .وفي الضفة الغربية ،أدت القيود
نساء
كما في السابق ،على الواقع اليومي للعمال الفلسطينيين،
ً
المفروضة على حركة التنقل والنشاط االقتصادي والوجود الطاغي للمستوطنات إلى تجزؤ سوق العمل وإعاقة
قيام اقتصاد فلسطيني يتسم بالنشاط ويتمتع بمقومات البقاء .أما وصول أصحاب المشاريع والعمال الفلسطينيين
ً
إلى المنطقة جيم ،أي ما يمثل معظم الضفة الغربية المحتلة ،فأمر يكاد يكون
مستحيال .وال يزال العديد من نقاط
التفتيش وعمليات اإلغالق يقيد بشدة الحراك داخل سوق العمل.
وقد اضطلعت السلطة الفلسطينية في األشهر القليلة الماضية بعدد من المبادرات المهمة في مجال السياسة
العامة ،وأبرزها وضع الصيغة النهائية للبرنامج السياسي الوطني للفترة  ،0200-0271غير أن أثرها على أرض
الواقع لم يتضح بعد .ويتمثل الواقع المرير الذي يواجه جميع الجهود الرامية إلى تعزيز سوق العمل الفلسطينية في
السيطرة التي يمارسها االحتالل على الحدود الفلسطينية وعلى سبل الوصول إلى األراضي والمياه والموارد
الطبيعية .وال يزال المجال المتاح للعمل والزراعة واإلنتاج واستحداث الوظائف في األراضي المحتلة مقيداً بشدة.
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ومع أن نمواً اقتصاديا ً يحدث بالفعل في الضفة الغربية وغزة ،إال أنه يظل دون مستوى إمكاناته بكثير.
وهو ليس كافيا ً لتحسين سبل العيش ،وال يكاد ُيترجم إلى أية مكاسب مهمة في فرص العمل .وتظل البطالة منتشرة
لتسجل مستويات أعلى مما هي عليه في أي بلد آخر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتبلغ أكثر من مقداري
المتوسط اإلقليمي .ويشكل الشباب والنساء أشد الفئات تضرراً :إذ يفتقر شابان من أصل كل خمسة شبان في القوى
العاملة إلى وظيفة ،وتصل معدالت البطالة إلى مستويات أعلى من ذلك في صفوف النساء.
وبالنسبة إلى ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة ،فإن الوضع تجاوز الحد الذي يقبله المنطق
ً
السليم .وال تزال غزة مغلقة براً وبحراً
وجوا .وتبقى البطالة القابلة للقياس أعلى بكثير من  02في المائة .ومن بين
ً
اقتصاديا ،يشكل العاطلون عن العمل األغلبية؛ وتكاد تكون البطالة في صفوف المتخرجين شاملة.
الشباب النشطين
غير أن هذه البيانات ال تمثل سوى مؤشرات ضعيفة عن الحالة اليائسة ألعداد كبيرة من األسر في غزة .والوضع
اإلجمالي لالقتصاد ولسوق العمل يعاني من االختناق .وليس في مقدور أهل غزة التنقل للعمل في أماكن أخرى.
ويشير علماء االقتصاد بحق إلى الوضع في غزة على أنه حالة نكوص للتنمية.
وإنه ألمر مفهوم ،في ظل هذه الظروف ،أن يسعى عدد متزايد من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى العمل
في إسرائيل ،بل ويتطلعون إلى ذلك كحل أساسي لمشاكلهم .ويأتي قرابة ربع إجمالي األجور التي يحصل عليها
الفلسطينيون في الضفة الغربية ،من العمل في إسرائيل أو المستوطنات .وتزيد األجور في إسرائيل عن ضعف ما
هي عليه في الضفة الغربية .بيد أن العديد من العمال يتعرضون للمشقة واالستغالل ،ال سيما على يد الوسطاء
معدومي الضمير الذين يحققون أرباحاً وفيرة ،وفي بعض الحاالت فاحشة تماماً من وراء مواءمة الفلسطينيين
الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل اإلسرائيليين .ويقدم تقرير البعثة أمثلة ملفتة للنظر على الحصة غير المتناسبة
لألرباح التي يحققها الوسطاء .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تتجاوز الرسوم التي يحصلها الوسيط ،الحد األدنى
لألجور الفلسطينية .وبالتالي ،يختفي مبلغ كبير من المال المخصص ألجور العمل في جيوب الوسطاء ،على نحو
ال يسيء إلى العمال الفلسطينيين أنفسهم فحسب ،بل يسيء أيضاً إلى تحقيق اقتصاد سليم في إسرائيل والضفة
الغربية على السواء.
وتلقت البعثة معلومات مهمة عن الطريقة التي باتت تتناول بها اآلن السلطات اإلسرائيلية بعض هذه المسائل
الملحة ،إذ تعتزم إدخال إصالحات على نظام التراخيص وتحسين ُنظم دفع األجور .وفي حالة تنفيذ هذه التدابير
ً
تنفيذاً
فوريا ،سوف يكون العمال الفلسطينيون أقل عرضة لالستغالل وسوف تتحسن ظروف العمل وتزداد األجور
الصافية .ويعتبر التعاون المتواصل بين نقابات العمال اإلسرائيلية والفلسطينية ،وسيلة مهمة أخرى لزيادة أمن
العمال الفلسطينيين االقتصادي والمهني .ومن شأن تحسين نظام التصاريح أن يتيح ألصحاب العمل اإلسرائيليين
مزيداً من اليقين فيما يتعلق بإمكانية توظيف العمال الفلسطينيين الذين يكتسي إسهامهم في بعض القطاعات ،من
قبيل البناء ،أهمية بالنسبة إليهم.
ُ
وتبرز هذه المسائل ،على أقل تقدير ،قدراً متزايداً من الفهم بشأن وقائع سوق العمل المترابطة في إسرائيل
واألراضي العربية المحتلة .ويتيح العمل بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعملون في االقتصاد اإلسرائيلي فرصة
ً
كثيرا ،في ظل الظروف الراهنة ،في تحسين سير عمل سوق العمل
تحقيق قدر من التحسن .ومع ذلك فإنه ال ُيسهم
الفلسطينية على نحو مستدام .والحل القائم على أساس الدولتين إنما يعني تحقيق التعايش بين سوقين للعمل ،جنبا ً
إلى جنب ،مما يوفر آليات منظمة لتفاعلهما .وفي هذه الحالة ،لن يشكل عمل الفلسطينيين في إسرائيل بديالً عن
ً
ترحيبا ،ال بد من استكمال
عدم توفر الفرص .باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من أن هذه المبادرات السياسية تلقى
التدابير التي تتخذها السلطات بإجراءات عاجلة لمعالجة األوضاع التي غالباً ما تكون مهينة عند المعابر بسبب
فترات االنتظار والسفر الطويلة .وقد كان أحد أهداف اتفاقات أوسلو إنشاء أسواق عمل تسير سيراً حسنا ً بالنسبة
إلى إسرائيل والفلسطينيين على السواء .ويظل هذا الهدف أكثر من مجرد مطمح بعيد المنال.
ويشكل "جيل أوسلو" ،أي جميع األشخاص الذين ُولدوا بعد معاهدة عام  ،7661اآلن غالبية الفلسطينيين.
وما فتئت أوضاع عملهم وآفاق سوق العمل أمامهم تزداد قتامة .ويمكن أن يؤدي الشعور باإلحباط في صفوف
الشباب ،مثلما رأينا في السابق وفي أماكن أخرى ،في وقت قصير إلى تغذية التطرف والعنف .وحتى وإن كان
المستوى الحالي للمواجهة والعنف أقل مما كان عليه في السنوات السابقة ،فإن التوترات الكامنة تظل مخيمة على
الدوام ،والمستوى المتواصل للمشادات الكالمية ينذر باالنتقال سريعا ً من القول واتخاذ المواقف إلى الفعل ،وهو
ما يتسبب في أغلب األحيان في عواقب إضافية وخيمة .ومرة أخرى ،قد تندلع دوامة العنف مجدداً في أي وقت
وتتصاعد.
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وأيا ً كانت المسؤوليات األولية لألطراف المباشرة في الصراع ،فإنه ال يمكن لبقية العالم أن يتنصل من
المسؤولية الملقاة على عاتقه بشأنه .وقد لعبت القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والمساعدة التي قدمها في هذا
الصدد دوراً حاسما ً في رسم معالم الصراع وأوجه اختالله وفي السعي إلى التوصل إلى حلول عادلة له .وال بد
ً
عمليا ،بغية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين .وفي الوقت الراهن،
من إعادة تحريك عملية السالم ،التي توقفت
يجري التشكيك في هيكليتها واألسس عينها التي تقوم عليها؛ ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة ما دامت
األسس التي أرسيت على مدى العقدين الماضيين ال تزال سليمة ولم تتوقف جميع عمليات التبادل القائمة بين
إسرائيل والسلطة الفلسطينية .وفي حين يقتضي السالم الدائم أن تكون األطراف المعنية مباشرة ،الفلسطينيون
وإسرائيل ،هي التي تمسك بزمام األمور ،فإن التوصل إليه يستدعي مشاركة المجتمع الدولي ومؤسساته متعددة
األطراف في العملية .وال بد من أن يستمر تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية والعمل الالئق وتطبيقها بوصفها ركناً
أساسياً في هذا المسعى.
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مقدمة
 .7عمالً بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى على
وضع العمال العرب ،الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين ( ،)7692أوفد المدير العام
مرة أخرى هذا العام بعثة إلى إسرائيل واألراضي العربية المحتلة إلجراء أكمل تقييم ممكن لوضع عمال األراضي
العربية المحتلة .وعلى غرار السنوات الماضية ،سعت البعثة إلى جمع المعلومات وتقييمها بشأن وضع العمال في
األرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وغزة) والجوالن السوري المحتل.7
 .0وكان ممثلو المدير العام يسترشدون بالمبادئ واألهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية ،بما في
ذلك إعالن فيالدلفيا ،وبإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وبإعالن منظمة
العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة .كما كانوا يسترشدون بالقرارات التي اعتمدها مؤتمر
العمل الدولي وبالمبادئ الواردة في معايير العمل الدولية ذات الصلة وتلك التي أعلنتها هيئات اإلشراف في منظمة
العمل الدولية.
 .1ولدى دراسة جميع القضايا المعنية ،سواء أثناء زيارة البعثة أو عند إعداد هذا التقرير ،وضع ممثلو المدير
العام نصب أعينهم ،جرياً على عادتهم ،المعايير ذات الصلة بالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،ال سيما اتفاقية الهاي لعام ( 7621فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية) واتفاقية جنيف الرابعة
لعام ( 7606بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب) .واسترشدت البعثة بالقرارات ذات الصلة،
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ،وال سيما قرارات مجلس األمن رقم )7691( 000
ورقم  )7611( 119ورقم  )7697( 061ورقم  )0220( 7161ورقم  )0221( 7171ورقم )0229( 7912
ورقم  )0226( 7992ورقم  .)0279( 0110ولم تغب عن ذهنها أيضا ً فتوى محكمة العدل الدولية ،الصادرة
في  6تموز /يوليه ( 0220محكمة العدل الدولية.)0220 ،
 .0وقد عهد المدير العام برئاسة البعثة إلى السيد فرانك هاغمن ( ،)Frank Hagemannنائب المدير اإلقليمي
في المكتب اإلقليمي للدول العربية ،التابع لمنظمة العمل الدولية ،ومدير فريق الدعم التقني للعمل الالئق من أجل
الدول العربية .وضم فريق البعثة :السيد طارق الحق ( ،)Tariq Haqكبير األخصائيين في سياسة العمالة في
فريق الدعم التقني للعمل الالئق من أجل الدول العربية؛ السيد ستيفن كابسوس ( ،)Steven Kapsosرئيس وحدة
إعداد البيانات وتحليلها في إدارة اإلحصاءات؛ السيدة كاترين الندويت ( ،)Katerine Landuytأخصائية المعايير
القانونية في إدارة معايير العمل الدولية؛ السيد لوديك ريشلي ( ،)Ludek Rychlyكبير أخصائيي إدارة العمل
والحوار االجتماعي في دائرة اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي .وقام السيد منير قليبو ،ممثل منظمة العمل الدولية
في القدس ،والسيدة رشا الشرفا ،المسؤولة عن البرامج في مكتب ممثلية المنظمة في القدس ،بجميع التحضيرات
ً
أيضا .وزارت البعثة إسرائيل واألراضي العربية المحتلة خالل الفترة من  1إلى 79
لهذه البعثة التي شاركا فيها
آذار /مارس .0271
 .1وأجرى رئيس البعثة أيضا ً مشاورات مع منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية في القاهرة في 09
شباط /فبراير .0271
 7كما أشير إليه في التقارير السابقة ،أعلن عن موقف الحكومة اإلسرائيلية إزاء الجوالن بالعبارات التالية" :تهدف بعثة مكتب العمل
الدولي إلى جمع المعلومات من أجل تقرير المدير العام عن األراضي العربية المحتلة .ويتمثل موقف حكومة إسرائيل في أن الجوالن
الذي تطبق عليه قوانين إسرائيل وواليتها القضائية وإدارتها ،ال يعد اآلن من تلك المناطق .وعلى ضوء هذا االعتبار ،منحت بعثة مكتب
العمل الدولي تصريحا ً بزيارة الجوالن كبادرة حسن نية مع كافة التحفظات .وينبغي أال يكون قرار تسهيل هذه الزيارة غير الرسمية
بمثابة سابقة ،وهو ال يخالف بأي حال موقف الحكومة اإلسرائيلية" .ومن الجدير التذكير بأن إسرائيل ضمت الجوالن إليها من طرف
واحد في سنة  7697وبأن قرار مجلس األمن رقم  )7697( 061يطالب إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الجوالن ،وهو قرار لم تعترف به
األمم المتحدة ً
أبدا.
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 .9وخالل زيارة البعثة ،أجرى ممثلو المدير العام العديد من المناقشات مع محاورين إسرائيليين وفلسطينيين،
فضالً عن محاورين من الجوالن السوري المحتل .0والتقوا بممثلين من شتى الوزارات والمؤسسات في السلطة
الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الفلسطينية واإلسرائيلية ،والمنظمات
غير الحكومية ،ومؤسسات البحث وقادة المجتمع المحلي .وتشاورت البعثة كذلك مع ممثلين عن األمم المتحدة
ومنظمات دولية أخرى .باإلضافة إلى ذلكُ ،نظمت مناقشات لفرق التشاور مع العمال الفلسطينيين.
 .1ويعرب المدير العام مرة أخرى عن سروره بأن ممثليه قد لقوا تعاونا ً كامالً من جميع األطراف ،العربية
واإلسرائيلية على حد سواء ،في الحصول على المعلومات الوقائعية التي يستند إليها هذا التقرير .ويرحب مع
الشكر باإلسهامات الكتابية التي تلقتها البعثة.
 .9ويراعي هذا التقرير مراعاة تامة المعلومات الخطية والشفهية التي حصلت عليها البعثة في عين المكان،
عالوة على البيانات والدراسات والتقارير المتاحة للعموم .وحظيت المعلومات التي استقيت من المقابالت مع
مختلف محاوري البعثة ،بفحص شامل وجرى قدر اإلمكان التحقق منها ومن غيرها من المعلومات المتاحة .ولدى
دراسة وضع العمال الفلسطينيين والعمال العرب اآلخرين ،تحلى أعضاء البعثة في عملهم بالحياد والموضوعية.

0

2

ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بمحاوري البعثة.
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تزايد حالة انعدام اليقين مع تراجع اآلمال

عملية السالم المتعطلة
 .6في كانون الثاني /يناير من هذا العام ،التقى وزراء الخارجية ودبلوماسيون من زهاء  12بلداً في باريس،
للحديث عن مستقبل الشرق األوسط .وتركز اهتمامهم على الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني .وقد دعا وزير
الخارجية الفرنسي إلى عقد هذه الجمعية بغية بذل محاولة أخرى لتعبئة المجتمع الدولي دعما ً لعملية السالم .ولم
تشارك إسرائيل وال السلطة الفلسطينية في حضورها ،وإن رحبت هذه األخيرة "بالمبادرة الفرنسية" .وأكد اإلعالن
الختامي المشترك مرة أخرى على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السالم الدائم.
 .72واستغرقت عملية إعداد المبادرة الفرنسية وقتا ً
ً
طويال ،لكنها فشلت في الجمع بين طرفي الصراعُ .
وعقد
مؤتمر باريس بعد أسابيع قليلة من اعتماد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  0110في  01كانون
واعتبر القرار رقم  0110إنجازاً
ُ
األول /ديسمبر  ،0279الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع األنشطة االستيطانية.
ً
باهرا ،سواء من حيث المضمون أو عدم استخدام حق النقض ،غير أنه لم يغير أي شيء على أرض الواقع.
واستؤنفت عملية توسيع المستوطنات بوتيرة متسارعة.
 .77وسعت المبادرة والقرار إلى إعادة إدراج عملية السالم ومسألة االحتالل والمستوطنات في جدول األعمال
الدولي ،الذي كانتا قد حادتا عنه خالل السنوات القليلة الماضية .وحتى هذا التاريخ ،لم يكن بمقدور قرار مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة وال اجتماع باريس ،اللذين حجبتهما الحاالت الطارئة األخرى في اإلقليم ،ال سيما المزيج
بين الحرب في الجمهورية العربية السورية ومكافحة اإلرهاب وأزمة الالجئين ،أن يضخا اآلن زخماً جديداً في
عملية السالم اإلسرائيلية  -الفلسطينية المتعطلة إلى حد كبير.
 .70ويتجلى أيضاً فك االرتباط التدريجي للمجتمع الدولي في الجانب المالي .وقد انخفض دعم الميزانية الممول
من المانحين لصالح السلطة الفلسطينية بنسبة  79في المائة في عام  ،0279وتواصل هذا االتجاه النزولي بصورة
حادة .ولقد جرى تحويل بعض التمويل من المانحين إلى تمويل قائم على المشاريع ،لكن أعيد توجيه مبالغ مهمة
نحو غايات أخرى ،من قبيل أزمة الالجئين السوريين .كما انخفض الدعم المالي المقدم من بلدان مجلس التعاون
الخليجي.
 .71ولم تجر محادثات سالم بين الجانبين منذ عام 0270؛ بل يبدو بدالً من ذلك ،أن الخطابات التحريضية
وأعمال العنف المتزايدة حلت محل الحوار رفيع المستوى .وتواصلت دوامة العنف طوال عام  0279وأوائل عام
 ،0271بالتالزم مع هجمات الدهس بالسيارات وإطالق النار والطعن بالسكاكين ضد اإلسرائيليين من جهة،
وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ،فضالً عن اإلفراط في استخدام القوة من جانب الجيش اإلسرائيلي،
مما تسبب في خسائر كبيرة في األرواح في صفوف الفلسطينيين ،بمن فيهم األطفال ،من جهة أخرى.

االحتالل يتكث
 .70أدى نصف قرن من االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة إلى إيجاد نظام محكم وبالغ التعقيد من
المؤسسات والضوابط .وتخدم مجموعة من التدابير ،بدءاً من تجزئة األراضي ونقاط العبور والحواجز وحتى
مراقبة الحدود والموارد الطبيعية ،مصالح المحتل وتتيح سرعة التحرك لفرض الرقابة على األراضي أو إغالقها
في أي وقت من األوقات .ونتيجة لذلك ،فإن حركة التنقل في الضفة الغربية التي ال تنفك تزداد تجزؤ ًا ،محدودة
للغاية بالنسبة إلى الفلسطينيين بسبب القيود اإلدارية والرقابة المادية التي تفرضها سلطات االحتالل وقواتها على
السواء.
 .71وفي هذا السياق ،تتواصل األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة في غياب أي
إرادة سياسية واضحة لوقفها؛ بل الواقع أنها ما فتئت تزداد تكثيفاً فيما يبدو منذ مطلع عام  .0271وفي كانون
الثاني /ينايرُ ،أعلن في بالغين عن العزم على بناء أكثر من  1 222وحدة سكنية جديدة في المنطقة جيم ،التي
تعتبرها اتفاقات أوسلو بمثابة العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني .وبعد ذلك بأسابيع قليلة ،في شباط /فبرايرُ ،
اعتمد
ما يسمى مشروع قانون التسوية ،الذي ُيشرع بناء قرابة  0 222وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر االستيطانية
بأثر رجعي .باإلضافة إلى ذلك ،في آذار /مارس ،أعطت حكومة إسرائيل موافقتها ألول مرة منذ أكثر من 01
عاماً  -منذ اتفاقات أوسلو ،لتشييد مستوطنة جديدةُ .
وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل
عقبات رئيسية تحول دون تحقيق السالم .ومنذ اتفاقات أوسلو ،ازداد عدد المستوطنين بأكثر من مقدارين ليفوق

ILC.106/DG/APP

3

وضع عمال األاراض العاربية المحتلة

 922 222مستوطن ،ويتضح من البيانات الصادرة عن القيادة السياسية اإلسرائيلية أن هناك نية الستخدام الوسائل
السياسية والقانونية واإلدارية لتكثيف األنشطة االستيطانية.
 .79وفي الوقت نفسه ،فإن اإلدماج الفعلي لألراضي في إسرائيل يجري بوتيرة متسارعة ،في القدس الشرقية
والجوالن السوري المحتل ،اللذين يعتبر ضمهما عمالً غير شرعي بمقتضى القانون الدولي .وفي القدس الشرقية،
تبلغ الديناميات حداً يجعل من المحتمل أن يصبح الفلسطينيون قريباً أقلية.
 .71وإلى جانب استفحال النشاط االستيطاني وازدياد البيانات العامة في إسرائيل بشأن احتمال ضم المزيد من
األراضي ،ال سيما ضم المناطق المتاخمة للقدس الشرقية ،تسارعت وتيرة عملية تجزئة الضفة الغربية .وفي
المنطقة جيم ،التي تشكل أكثر من  92في المائة من األرض الفلسطينية في الضفة الغربية ،فإن المستوطنين
اإلسرائيليين يتفوقون اآلن عدداً على الفلسطينيين .وفي عام  ،0279زاد عدد المباني المملوكة للفلسطينيين ،التي
ُهدمت في الضفة الغربية ،عن عددها في أي سنة أخرى .وازداد هذا االتجاه بدرجة كبيرة في األشهر القليلة األولى
من عام  :0271في كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير وحدهماُ ،هدم  701مبنى .وقد شدد األمين العام لألمم
المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في آذار /مارس عام  ،0271على أن "سياسات إسرائيل
المتعلقة باألنشطة االستيطانية تظل في صميم طائفة من انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية ،بما فيها القدس
الشرقية" (األمم المتحدة0271 ،أ).

االارتفاع المستعص ف معدالت البطالة
 .79ربما ال يوجد أي مؤشر آخر يعكس حالة سبل العيش الفلسطينية الهشة على نحو مثير ،مثلما تعكسه
المؤشرات المتعلقة بسوق العمل .ويعاني أكثر من ربع القوى العاملة الفلسطينية من البطالة؛ وتظل معدالت البطالة
في صفوف الشباب أعلى من  02في المائة .وأقل من نصف الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم  71سنة نشطون
ً
اقتصاديا؛ ويظل ثلثا الشباب اآلن خارج نطاق القوى العاملة .وتمارس أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء
ً
عمال.
 .76وقد نما االقتصاد بمعدل  0.7في المائة في عام  ،0279وهو ما يمثل تحسناً بالمقارنة مع السنة السابقة،
غير أن ذلك نتج أساساً عن حصيلة التحويالت الفردية ولم يكن مهماً بما يكفي لرفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة
مجدية أو إلحداث أثر حقيقي في البطالة .وال يزال النمو كثيف رأس المال للغاية لدرجة تجعله عاجزاً عن استحداث
الوظائف الالزمة .واالعتماد شبه الكامل على السوق اإلسرائيلية أمر ال يجدي ً
نفعا؛ وفرص التجارة الدولية قليلة
ومتباعدة .ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام  ،0271الذي ُخفضت بشأنه بالفعل توقعات النمو.
 .02ومن أين ستأتي وظائف المستقبل؟ فقدرة القطاع العام قد بلغت مداها من حيث الطاقة االستيعابية ،والقطاع
الخاص يظل أضعف من أن يحفز العمالة .ومعظم المنشآت صغيرة وغير قادرة على النمو في هذه البيئة المتقلبة
ً
وكثيرا ما يالقي العمل للحساب الخاص وروح تنظيم
والتي تخضع فيها سبل النفاذ إلى المراقبة نتيجة االحتالل.
المشاريع ترحيباً باعتبارهما خيارين واعدين ،غير أنه من غير المحتمل أن تولي الموجة التالية من الشباب الوافدين
إلى صفوف القوى العاملة وجهها بشكل جماعي شطر الفرص المتاحة لتنظيم المشاريع .وبالنسبة إلى النساء
الباحثات عن عمل ،ال تزال الموانع التي تحول دون التحاقهن بعالم صاحبات المشاريع مرتفعة للغاية.

أثار العمل ف إسارائيل وف المستوطنات
 .07لم يكن الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات على اإلطالق بمثل هذه الكثرة خالل السنوات
الخمس عشرة الماضية .ويبلغ عددهم حالياً قرابة  702 222فلسطيني .ويعبر معظمهم يومياً إلى إسرائيل .وتظل
المعابر ونقاط التفتيش غير مالئمة للتعامل مع هذا العدد الهائل كل يوم .وقد ووفيت البعثة بوصف يفيد بأن
الظروف هناك تعتبر الإنسانية ومهينة ،إذ يتعين على العديد من العمال أن يصطفوا لساعات طويلة في بيئة
مزدحمة قبل الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل .وعلى الرغم من الظروف السائدة في المعابر ورسوم
السماسرة الباهظة التي يدفعها العديد من الفلسطينيين لضمان الحصول على تصريح عمل ،تظل العمالة في إسرائيل
جذابة بالنسبة إلى الفلسطينيين ،ال سيما بالنسبة إلى الشباب الباحثين عن عمل .ويزيد متوسط أجر الفلسطينيين
العاملين في إسرائيل بمقدارين عما هو عليه في الضفة الغربية .ويدفع ركود سوق العمل في الضفة الغربية
ويعتبر العمل في إسرائيل ،مهما كانت صعوبة الظروف ،أفضل من البطالة.
الفلسطينيين إلى قبول العمل أينما ُوجدُ .
 .00وكثيراً ما استعملت إسرائيل نظام التراخيص بوصفه صماما ً لتنفيس الضغوط االجتماعية في األرض
الفلسطينية المحتلة .وقد تم مؤخراً تخفيف قواعد التراخيص بعض الشيء ،ويجري حالياً إصالح هذا النظام لتقليل
4
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تزايد حالة انعدام اليقين مع تاراجع اآلمال

اعتماد العمال على أصحاب عملهم والحد من سطوة السماسرة .لكن ال ُيعرف بعد ما إذا كان هذا األمر سيعزز
حراك العمال الفلسطينيين داخل سوق العمل اإلسرائيلية ويضع حداً للممارسات االستغاللية واالنتهازية من جانب
الوسطاء عديمي الضمير.

غزة :عقد من االنقسام والحصاار
 .01بعد مرور عشر سنوات على الحصار البري والبحري والجوي شبه التام ،باتت غزة أكثر من أي وقت
مضى على شفا االنهيار اإلنساني .وعندما عبرت البعثة نقطة تفتيش إيريتز من إسرائيل إلى غزةُ ،
استقبلت بعربات
تجرها الحمير وطرقات فارغة وحقول جدباء ومتربة .ومن الصعب أن يكون التناقض مع المراعي الخضراء
والمدن والقرى المتطورة جداً في جنوب إسرائيل ظاهراً على نحو أوضح من ذلك .وال حاجة إلى المغاالة في
وصف حالة سبل العيش المنهكة بالنسبة إلى أغلبية أهل غزة .وقد كان نزاع عام  0270األشد تدميراً في السلسلة
الطويلة من الحروب مع إسرائيل .وبعد مرور ثالث سنوات ،ال يزال أكثر من  1 222منزل مدمراً وتبقى إعادة
بنائها دون تمويل (األونروا0271 ،أ) .وال تزال الحدود المصرية مغلقة في معظم األحيان؛ ويكاد اقتصاد األنفاق
أن يختفي من الوجود .وارتفعت الصادرات خالل العام الماضي ،غير أنها تبقى مجرد صورة شاحبة ألحجام
التجارة المسجلة قبل الحصار .كما زاد حجم الواردات ،ال سيما مواد البناء ،األمر الذي عزز جهود إعادة البناء.
ً
سوءا .ويؤثر انعدام األمن الغذائي في نصف مجموع أهالي غزة
ومع ذلك ،فإن العديد من المؤشرات تزداد
(األونروا)0279 ،؛ وأصبحت إمدادات المياه في غزة اآلن غير صالحة لالستهالك البشري ،وإمدادات الكهرباء
متقطعة وغير موثوقة.
 .00وال يزال النشاط االقتصادي يواجه قيوداً شديدة بسبب الحصار المفروض ،وأصبحت الظروف المعيشية
أسوأ حاالً مما كانت عليه قبل بداية األلفية .وال غرابة في أن تعكس سوق العمل حالة العوز العامة :إذ تبقى معدالت
البطالة أعلى من  02في المائة ،وتتجاوز معدالت بطالة الشباب  92في المائة .ويعتبر وضع المرأة مزرياً للغاية:
إذ تبلغ نسبة بطالة الشابات ،على سبيل المثال 91 ،في المائة .وثمة ومضات أمل ضئيلة ،من قبيل االستثمارات
الجديدة في مجمع صناعي ومشروع بوابة غزة الطموح ،غير أن أثرها يظل رمزياً إلى حد كبير.

مواصلة بناء الدولة من دون مصالحة وطنية
 .01في حين ال تزال عملية السالم تراوح مكانها والحل القائم على أساس الدولتين يثير تساؤالت أكثر فأكثر،
فإن بناء الدولة مستمر في الجانب الفلسطيني .وينبغي التشديد مجدداً على أنه بعد مرور  00عاماً على أوسلو ،ال
تزال المؤسسات الفلسطينية تعتبر قوية بما يكفي لدعم الدولة الناشئة .وما ينقص القدرات في مجال اإلدارة السديدة
ينبغي توظيفه وال ينبغي استخدامه كذريعة لإلمساك عن إعادة تنشيط عملية السالم.
 .09وال يزال بناء الدولة المتواصل مقيداً إلى حد كبير بسبب االنقسام القائم بين فتح وحماس وما يترتب عليه
من انفصام سياسي بين ما يحصل من تطورات في الضفة الغربية وغزة .ولم ُتبذل غير جهود قليلة في مجال
الوساطة الدولية في عام  0279وأوائل عام  ،0271أبرزها جهود قطر واالتحاد الروسي ،غير أنها لم تسفر عن
نتائج ملموسة .وأعلن عن إجراء االنتخابات البلدية تتجاوز االنقسام في تشرين األول /أكتوبر  ،0279غير أنها
ألغيت بعد صدور حكم من المحكمة دون تحديد موعد جديد.
 .01وقدم رئيس الوزراء السيد رامي الحمد هللا ،في كانون األول /ديسمبر  ،0279البرنامج السياسي الوطني،
وهو وثيقة تخطيط شاملة للسنوات الست المقبلة تهدف إلى استعادة ثقة الجهات المانحة وعرض القدرات في مجال
اإلدارة السديدة .وفي عام  0279كذلك ،صدر أخيراً قانون الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص،
ويجري حالياً إنشاء المؤسسة المقابلة له غير أن أموال الجهات المانحة غير كافية حتى اآلن لمتابعة هذا التطور
المؤسسي المهم متابعة تامة .وما فتئ الدعم الخارجي يتراجع مع مر السنين ،لكن من الضروري للجهات المانحة
أن تدرك أن السلطة الفلسطينية بل دولة فلسطينية قابلة للحياة ال يمكن أن تنهضا بذاتهما من الناحية المالية .وهما
تحتاجان إلى دعم أساسي للميزانية ومواصلة التنمية والمساعدة اإلنسانية ،ال سيما لتخفيف المعاناة في غزة.
 .09وباإلضافة إلى أي مساعدة مادية ومالية ،هناك حاجة مستمرة وآنية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة
القانون .ويلقى الحوار االجتماعي والتعاون الثالثي القبول كمبدأ ،ويجري تطوير المؤسسات سواء لتعزيزهما أو
االستفادة من التعاون الذي يشمل الشركاء االجتماعيين والمجتمع المدني .غير أن هذه المؤسسات والعمليات
ً
تقتضي استخداما ً
مستمرا ،ومن الضروري ادماج ممارسة الديمقراطية التشاركية الحقيقية في النسيج االجتماعي
والسياسي للمجتمع الفلسطيني على جميع المستويات.
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نهج "التاريث والتارقب" السائد
 .06يحتاج الفلسطينيون إلى إسهامات النظام الدولي وجهاته الفاعلة الرئيسية ،بما فيها المؤسسات متعددة
األطراف؛ ومن غير الممكن إعادة تنشيط عملية السالم دون مشاركة دولية .أما في الوقت الراهن ،فقد حجبت
حاالت انعدام اليقين الحالية خرائط الطريق ،سواء في المنطقة أو على الصعيد العالمي ،ويبدو أن اإلسرائيليين
ً
خيارا.
والفلسطينيين ينجرفون في اتجاهات غير معروفة .ومن الواضح أن استمرار الوضع الراهن ال يشكل
وزيادة األنشطة االستيطانية والتوتر وعوز الفلسطينيين لن تمهد الطريق الستتباب السالم .وقد اتسمت الحالة
المزاجية في رام هللا أثناء زيارة البعثة بالسكون ،إذ كان "الترقب" هو سيد الموقف .وكما حدث مراراً في السابق،
يجري التطلع إلى العالم الخارجي من أجل الحصول على زخم جديد .وحيثما التقت البعثة بالشبان الفلسطينيين،
سواء كان ذلك أمام الجدار في بيت لحم أو بجوار المستوطنات في وادي األردن ،كان هناك إحساس عميق باإلحباط
حيال الظلم الذي يمارسه االحتالل وعدم إحراز أي تقدم ،إلى جانب إحساس عام بخيبة األمل إزاء المجتمع الدولي
وقادتهم على السواء .وهذه عالمة خطيرة وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد .ويشكل "جيل أوسلو" ،المولود بعد
اتفاقات السالم ،غالبية السكان .وهو بحاجة إلى أمل وتوجيه .إن ثمن التوتر بكل بساطة باهظ للغاية .وال بد من أن
يواصل المجتمع الدولي مشاركته في العملية بهدف تعزيز السالم في الشرق األوسط وإقامة دولة كاملة للفلسطينيين.
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االتحاوات االϙتصادًة واتحاوات سو ϗالؼمل
تؼكس وحود ػوائ ϗكبًرة أمام التنمًة

تطϯارات االقتصاد الكلϳ
 υςئل ًغ ϞلٍΎتر ِي ألطغ لفلؾطٌٌٍ Εلىحتل ΕنٌٕشΑ κؾ ΐΒلٌٕوس لىفظوؼ Εغلى لتسΎط Δوغلى حظٖ
لىى εϞΎوΑؾ ΐΒحΎلٌ Εىشم لًٌٌٕ لؾٌΎؽي لىؾتىظ Δو٘ ΣΒلفلؾطًٌٌٌٍ غً ل* θΎٍΒلؾلط Εلوؾٌٍ ΕلفلؾطٌٌٍεΕ
τςσωأ) وكش ٌى ΎئلكتعΎس لفلؾطٌٍي Αىىشِ φ.σ Ϟي لىΎاِ Εي غΎم * τςσψلسهΎع لىظ٘غي لإلحعθΎ
لفلؾطٌٍيτςσω εأ) εوهو تحؾً نىتش ϞنٕΎطٌ Εنع نىشِ υ.φ Ϟي لىΎا Εلىؾسِ ϟي غΎم  τςσχوِي ٌغٌ εΔىΎ
لٍΎتر Αىىشِ ω.ω Ϟي لىΎاِ Εي غΎم  ετςσψنٕΎطٌΑ Εىىشِ ψ.σ Ϟي لىΎاِ Εي غΎم  τςσχوغلى لظٌم نً هض
لٍىو لٕΎام غلى إغΎس ΔؤلغىΎط εئل ًغ ϞلٍΎتر لىحلي ؤلزىΎلي لٍغ Δسوي لىؾتوى لىؾسِ ϟي غΎم  τςσυوِي
لؽف Εلٍظٌ εΕٌΑى ΎلٍΎتر لىحلي ؤلزىΎلي Αىىشِ υ Ϟي لىΎا εΕنظتفى κ ΎطتفΎغ κΎؾفٌف κΎنً ِ τ.ψي لىΎاِ Εي غΎم
υ τςσχ
 υσوٌِىً Ύتىلق ٍΑعٌ ΐلفظسٕΑ εي لٍىو ؼىٌفِ κ Ύي غΎم  ετςσψحٌث طتفع ٌعٌ ΐلفظس نً لٍΎتر لىحلي
ؤلزىΎلي لحٌٕٕي ٍΑؾِ σ.τ ΕΒي لىΎإِ Εط εوهو نً Ύىد ϟعًΎسٍΑ Δؾِ φ.τ ΕΒي لىΎاِ Εي ٌغ ΔوٌىوٍΑ κؾς.χ ΕΒ
ِي لىΎإِ Εط ِي لؽف Εلٍظ ΕٌΑوئل ٌظِ ΕΑي أي أس θلٍىو ئلكتعΎسي هض لم ًؤس إلى ٌتى ζΎكوي ِي نؾتوًΖΎ
لىىΎل εΕغلى κ Ύأي نسىوع لىىΎل Εلفلؾطٌٌٍ Εتحؾً ٍΑؾِ σ.̂ ΕΒي لىΎا Εدال Ϟهض Ϫلؾٍ* Εلش )στ ϟٙوΎΑؽتΒىΎس
ق إلى نؾتوى
لىىِ ϞΎي إؽظاٌ ϟولىؾتوؾٍ εΖΎلم تٍ ξم لىىΎل Εلفلؾطٌٌٍ Εإئل ٍΑؾِ σ.υ ΕΒي لىΎا εΕوهو ن Ύلم ًظ ν
ٌىو لؾΎٙي ِي ؽً لىى ϟلΎΒلً ِ υ.υي لىΎاΕ
الشكل ˈ :ˇ-مؤشرات الناتج المحلي اإلحمالي الحقًقي الϕصلي *محسوبا  ʾباألسؼار الثابتة لؼام ˊˆˆˈ)
والؼمالة *الϕصل الرابغ من ػام ˋˇˆˈ=ˆˆˇ)
العمالة

الناتج المحل اإلجمال
104

104

103

103

101

100

102
101
100

99

99

98

98

97

97

96

96

95
الفصل الارابع
من عام

الفصل الثالث
من عام

غزة

الفصل الثان
من عام

الضفة ال اربية

الفصل األول
من عام

المجموع

الفصل الارابع
من عام

الفصل الارابع من عام

102

الفصل الارابع من عام

105

105

95
غزة

الفصل الثان من عام
الفصل الارابع من عام

الضفة ال اربية

المجموع

الفصل األول من عام
الفصل الثالث من عام

المصدارΣ :سابات منظمة الؼمل الدϯلϴة باالستناد إل ϱالحϬاز الماركز ϲلئلΣصاء الفلسطϴنϯ ϳالΣسابات القϯمϴة *̀˺˹˻أ) ϯالمس الفصل ϳللق ϰϯالؼاملة
*̀˺˹˻ب)
مبلΣظة :بالنسبة إل ϱالناتج المΣل ϳاإلحمالϴ ،ϳارد المحمϯع بالنسبة إل ϱاألارض الفلسطϴنϴة المΣتلة ϯفϴما ϴخص الؼمالة ،فئن المحمϯع ϴشمل حمϴغ الؼمال
الفلسطϴنϴϴن ،بمن فϬϴم الؼاملϯن ف ϳإسارائϴل ϯالمستϯطنات

 υنً لىٕشط أي ت ΣΒٙلٌٕوس لىفظوؼ Εغلى لىٍطٕ Εزٌم وحشه ΎلٍΎتر لىحلي ؤلزىΎلي لفلؾطٌٍي ولىىΎلΑ Εغهِ υχ θΎي لىΎاِ εΕي
حًٌ تٕξشط لزؾΎاظ ِي لٍΎتر لىحلي ؤلزىΎلي ِي ٌغ Δنٍض ِظغ لحعΎط غلٌهِ Ύي غΎم Α τςςωأ٘دظ نً ِ χςي لىΎاٌ Εظظ:
)(World Bank, 2016
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 .10وفيما يتعلق باألداء القطاعي على صعيد النواتج ،انكمش قطاع الزراعة وصيد األسماك والحراجة وقطاع
التجارة والمطاعم والفنادق في عام  ،0279مع حدوث انخفاض حاد للغاية بنسبة  77في المائة في قطاع الزراعة
وصيد األسماك والحراجة (الجدول  .)7-0وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من  07في المائة من مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي الفلسطيني وأكثر من  09في المائة من مجموع العمالة الفلسطينية .وكان أداء قطاع التصنيع
والتعدين والمحاجر وقطاع البناء أفضل بكثير ،مع حدوث نمو قوي بصورة ملحوظة في قطاع التصنيع والتعدين
والمحاجر بلغ  9.0في المائة .ومع ذلكُ ،يسهم قطاعا الزراعة والتصنيع اليوم بنسبة تقل عن  71في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنة مع أكثر من الثلث عند توقيع بروتوكول باريس في عام .7660
الجدول  :6-7النمو على أساس سنوي ،الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي
والحصة في العمالة ،حسب القطاع7061 ،
النمو ()5102-5102
(النسبة المئوية)

الحصة في الناتج
المحلي اإلجمالي
(النسبة المئوية)

الحصة في العمالة (النسبة المئوية)
المجموع

الذكور

اإلناث

الزاراعة وصيد األسماك والحاراجة

-11.0

3.0

7.4

7.0

9.0

التصنيع والتعدين والمحاجار

8.2

11.4

13.4

13.8

11.0

البناء

5.9

7.4

16.5

19.5

0.6

التجاارة والمطاعم والفنادق

-1.4

18.1

20.9

22.6

12.0

النقل والتخزين واالتصاالت

4.1

7.8

6.3

7.1

2.0

الخدمات وغيارها من الفاروع

5.6

52.3

35.5

30.0

65.4

المجموع

4.1

100

100

100

100

المصدار :حسابات منظمة العمل الدولية باالستناد إلى الجهاز الماركزي لإلحصاء الفلسطين والحسابات القومية (2317أ) والمسح الفصل
للقوى العاملة (2317ب).
مالحظة :يشمل الارقم الخاص بحصة الخدمات وغيارها من الفاروع ف الناتج المحل اإلجمال  ،الارسوم الجماركية وخدمات الوساطة المالية
المقاسة بطاريقة غيار مباشارة ،وضاريبة القيمة المضافة على الوااردات .وباستبعاد هذه الخدمات ،تبلغ حصة الخدمات وغيارها من الفاروع ف
الناتج المحل اإلجمال نسبة  32ف المائة.

ً
معافى بشكل عام ،فإن االئتمان ما فتئ يتوسع توسعا ً
سريعا ،ويتركز إلى
 .11وفي حين ال يزال القطاع المالي
ً
حد كبير في مجال االستهالك والعقارات والبناء والتمويل التجاري .والمهم أنه في عام  ،0279أخل االئتمان
اإلجمالي المتاح لالستهالك بعتبة التركيز البالغة  02في المائة التي حددتها سلطة النقد الفلسطينية ،مما يزيد من
مخاطر الضغوط المتزايدة في القطاع المالي (صندوق النقد الدولي .)0279 ،وشهد عام  0279تدهوراً في
الميزان التجاري .وارتفع معدل الصادرات بنسبة  9.1في المائة ليبلغ  7.16مليار دوالر أمريكي بينما ارتفع
معدل الواردات أكثر ،بنسبة  1.1في المائة ،ليبلغ  0.61مليار دوالر أمريكي (السلطة الوطنية الفلسطينية،
0271أ) .وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الذي ال يزال يشكل عامالً أساسياً يؤثر في
القدرة التنافسية (صندوق النقد الدولي .)0279 ،وفي المقابل ،تحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تحسناً كبيراً
في عام  ،0279حيث انخفض إجمالي عجز الميزانية بأكثر من الربع ليبلغ  0.79مليار شيكل إسرائيلي جديد
ً
هيكليا ،بل يعزى إلى حد كبير إلى مدفوعات
(قرابة  7.79مليار دوالر أمريكي) .ومع ذلك ،فإن هذا التحسن ليس
التحويالت لمرة واحدة المتلقاة في عام  ،0279والتي شملت تحصيل المتأخرات المتعلقة بإيرادات التخليص
الجمركي المستحقة للفلسطينيين من إسرائيل ،من قبيل رسوم التأمين الصحي ورسوم الموازنة ورسوم الحدود
والعبور ،فضالً عن الرسوم المفروضة على تراخيص االتصاالت (السلطة الفلسطينية0271 ،أ) .وقد ساعدت
هذه المدفوعات لمرة واحدة على تعويض انخفاض دعم المانحين المباشر للميزانية ،الذي انخفض من  101مليون
دوالر أمريكي في عام  0271وزهاء مليار دوالر أمريكي في عام  0270إلى  970مليون دوالر أمريكي في
عام  .0279وفي ظل هذا السياق من االنخفاض الكبير في دعم المانحين وتزايد فجوة التمويل ،سيتطلب تجنب
حدوث تدهور في موازنة ميزانية السلطة الفلسطينية في عام  0271توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل
الضرائب .ومن الضروري أيضا ً الوصول إلى المنطقة جيم من أجل تحسين آفاق المستقبل أمام السلطة الفلسطينية
على األمد الطويل ،حيث ُيقدر أن يزيد ذلك من اإليرادات العامة بمقدار  922مليون دوالر أمريكي ،وهو ما من
شأنه أن يقلل كثيراً من االعتماد على تمويل الجهات المانحة (البنك الدولي.)0279 ،
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االتجاهات االقتصادية واتجاهات سوق العمل تعكس وجود عوائق كبيارة أمام التنمية

تطوارات سوق العمل
 .10ال تزال المشكلة القديمة المتمثلة في عدم كفاية توليد العمالة في سوق العمل الفلسطينية قائمة ،مع مالحظة
عدم إحراز الكثير من التقدم الجدير بالذكر خالل العام الماضي .وقد نمت القوة العاملة الفلسطينية في عام 0279
لتبلغ  7.10مليون عامل ،أي بزيادة قدرها  00 222عامل أو  1.0في المائة ،مواكبة في ذلك تقريبا ً خطى
وبناء على ذلك ،ظل معدل المشاركة في القوى العاملة (حصة
معدالت نمو السكان في سن العمل (الجدول .)0-0
ً
السكان في سن العمل ،أي أنهم إما في العمالة أو عاطلون عن العمل) بدون تغيير عند  01.9في المائة .ولم يطرأ
تغيير يذكر على الثغرة الكبيرة القائمة بين الجنسين في مجال المشاركة ،مع انخفاض طفيف في معدالت مشاركة
الذكور إلى نسبة  17.9في المائة ،وزيادة هامشية في معدالت مشاركة اإلناث إلى نسبة  76.1في المائة .وتظل
ً
وإجماال ،لم تمثل النساء إال نسبة  71.1في المائة من
هذه األخيرة من أدنى المعدالت في المنطقة العربية.
الفلسطينيين العاملين في عام  ،0279وإن كن يمثلن  10.1في المائة من العاطلين عن العمل .وفي حين انخفض
ً
معدل البطالة في صفوف الرجال انخفاضا ً
طفيفا ،من  00.1في المائة إلى  00.0في المائة ،فإن هذا المعدل ارتفع
ارتفاعاً كبيراً في صفوف النساء بنسبة  1.1نقطة مئوية ليبلغ  00.1في المائة.
الجدول  :7-7المؤشرات األساسية لسوق العمل7061-7062 ،

السكان في سن  71عاما ً فما فوق (باآلالف)
القوى العاملة (باآلالف)
العمالة (باآلالف)

5102

5102

2 836

2 930

1 299

1 341

5102-5102
النسبة المئوية للتغيير
3.3
3.2
1.9

963

980

الضفة الغربية
غزة
إسرائيل والمستوطنات
البطالة (باآلالف)

573

574

0.1

277

290

4.4

113

117

4.0

336

361

7.3

معدل المشاركة في القوى العاملة (بالنسبة المئوية)

45.8

45.8

الذكوار
اإلناث
الشباب
معدل البطالة (بالنسبة المئوية)

الذكوار
اإلناث
الشباب
الضفة ال اربية

الذكوار
اإلناث
الشباب
غزة

الذكوار
اإلناث
الشباب

النقاط المئوية للتغيير
0.0

71.9

71.6

-0.3

19.1

19.3

0.2

32.7

32.7

0.0

25.9

26.9

1.0

22.5

22.2

-0.3

39.2

44.7

5.5

40.7

41.7

1.0

17.3

18.2

0.9

15.0

15.5

0.4

26.7

29.8

3.1

28.6

29.8

1.3

41.0

41.7

0.7

35.9

34.4

-1.5

59.6

65.2

5.6

61.0

61.4

0.4

المصدار :الجهاز الماركزي لإلحصاء الفلسطين والمسح الفصل للقوى العاملة ،ف عام  2315و.2312
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع بسبب تدويارها .وتستثن بيانات سوق العمل ف الضفة ال اربية العمال الفلسطينيين العاملين ف إسارائيل
والمستوطنات.
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وضع عمال األاراض العاربية المحتلة

 .11وبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  71و 00سنة  7.21مليون نسمة في عام  ،0279وهو ما
يمثل  11في المائة من مجموع السكان في سن العمل .ومع ذلك ،فإن الشباب ال يمثلون إال  01في المائة من
مجموع القوة العاملة ،إذ يشارك أقل من ثلث الشباب الفلسطيني في سوق العمل .ومن بين السكان الشباب ككل،
لم يلتحق أكثر من  112 222شاب ( 10.1في المائة) بالعمالة أو التعليم أو التدريب في عام  .0279وتمثل هذه
النسبة المرتفعة من الشباب العاطلين خطراً على قابلية استخدام القوى العاملة الفلسطينية وإنتاجيتها في المستقبل،
مما قد يؤثر سلبا ً على آفاق النمو والتنمية .وقد أدى ارتفاع معدالت بطالة الشباب وتفاقمها ،إذ بلغت  07.1في
المائة في عام  06.9( 0279في المائة في الضفة الغربية و 97.0في المائة في غزة) إلى إبقاء العديد من الشباب
خارج سوق العمل نظراً آلفاق العمالة القاتمة التي يواجهونها.
 .19وبزيادة قدرها قرابة  79 222شخص فقط ،كان نمو العمالة في سوق العمل الفلسطينية في عام 0279
ضعيفا ً للغاية .ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ضعف اتجاهات العمالة في الضفة الغربية التي لم تتغير فيها مستويات
العمالة تقريباً عما كانت عليه في العام المنصرم .وقد حدث القسط األكبر من نمو العمالة الفلسطينية في غزة التي
شهدت زيادة بنسبة  0.0في المائة ،وإن كانت قد انطلقت من مستوى منخفض للغاية ،وفي إسرائيل والمستوطنات
التي شهد فيها نطاق العمالة توسعاً بنسبة  0في المائة .واألهم من ذلك أن نطاق العمالة في إسرائيل والمستوطنات
لم يتوسع خالل الفصول الثالثة األولى من عام  ،0279لكنه نما نمواً كبيراً في الفصل الرابع ،بزيادة قدرها
 ،71 622مع نمو الطلب على اليد العاملة في قطاع البناء وقيام إسرائيل بإصدار تراخيص عمل إضافية لصالح
الفلسطينيين الذين يبحثون عن عمل .وزاد عدد التراخيص الصادرة للعمل في إسرائيل من  92 622ترخيص في
نهاية عام  0271إلى  10 022ترخيص بحلول عام ( 0279منها  91 222ترخيص مستخدم بالفعل) .وشهدت
هذه الحصة زيادة إضافية بزهاء  1 222ترخيص في األشهر الثالثة األولى من عام  .0271كما زاد عدد
التراخيص الصادرة للعمل في المستوطنات من  01 222إلى  06 122ترخيص خالل عام ( 0279منسق
األنشطة الحكومية في األراضي .)0271 ،ونظراً إلى أن مستويات العمالة في غزة وفي إسرائيل والمستوطنات
معرضة لحاالت التذبذب الشديدة ،فإن ضعف اتجاهات نمو العمالة الملحوظ خالل عام  0279في الضفة الغربية
التي يعمل فيها قرابة  92في المائة من الفلسطينيين ،يبعث على القلق بشكل خاص.
 .11وفيما يتعلق باتجاهات العمالة داخل القطاعات ،أضاف قطاع البناء أكثر من  70 222وظيفة في عام
 ،0279مدفوعا ً بالنمو الذي شهدته غزة وإسرائيل والمستوطنات .ويستخدم هذا القطاع حاليا ً  79.1في المائة من
العمال الفلسطينيين ،مسجالً بذلك زيادة عن نسبة  71.1في المائة في عام  .0271واستحدث ما يناهز 9 222
وظيفة إضافية في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ،و 1 122وظيفة إضافية في قطاع التصنيع والتعدين
والمحاجر ،و 1 022وظيفة إضافية في قطاع النقل والتخزين واالتصاالتُ .
وسجل أكبر تراجع في قطاع الزراعة
وصيد األسماك والحراجة ،الذي شهد انخفاضاً في الوظائف قدره  77 122وظيفة أو  71.9في المائة .وتضررت
النساء بصفة خاصة من جراء ذلك ،وتعزى الزيادة الكبيرة في معدل بطالة اإلناث جزئيا ً إلى انكماش هذا القطاع.
 .19وباالقتران مع أرقام نمو العمالة ،من المهم أيضا ً تقييم نمو إنتاجية العمل .وتشكل إنتاجية العمل ،على المدى
الطويل ،العامل المحدد الرئيسي لنوعية العمالة والتنمية االقتصادية الشاملة .وقد ارتفعت إنتاجية العمل الفلسطينية
بنسبة  0.0في المائة في عام  .0279وجاء ذلك في أعقاب عامين متتاليين من المعدالت السلبية لنمو اإلنتاجية
بلغت ( )1.0-في المائة في عام  0271و( )1-في المائة في عام  .0 0270ويشكل االنتعاش األخير في اإلنتاجية
ً
تطوراً
إيجابيا ،غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن معدالت نمو اإلنتاجية كانت منخفضة جداً خالل العقد الماضي،
حيث لم تتجاوز في المتوسط  2.9في المائة سنوياً بين عامي  0221و ،0279ولم تسجل في األساس أي نمو منذ
عام .0272
 .16ويقدم الشكل  0-0صورة عن نمو العمالة واإلنتاجية بحسب القطاع االقتصادي في عام  .0279وال يشمل
هذا الشكل إسرائيل والمستوطنات ،وبالتالي يصف نمو العمالة واإلنتاجية في سوق العمل الفلسطينية المحلية.
ُ
ويظهر المربع األيمن العلوي الصناعات التي شهدت نمواً للعمالة واإلنتاجية على السواء في عام  .0279ومن
بين القطاعات االقتصادية الرئيسية الستة ،وحده قطاع التصنيع والتعدين والمحاجر سجل نمواً إيجابياً للعمالة
واإلنتاجية على السواء في عام  .0279وفي المقابل ،شهدت ثالث صناعات زيادات في العمالة ،ولكن حاالت
انخفاض في إنتاجية العمل ،هي :البناء؛ التجارة والمطاعم والفنادق؛ النقل والتخزين واالتصاالت .وفي قطاع
الزراعة وصيد األسماك والحراجة ،نمت اإلنتاجية مع تسجيل انخفاض حاد للعمالة واإلنتاج .وسجل قطاع
الخدمات أسرع نمو لإلنتاجية ،لكن العمالة تراجعت .وفي حين ُتظهر مؤشرات العمالة واإلنتاجية الموضوعة كل
 0تقديرات منظمة العمل الدولية استناداً إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والحسابات القومية (0271أ) والمسح الفصلي للقوى
العاملة (0271ب)ُ .
وتحتسب اإلنتاجية كناتج لكل شخص مستخدم .ولهذا الغرض ،فإن الناتج هو مجموع الناتج المحلي اإلجمالي الصافي
من الرسوم الجمركية وخدمات الوساطة المالية المقاسة بشكل غير مباشر وضريبة القيمة المضافة على الواردات.
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االتحاىات االقتصادϴة ϯاتحاىات سϯق الؼمل تؼكس ϯحϯد ػϯائق كبϴارة أمام التنمϴة

ؽٍ Εوزوس تٕلِ εΖΎΒإي ئلتس ϪΎؾوً ϟألز ϟوؼΎΑ Σلٍؾ ΕΒإلى ؽوق لىى ϟلفلؾطٌٌٍΎ٘ :ϟٙ٘ Εي هٍ εٖΎوئل ًغεϞ
ٌىو ٌٌظ ِ٘ َΎي تولٌش لىىΎل ΕوإٌتΎزٌ Εلىى ϞΎغلى لؾوθ
الشكل ˈ :ˈ-نمو إنتاحًة الًد الؼاملة مقابل نمو الؼمالةʹ الصناػات الرئًسًةʹ ˌˇˆˈ
7%

الخدمات وغيارها
من الفاروع

الزاراعة وصيد األسماك
والحاراجة

5%

التصنيع والتعدين
والمحاجار

3%

المجموع

15%

10%

5%

0%

-5%
-1%

التجاارة والمطاعم
والفنادق

-10%

-15%

الت يار ف اإلنتايجة

1%

-3%

النقل والتخزين
واالتصاالت
البناء

-5%

-7%

الت يار ف العمالة
المصدارΣ :سابات منظمة الؼمل الدϯلϴة باالستناد إل ϱالحϬاز الماركز ϲلئلΣصاء الفلسطϴنϯ ϳالΣسابات القϯمϴة *̀˺˹˻أ) ϯالمس الفصلϳ
للق ϰϯالؼاملة *̀˺˹˻ب)

 φςوًξؾΎغش ِهم لعف ΖΎلىىٌغ ΔلألشزΎص لىؾتزشنًٌ ولىΎؾلًٌ غً لىىΑ εϟىِ Ύي صلٗ لىوضفΖΎ
لتىلٌىٌ εΕغلى تحشًش لىش ϟ٘Ύلهٌٙلٌ ΕوحΎئل Ζغشم لتٍΎؽق ِي ؽوق لىى ϟولتىلٌم غΎن ϟنحشس نهم للىشΎط٘Ε
ِي لٕوى لىΎنل εΕإص نً لىظز Σأ٘دظ أي ًلتحق لفلؾطٌٌٍوي صوو لىؾتوى لتىلٌىي لىΎلي Αؾوق لىى ϟونً
 ًٌΑزىٌع لفلؾطًٌٌٌٍ ِي لٕوى لىΎنلً εΕتىتع كظِ υτ ΕΑي لىΎاΑ Εتىلٌم غ Ϟμ Ύوِ σχي لىΎاΑ Εتىلٌم جٌΎوي و́φ
ِي لىΎاΑ Εتىلٌم Αتشاي أو إغشسي وحولي ِ χي لىΎاΑ Εىؾتوى أك ϟنً لتىلٌم ئلΑتشاي ٌٌظ أي لىوضفΖΎ
لتىلٌىٌΎΑ Εلٍؾ ΕΒإلى لٍؾِ θΎي لٕوى لىΎنل Εتزتلُ دتالٌِΒ٘ κ Ύظ κغٍهΎΑ Ύلٍؾ ΕΒإلى لظز ϞΎونً  ًٌΑلٍؾθΎ
لفلؾطٌٌٍ ΖΎلالاي ًىىلً أو ًΒحدً غً غى εϟتتىتع ٌؾِ ψ́ ΕΒي لىΎاΑ Εتىلٌم غ Ϟμ ΎوتΒلً لحع ΕلىٕΑΎلΎΑ ΕلٍؾΕΒ
إلى لظزِ ττ.υ ϞΎي لىΎإِ Εط *لش )υτ ϟٙوΎΑلٍؾ ΕΒإلى لظز ϞΎولٍؾ θΎغلى لؾو εθتوزش أغلى نىشئلΖ
لىشΎطِ٘ Εي لٕوى لىΎنلِ Εي ضفوَ ألشزΎص صوي لتىلٌم لىΎلي أنΎΑ Ύلٍؾ ΕΒإلى لٍؾ θΎلفلؾطٌٌٍِ εΖΎإي
نىش ϞلىشΎطِ٘ Εي لٕوى لىΎنلِ Εي ضفوَ لٍؾ θΎنً صو Ζلتىلٌم لىΎلي ًغًش غلى ِ ψχي لىΎاِ εΕي حًٌ
ًٕ ϟغً ِ σςي لىΎاِ Εي ضفوَ لٍؾ θΎلالاي لم ًΒلًٍ نؾتوى لتىلٌم لىΎلي
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وﺿﻊ ﻋﻣﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ

اﻟﺷﻛل  :٣-٢ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،
اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن  ١٥ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر٢٠١٦ ،
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ﻣﻌدل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟﻣﺳﺢ اﻟﻔﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )٢٠١٧ب(.
ﻣﻼﺣظﺔ :اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﯾﺷﻣل اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻹﻋدادي.

 .٤١وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ً ﻣﺮﺟﺤﻮن أﻛﺜﺮ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻢ أﯾﻀﺎ ً اﻷﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻲ أن ﯾﺠﺪوا ﻋﻤﻼً ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وھﻮ اﺗﺠﺎه ﺗﺪﻓﻊ إﻟﯿﮫ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ً
اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ً
ﻋﺎﻟﯿﺎ .وﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ ذوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺬھﻠﺔ
ﻗﺪرھﺎ  ٥١ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،أي ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ً
ً
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎً
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل ،ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻮن أﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﯿﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أﻗﻞ اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .وﯾﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻗﺮاﺑﺔ
 ٢٩ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺒﻠﻎ ﻗﺮاﺑﺔ  ٢٤ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ/اﻹﻋﺪادي .وﺗﺆﻛﺪ ھﺬه
اﻷرﻗﺎم أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻘﺎ ً ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﯿﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وطﯿﻒ اﻟﻤﮭﺎرات .وﯾﻨﻌﻜﺲ
ً
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ.
ذﻟﻚ ﺑﺪوره ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺮطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ أﻛﺜﺮھﻦ
 .٤٢إن أﺻﻮب ﻗﯿﺎس ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮھﺎ .وﻗﺪ ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﯿﺮة ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺴﺎرﻋﺎ ً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥٫١ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ  ١٫٩ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٥اﻟﺸﻜﻞ  .(٤-٢وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺟﻮر اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٩٫٦ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤٫٢ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻓﻲ ﻏﺰة ،اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٠٫٧ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،وھﻮ
ﻣﺎ أﻋﻘﺐ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً أﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤٫٢ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٥وﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن ١٠٩
ﺷﯿﻜﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٦وﯾﻌﺰز ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ
ً
إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺴﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ  ٢١٨ﺷﯿﻜﻼً إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً
ﯾﻮﻣﯿﺎ .وﯾﺰﯾﺪ ھﺬا
ﺑﻮاﻗﻊ  ٣٫٥أﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة وواﻗﻊ  ٢٫٢ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
وﺑﺄﺟﺮ ﻗﺪره  ٤ ١٤٤ﺷﯿﻜﻼً إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً ،ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﮭﺮي اﻟﺬي ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻮاﻗﻊ  ٢٫٩ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ  ١ ٤٥٠ﺷﯿﻜﻼً إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎ ً
ﺟﺪﯾﺪ ًا ،ھﺬا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﮭﺮي اﻟﺒﺎﻟﻎ  ١ ٨٥٦ﺷﯿﻜﻼً إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
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االتحاىات االقتصادϴة ϯاتحاىات سϯق الؼمل تؼكس ϯحϯد ػϯائق كبϴارة أمام التنمϴة

الشكل ˈ :ˊ-مؼدل النمو السنوي ϔي األحور الًومًة ϔي صϕوؼ الؼمال الϕلسطًنًًنʹ
ػام ˋˇˆˈ وػام ˌˇˆˈ ومتوسط األحور الًومًةʹ ˌˇˆˈ
نمو األجوار،
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المصدارΣ :سابات منظمة الؼمل الدϯلϴة استناداأ إل ϱالحϬاز الماركز ϲلئلΣصاء الفلسطϴنϯ ϳالمس الفصل ϳللق ϰϯالؼاملة *̀˺˹˻ب)

 φυوألهم نً صلٗ أي نتوؽط ألزوط ئل ًؾوق نىلون ΖΎغً لفوطق ِي نؾتوً ΖΎألزوط ِي ضفوَ نزتلُ
ِ ΖΎΌلىى ϞΎوغلى ؽ ϟٌΒلىدِ εϞΎإٌ ϫئل ًُٕ غلى لفسو ΖلٕΎاىِ Εي ألزوط  ًٌΑلسٍؾًٌ ولتي تٙتؾي أهىٌΕ
ِي زىٌع كطΎغ ΖΎلٍشΎؾ وΑش ϟٙغΎم εتتٕΎؼى لٍؾ θΎأزظ κنتوؽط κΎكشط ́υ Ϫشٌٙال κإؽظاٌلٌ κΎزشًشِ κي لٌومε
نٕΎطٌ Εنع  σσφشٌٙال κإؽظاٌلٌ κΎزشًشΎΑ κلٍؾ ΕΒإلى لظز ϞΎوΎΑلتΎليِ εإي نتوؽط نً Ύحع ϟغلٌ ϫلظزϞΎ
لفلؾطٌٌٍوي نً أزظ ِي لٌوم ًفوق ٍΑؾِ υω ΕΒي لىΎا Εنتوؽط أزظ لىΎنال Ζلفلؾطٌٌٍξ ΖΎ
وًؾس ϟأ٘Βظ ِΎطق
ِي ألزوط كΎام غلى ٌوع لسٍؼ ِي كطΎع لتعٌٍع لضي ًتٕΎؼى ٌِ ϫلظزِ ϞΎي لىتوؽط أزظً κونٌ κ Ύأغلى نً
أزظ لٍؾٍΑ θΎؾِ ̂ς ΕΒي لىΎا ̂ω* Εشٌٙال κإؽظاٌلٌ κ Ύزشًش κنٕ χσ ϟΑΎشٌٙال κإؽظاٌلٌ κ ΎزشًشΎΑ κلٍؾ ΕΒإلى لٍؾ)θΎ
وΑوز ϫغΎمً εتٕΎؼى لىΎنلوي ِي كطΎع ل θΎٍΒأغلى ألزوطΑ εأزظ نتوؽط كشط σωυ Ϫشٌٙال κإؽظاٌلٌ κ Ύزشًشِ κي
لٌوم وًتأجظ هض لىتوؽط ΑششΎΑ ΔطتفΎع ألزوط ِي إؽظاٌ εϟإص ًىى ϟنًٕ Ύظ Ώنً ٌعُ نسىوع غى ϞΎلθΎٍΒ
لفلؾطًٌٌٌٍ ِي إؽظاٌ ϟولىؾتوؾٍΖΎ
 φφوًξزفي نتوؽط ألزوط أًؽ κ Ύأوزه κ Ύأدظى ئلٌىشم لىؾΎوِ Δي ؽوق لىى ϟوغلى ؽ ϟٌΒلىد εϞΎطٌم
طتفΎع نتوؽط ألزوط لفلؾطٌٌٍِ Εي غΎم ِ ετςσψإي أ٘دظ نً ِ στψ ςςςلؾطٌٍي ًىىلوي ِي لٕطΎع لزΎص
 ِ́ ύ.ي لىΎا Εنً نسىوع لىΎنلًٌ ِي لٕطΎع لزΎص  ًتٕΎؼوي أك ϟنً لحش ألسٌى لٌٕΎوٌي لألزوط ونظΔ
أدظىًٍ εىٙؼ صلٗ Αعوط Δنفظؾ Εغلى لٍؾ εθΎإص تٕΎؼٌ Ηؾِ φω.σ ΕΒي لىΎا Εنً لٍؾ θΎلىΎنالِ Ζي لٕطΎع
لزΎص أزظ ϟًٕ κغً لحش ألسٌى لألزوط ِي غΎم  ετςσψوًتسلى أحش لىسΎئل Ζلتي تξحٕق ٌِه Ύلٍؾٌ θΎتΎار
أِؽٌ ϟؾ κ ΎٌΒنً لظزِ ϞΎي إن ΕٌٌΎٙؤلؽهΎم ِي ضٍشوق للىىΎش ΖΎلتٕΎغشً Εوكش أؽهىٌ Ηؾِ ψυ ΕΒي لىΎا ΕتٕظًκΎΒ
نً لىؾتزشنِ ΖΎي ضٍشوق للىىΎش ΖΎلتٕΎغشًِ Εي غΎم ِ ετςσψي حًٌ Αلٍ Ηلٍؾ ΕΒلىٕΑΎل Εللىؾتزشنًٌ لض٘وط
ِ φχ.ψي لىΎا Εوتىٙؼ هض ϪألطكΎم ٌؾ ΐلىΎنلًٌ ِي لٕطΎع لىΎم لىؾΎهىًٌ ِي ضٍشوق للىىΎش ΖΎلتٕΎغشًεΕ
لتي تفوق ٙΑدٌظ ٌؾΒهم ِي لٕطΎع لزΎص وِي لٕطΎغ ΖΎلتي ًوزش ٌِه Ύغشس كلٌ ϟنً لىΎنلًٌ ِي لٕطΎع لىΎمε
ِإي هض Ϫلٍؾ ΐئل تتسΎوع ِ συ.ωي لىΎاِ Εي كطΎع لتسΎط ΔولفٍΎسق ولىطΎغم εوِ σ́.τي لىΎاِ Εي كطΎع
لتعٌٍع وِ τχي لىΎاِ Εي كطΎع لθΎٍΒ
 φχوكش ٌتر غً ئلطتفΎع لششًش لألزوط ِي إؽظاٌ ϟإلى زِ ΐٌΎظص لىى ϟلىحلٌ Εلىتشٌٌ εΕعسًΎس لطلΐ
ِي ضفوَ لفلؾطًٌٌٌٍ غلى لىىِ ϟي إؽظاٌ ϟوأسى هض لطل ΐلٕوي εنٕتظٌΑ κΎوزوس ٌظΎم لتظدٌص لىىϟ
ًظΑط ٘ ϟغΎنِ ϟلؾطٌٍي ِي إؽظاٌΑ ϟعΎح ΐغى ϟإؽظاٌلي نحشس εإلى ظهوط وؽط θΎأشش εθأي ؽىΎؽظΔ
تظدٌص لىىًٍ εϟتغغوي نΎΒلً نً لفلؾطًٌٌٌٍ لضًً ًΒحدوي غً غى ϟنٕ ϟΑΎنؾΎغشتهم غلى لحعو Ϟغلى
تظدٌص لىى ϟؤلؽظاٌلٌ Εوأحٌط ΗلΒىد Εغلى κ ΎنظطΑ κأي نىΎطؽ Εلحعو Ϟغلى لتظدٌص نً دالϞ
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ϯضغ ػمال األاراض ϳالؼاربϴة المΣتلة

لؾىΎؽظ Δنٍتشظ Δغلى ٌطΎق وؽع εإص ٘دٌظ κنً Ύشِع لىى τ ςςς ϞΎشٌ ϟٙإؽظاٌلي زشًش ِي لشهظ أو أ٘دظ
للؾىΎؽظ Δنً أز ϟلحعو Ϟغلى لحق ِي لىىِ ϟي إؽظاٌχ ϟ
 φψوِي حًٌ ئل تξىظَ لٍؾ ΕΒلشكٌٕ Εللىى ϞΎلفلؾطًٌٌٌٍ ِي إؽظاٌ ϟولىؾتوؾٍ εΖΎلضًً ًحعلوي غلى
تظدٌعهم غً ؾظًق لؾىΎؽظِ εΔإي لؾٌٍΎطًوه ΖΎلىىظوؼِ Εي لسشو υτ Ϟت ًٌΒأٌ ϫحتى وإي لم ًتىلق هض
ألنظ إئل ٍΑؾِ σς ΕΒي لىΎا Εنً لىىِ εϞΎإي لتΎٙلٌُ ئلكتعΎسً Εتٙوي ٌ٘Βظ Δوِي هض لؾٌٍΎطًو لؾفلي لضي
ًطΒق أًؽ κΎنتوؽط κΎلتٙلف Εلتظدٌص ِي لٍطΎق لؾفلي للتٕشًظ εΖؽتΒلً هض Ϫلتٙلف τυτ Εنلٌوي شٌ ϟٙإؽظاٌلي
زشًش ؽٍوً κΎتشِع إلى لؾىΎؽظ εΔأي ِ υ.ψي لىΎا Εنً إزىΎلي ألزوط لىحعلِ Εي إؽظاٌ ϟوغلى غتΎΒط أي
ِ τςي لىΎا Εنً لىى ϞΎهم لىىٌٍوي وأي نتوؽط طؽم لؾىؾΎط ًΒلً  σ ́χςشٌٙال κإؽظاٌلٌ κΎزشًش κشهظًκ Ύ
*لؾٌٍΎطًو لىتوؽط)ِ εإي "إتΎو ΔلؾىؾΎط" ؽتΒلً  χωτنلٌوي شٌ ϟٙإؽظاٌلي زشًش ِي لؾٍ εΕأي نًٕ Ύظ Ώنً
̂ ِي لىΎا Εنً إزىΎلي ألزوط لىحعلΕ
الحدول ˈ :ˉ-تقدًر "إتاوة الوسًط" من خبلل ثبلثة سًنارًووات
الشٍنارٌو الشϔمً

الشٍنارٌو الϤتوسط

الشٍنارٌو العموي

افتاراضات السϴناارϯϴ
إتΎو ΔلؾىؾΎط ِي لشهظ ل ϟٙتظدٌص نىٍو
غً ؾظًق لؾىؾΎط

1 500

1 850

2 200

لىى ϞΎلىىٌٍوي *لٍؾ ΕΒلىΌوً Εنً لىسىوع)

10

20

40

تٕشًظ ΖإتΎو ΔلؾىؾΎط
إتΎو ΔلؾىؾΎط *Αىالًًٌ لشٌٙال)Ζ

232

572

1 360

إتΎو ΔلؾىؾΎط ٍ٘ؾ ΕΒنΌوً Εنً إزىΎلي ألزوط

3.6

8.9

16.9

المصدار :تقدϴارات منظمة الؼمل الدϯلϴة استناداأ إل ϱالحϬاز الماركز ϲلئلΣصاء الفلسطϴنϯ ϳالمس الفصل ϳللق ϰϯالؼاملة *̀˺˹˻ب) ϯحمؼϴة
ػنϯان الؼامل للدفاع ػن Σقϯق الؼمال ،˻˹˺˿ ،فϴما ϴخص محال ارسϯم السماسارة

 φωونً لٍٕΎؾ لحΎؽى Εلتي ًس ΐلتششًش غلٌه Ύأٌ ϫحتى ِي حΎل ΕطتفΎع إتΎو ΔلؾىؾΎط إلى  τ τςςشٌϟٙ
إؽظاٌلي زشًش ِي لشهظ ٘ى Ύهو نِ ًٌΒي لؾٌٍΎطًو لىلوي εؽتٕΒى إًظس ΖلىΎن ϟلفلؾطٌٍي لىΎسي ِي إؽظاٌϟ
Αىش ؽتٕطΎع إتΎو ΔلؾىؾΎط أغلى نً نتوؽط أزظ لىىِ ϟي لؽف Εلٍظ ΕٌΑوΎΑلٍظظ إلى ِظص لىى ϟلٍΎسط Δزشκ
ِي لؽف Εلٍظِٕ εΕٌΑش ئل ًٙوي هٍِ ٖΎي لٍΎل ΐنً دٌΎط ؽوى ل θΎٕΒسوي غى ϟأو سِع إتΎو ΔلؾىؾΎط و ξأΑلٍΗ
لΒىد Εأي لٕظط لضي تزضت ϫإؽظاٌ ϟنؤدظΑ κتٌٌٍٕ ΣظΎم تزعٌص لتظدٌص *لىغنع تٍفٌضِ Ϫي نٍتعُ غΎم
ً )τςσωش ϟٙؽتس ΕΑΎنΎΒشظ Δلىشٙل ΕلؾىΎؽظٌ* Δظظ لفع )υ ϟوتشٌظ لؾٌٍΎطًوه ΖΎلىض٘وط Δأغال Ϫإلى أي
ؤلغ ΖΎٌΎئلكتعΎسً Εوإغ ΖΎٌΎلظغ ΕًΎئلزتىΎغٌ Εلىٕشن Εإلى لىى ϞΎلفلؾطًٌٌٌٍ وأؽظهم ؽتٙوي زى Εإص جΒتΗ
ِىΎلٌ Εهض ϪلىΎΒسطِ Δي دفػ لىΎΒلً لتي ًشِىه Ύلفلؾطٌٌٍوي للؾىΎؽظΔ

القϯϴد المفارϯضة ال تزال تΣآد بشدة
من النمϯ ϯالتنمϴة ف ϳالضفة الؼاربϴة
́ φتتأجظ آِΎق ؽوق لىىِ ϟي لؽف ΕلٍظΑ ΕٌΑش ϟٙنΎΒشظ وٌ٘Βظ نً زظ θئلحتال εϞصلٗ أي لٌٕوس لؽزىΕ
لىفظوؼ Εغلى حظ٘ Εلتٍٕ ϟوتىضط لوضو Ϟإلى ألطؼي ولىوطس لطٌΒىٌ Εوتٌٌٕش ل εθΎٍΒهي زىٌىه Ύغونϟ
تىٌق لٍىو ئلكتعΎسي وآِΎق لىىΎل Εوتشى ϟلٌٕوس لىفظوؼ Εغلى حظ٘ ΕلتٍٕΎٌٕ ϟؾ لتفتٌ ηولحوزغ لطظكٌΕ
ولΒو ΖΎΑلحشًشً Εولٙت ϟولزٍΎسق لتظ ΕٌΑولسشط لفΎض ϟلضي ًسظي ٌ θΎٍΑحو ِ ́χي لىΎا Εنٍ ϫسد ϟلؽفΕ
لٍظ ψ ΕٌΑوإلى ٌ ΕًΎنٍتعُ شهظ ٌ٘Ύوي ألو ϞسًؾىΒظ نً غΎم Ύ٘ ετςσψي جى φωτ ΕحΎزغ κأنΎم حظ٘ Εلتٍٕϟ
 χؽىظ ؽوق لتظدٌص ً π
ٕشط Αأًٌ ϫتظو σ χςς ًٌΑ شٌ ϟٙإؽظاٌلي زشًش و τ χςςشٌ ϟٙإؽظاٌلي زشًش ِي لشهظ *زىىٌ Εغٍوي
لىΎن ϟللشِΎع غً حٕوق لىى)τςσψ εϞΎ
Α ψىش ئلٌته θΎنً  θΎٍΑلسشط لفΎض εϟؽٌΒلً نؾΎط ϪؤلزىΎلي كظ٘ ωςς ΕΑلم وسغ Ηلفتوى لتي أضشطته Ύنحٙى Εلىش Ϟلشولٌِ Εي
̂ تىوع ًولٌ τςςφ ϫإلى وكُ أغى ϞΎتشٌٌش لسشط لفΎض ϟوتف ϫٌٙٙغلى لفوط وزΒظ زىٌع ألؼظط لٍΎتس Εغٍ ϫوأًش لفتوى لٕظط
لالحق لضي تزضت ϫلسىىٌ ΕلىΎن Εلألنم لىتحش Δطكم  εA/RES/ES-10/15لىؤطخ  τςتىوع ًولٌτςςφ ϫ
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االتجاهات االقتصادية واتجاهات سوق العمل تعكس وجود عوائق كبيارة أمام التنمية

منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية ،بما في ذلك  00نقطة تفتيش يشغلها موظفون بصفة دائمة ،باإلضافة إلى
 772حاجزاً في المنطقة  H2في محافظة الخليل (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0279 ،أ)  .1ومن
الطرق الحاسمة التي تلحق بها شبكة القيود هذه الضرر بسوق العمل المحلية ،زيادة مستوى انعدام اليقين مما يثبط
االستثمار ويحول دون نمو العمالة .ويمكن أن يتغير نطاق العبور بشكل كبير من يوم إلى آخر ،وتخضع هذه
التغييرات لتقدير السلطات اإلسرائيلية وحدها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن األسواق في القدس الشرقية باتت أكثر فأكثر
مفصولة عن الضفة الغربية ،األمر الذي يهدد أكثر سبل عيش أصحاب عملها وعمالها.
 .06وتضم المنطقة جيم أكثر من  92في المائة من أراضي الضفة الغربية ومعظم مواردها الطبيعية ،وتكتسي
أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية االقتصادية ،ال سيما بالنسبة إلى الزراعة والصناعات الغذائية .ومع ذلك ،ال تزال
هذه المنطقة تخضع للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية الكاملة .ويخضع ما يقرب من ثالثة أرباعها للوالية
القضائية للمجالس اإلقليمية للمستوطنات اإلسرائيلية ،وهي بالتالي غير متاحة للتنمية الفلسطينية .وال تزال القيود
المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية الحرجة من البحر الميت قائمة ،مما يقصي إمكانات
عائدات السياحة ويحد بشدة من فرص كسب العيش بالنسبة إلى الفلسطينيين ويقلل من إمكانات التنمية الشاملة في
الضفة الغربية .ونظراً إلى أن المنطقة جيم تمتد بين المنطقتين ألف وباء ،فإن للقيود المفروضة عليها آثاراً أخرى
بعيدة المدى في الضفة الغربية.
 .12وال يزال جسر ألنبي (الملك حسين) ،وهو البوابة البرية الدولية الوحيدة للعبور إلى الضفة الغربية أو منها،
ً
سنويا .وعلى الرغم من زيادة االستثمار من جانب
يشهد ازدياد حركة العبور ،التي ترتفع بنسبة  72في المائة
إسرائيل ،تبقى المرافق دون المستوى الالزم لمعالجة حجم حركة العبور وتظل معالجة البيانات وفترات االنتظار
مشكلة كبيرة ،مما يؤدي إلى اإلهدار وتراجع اإلنتاجية (مكتب اللجنة الرباعية.)0279 ،
 .17وال يزال معدل الصادرات محدوداً لكون المنتجات الفلسطينية غير قادرة نسبيا ً على المنافسة في األسواق
العالمية ،كما أن القيود المفروضة تؤدي فعليا ً إلى زيادة اعتماد الفلسطينيين على التجارة مع إسرائيل .ويؤدي عدد
من العوامل إلى تضخم تكاليف اإلنتاج ،منها تعذر استيراد مجموعة واسعة من المواد الخام الضرورية ،من قبيل
األسمدة الزراعية .وترد هذه المدخالت وغيرها من المدخالت األساسية على قوائم "االستخدام المزدوج"  -أي
ً
السلع التي تنظر إليها إسرائيل على أنها تشكل تهديداً
أمنيا .باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي حاالت التأخير على المعابر
إلى اإلهدار وزيادة التكاليف .وتحد هذه العوامل بشكل مباشر من اإلنتاجية والقدرة التنافسية الفلسطينية .وبدون
رفع شامل لهذه القيود وغيرها من القيود المفروضة التي تعيق التجارة بشكل مباشر وغير مباشر ،ليس هناك أمل
كبير في زيادة الصادرات بصورة مجدية ومستدامة وستظل التوقعات اإلجمالية للنمو وسوق العمل أدنى بكثير
من إمكاناتهما.

الحالة ف غزة تنذار بوقوع كاارثة
 .10لقد بدأ تطبيق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عقد من الزمان .وفي حين تسارع النمو
االقتصادي في عام  0279انطالقا ً من قاعدته المستنزفة للغاية ،فإن تعليقات محاوري البعثة ومالحظاتها
المباشرة ،فضالً عن البيانات الدقيقة المستمدة من مجموعة من مؤشرات السوق ،جميعها تكشف عن وجود حالة
ً
تقريبا ،وهو ما يمثل عشر
مأساوية .وال يتجاوز عدد األشخاص المستخدمين في غزة ربع السكان في سن العمل
نقاط مئوية أقل من الحصة المقابلة في الضفة الغربية (الجدول  .)0-0وبلغ معدل البطالة اإلجمالي في غزة قرابة
 00في المائة في عام  ،0279وتجاوز هذا المعدل  97في المائة في صفوف الشباب .ويفوق هذان الرقمان معدلي
البطالة المقابلة في الضفة الغربية بمقدارين .ويبقى الباحث العادي عن عمل في غزة بدون عمل لمدة قدرها 71
ً
شهرا ،أي ما يقرب من ثالثة أضعاف متوسط الوقت في صفوف الباحثين عن عمل في الضفة الغربية .ويوجد
قرابة  11في المائة من شباب غزة خارج نطاق العمالة أو التعليم أو التدريب .وتقل األجور في غزة بزهاء 02
في المائة عنها في الضفة الغربية ،ويكسب أكثر من ثالثة أرباع عمال القطاع الخاص في غزة أقل من الحد األدنى
القانوني لألجور.

 1أنشأ بروتوكول الخليل الخاص الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في  71كانون الثاني /يناير  7661منطقة منفصلة ،هي
منطقة  ،H2التي تغطي تقريباً  02في المائة من مدينة الخليل ،وتقدم لها السلطة الفلسطينية الخدمات اإلدارية ،لكن تبقى إلسرائيل المراقبة
األمنية التامة عليها .ويتمتع المستوطنون اإلسرائيليون في هذه المنطقة بحماية الجيش اإلسرائيلي الحاضر بقوة ،في وسط زهاء 02 222
فلسطيني (وحوالي  022 222فلسطيني في مدينة الخليل ككل).
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وضع عمال األاراض العاربية المحتلة

الجدول  :2-7المؤشرات الرئيسية ،غزة والضفة الغربية
غزة

الضفة الغربية

السكان ف سن  15عاما ً فما فوق

1 076 582

1 853 245

السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  71و 00عاما ً (النسبة المئوية من السكان
في سن العمل)

37.2

33.7

القوى العاملة الحاصلة على درجة جامعية (النسبة المئوية من المجموع)

38.7

27.8

نسبة العمالة إلى السكان

27.0

37.3

العمالة في القطاع العام (النسبة المئوية من المجموع)

36.4

15.4

معدل البطالة

41.7

18.2

معدل بطالة الشباب

61.4

29.8

متوسط مدة البطالة (باألشهار)

15.2

5.7

معدل الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو بالعمل أو بالتدريب

36.6

29.5

متوسط األجر اليومي (بالشيكل اإلسرائيلي الجديد)

61.6

98.1

النسبة المئوية من عمال القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور

76.5

19.4

المصدار :الجهاز الماركزي لإلحصاء الفلسطين والمسح الفصل للقوى العاملة (2317ب).
مالحظة :تستثن بيانات سوق العمل المتعلقة بالضفة ال اربية العمال الفلسطينيين الذين يعملون ف إسارائيل والمستوطنات.

 .11وباإلضافة إلى أرقام سوق العمل القاتمة هذه ،تعكس مقاييس أخرى أيضا ً حالة من الكساد الشديد ،إذ ُأجبرت
محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة على إيقاف عملها مؤقتا ً في نيسان /أبريل  ،0279مما أدى إلى انقطاع
التيار الكهربائي لفترات تتراوح بين  79و 02ساعة في اليوم .وشهدت هذه الحالة تحسناً إلى حد ما خالل الفترة
المتبقية من عام  ،0279مع زيادة ساعات اإلمداد بالكهرباء إلى ثماني ساعات في وقت واحد .غير أنه في أوائل
عام  ،0271استمر تدهور الوضع بحيث لم تتعد ساعات الوصل اليومية المتاحة لسكان غزة ما يقرب من ساعتين
(األونروا0271 ،ب) .باإلضافة إلى ذلك ،وفي حين أن الحصول على المياه أمر حاسم لسبل العيش في غزة ،فإن
أكثر من  61في المائة من المياه الجوفية المستخرجة في غزة غير صالحة لالستهالك البشري .ومن المتوقع أن
يؤدي افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر في غزة في كانون الثاني /يناير  0271إلى تخفيف معاناة سكان غزة
جزئيا ً فقط ،ألن غالبيتهم العظمى ستظل تعتمد على مياه باهظة الثمن منقولة بواسطة الشاحنات (مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،أ) .ويقطن غزة  7.1مليون الجئ من مجموع السكان البالغ عددهم 7.6
مليون نسمة ،ويعتمد  692 222شخص من هؤالء الالجئين على حصص المعونة الغذائية التي تقدمها وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) .وعلى الرغم من أن غزة تتلقى المعونة،
فإن قرابة  02في المائة من أهلها يعيشون تحت خط الفقر .وليس هناك إال  091مدرسة لزهاء  090 222طالب.
وكثير من هؤالء األطفال يخوضون كفاحهم خارج أسوار المدرسة ،إذ تشير تقديرات األونروا إلى أن ما ال يقل
عن  12في المائة من أطفال غزة الالجئين يحتاجون إلى رعاية نفسية نتيجة لألثر المروع الذي يخلفه التعرض
المتكرر للعنف والنزاع المسلح.
 .10وتظل التجارة وإمكانية النفاذ إلى األسواق الخارجية أمراً بالغ األهمية بالنسبة إلى اآلفاق االقتصادية لغزة.
وتواصلت في عام  0279السياسة التي اتبعتها إسرائيل للسماح بإعادة إنشاء روابط تجارية محدودة بين الضفة
الغربية وغزة ،على الرغم من أن حجم عمليات نقل السلع التجارية لم يشكل سوى جزء ضئيل للغاية من مستواه
ضرب على غزة في عام  .0221وارتفع معدل الصادرات إلى  911شاحنة في عام ،0279
قبل الحصار الذي ُ
بعد أن بلغ  907شاحنة في عام  .0271ومع ذلك ،تبقى هذه المجاميع متواضعة للغاية بالمقارنة مع عدد الشاحنات
السنوي الذي تراوح بين  1 222و 71 222شاحنة بين عامي  0222و( 0221مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية0271 ،ب) .وزاد معدل الواردات ليصل إلى  700 922شاحنة ،بعد أن بلغ  69 722شاحنة
في عام  ،0271وهو ما يرجع في المقام األول إلى حدوث زيادة في مواد البناء المستوردة عبر معبر كيرم شالوم.
وأدى ذلك ،إلى جانب زيادة واردات األسمنت من مصر عبر معبر رفح ،إلى انخفاض كبير في أسعار األسمنت
خالل عام  ،0279األمر الذي يبشر بالخير فيما يخص استمرار النمو في قطاع البناء .ومع ذلك ،ال يزال قطاعا
الزراعة والصناعة ،اللذان ُدمرا في الحروب األخيرة ،مقيدين بشدة بسبب الحصار والقيود المفروضة بالترافق
معه .وفي هذا الصدد ،فإن تطبيق قائمة المواد "ذات االستخدام المزدوج" ،التي ال يمكن استيرادها إلى غزة ،يحد
16
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االتجاهات االقتصادية واتجاهات سوق العمل تعكس وجود عوائق كبيارة أمام التنمية

من اإلنتاج والتنمية السريعة للبنية التحتية على السواء .ومع مرور الوقت ،أدت هذه القيود الصارمة إلى تعطيل
القدرة اإلنتاجية للقطاع الخاص في غزة وأحدثت تغييراً جذريا ً في الهيكلية االقتصادية .وتظل هذه العوامل ،مقترنة
بالسبل المحدودة المتاحة أمام التجار للوصول إلى األسواق الخارجية وحرمان العمال من فرص الوصول إليها،
تشكل العوائق الرئيسية التي تحد من النمو وآفاق العمالة.
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حقوق العمال الفلسطينيين في ظل االحتالل

تكثي

توسيع النشاط االستيطان اإلسارائيل
 .11بعد  12عاما ً من االحتالل اإلسرائيلي ،ال يزال بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية ،بما فيها
القدس الشرقية ،عقبة رئيسية أمام إنفاذ حقوق العمال الفلسطينيين .والمستوطنات هي مجموعات منظمة من
المدنيين اإلسرائيليين استقرت على أراض محتلة ،بدعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة اإلسرائيلية وبموافقة
منها (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .)0221 ،ويوجد حالياً زهاء  712مستوطنة في الضفة
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية .باإلضافة إلى ذلك ،أنشئت قرابة  722بؤرة استيطانية دون موافقة الحكومة
وتعتبر غير مشروعة بموجب القانون اإلسرائيلي (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،أ).
 .19وعلى الرغم من اختالف المصادر ،يقدر العدد اإلجمالي للمستوطنين بما يتراوح بين  922 222مستوطن
و 112 222مستوطن ،بمن فيهم أكثر من  022 222مستوطن يعيشون في القدس الشرقية .وباستثناء القدس
الشرقية ،بلغ معدل النمو في عدد المستوطنين في الضفة الغربية  0.7في المائة في عام  ،0271أي أكثر من
ضعف معدل نمو السكان داخل إسرائيل .وفي المقابل ،لم يبلغ معدل النمو السكاني في صفوف الفلسطينيين في
الضفة الغربية إال  0.1في المائة (بتسيلم0271 ،أ؛ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .)0279 ،وفي المنطقة
جيم ،يزيد عدد المستوطنين بكثير على عدد الفلسطينيين.
 .11وقد أكدت األمم المتحدة باستمرار أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة منذ عام 7691
تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السالم والتنمية االجتماعية واالقتصادية  .9إن قرار مجلس األمن
في األمم المتحدة رقم  )0279( 0110األحدث عهداً "يدين بناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين
اإلسرائيليين ومصادرة األراضي وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين ،في انتهاك للقانون اإلنساني
الدولي والقرارات ذات الصلة" .وإذ يذكر القرار بالتزام إسرائيل بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة
الرباعية في عام  0221بتجميد كل األنشطة االستيطانية وتفكيك جميع البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار/
مارس  ،0227يكرر مطالبة مجلس األمن إلسرائيل بأن "توقف على الفور وبشكل كامل جميع األنشطة
االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية" (األمم المتحدة0279 ،أ).
 .19ومع ذلك ،يشير عدد من المبادرات اإلسرائيلية الرسمية المتخذة خالل عام  0279وأوائل عام  0271إلى
أن العمل جار لمواصلة التوسع االستيطاني .واستمر صدور الموافقات على مشاريع البناء الجديدة خالل عام
 0279وتسارعت وتيرته في األشهر األولى من عام  .0271وشهد عام  0279تنفيذ  0 912مشروعاً لبناء
مساكن في مستوطنات الضفة الغربية ،وهو ما يمثل زيادة قدرها زهاء  02في المائة مقارنة مع العام السابق،
ويشكل ثاني أكبر عدد لمشاريع البناء المنفذة منذ عام ( 0227منظمة "السالم اآلن"0271 ،أ؛ المكتب المركزي
لإلحصاء .6 )0271 ،وفي كانون الثاني /يناير ُ ،0271أعلن في بيانين صادرين عن الحكومة عن العزم على
بناء ما مجموعه  1 122وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في المنطقة جيم في الضفة الغربية ،وتالهما بشكل
سريع صدور الموافقة وطرح العطاءات (األمم المتحدة0271 ،ب).
 .16وفي  9شبـاط /فبـراير  ،0271أصدر الكنيست "قانـون تنظيـم االستيطـان في يهودا والسـامرة رقـم
 ،"5777-2017أو "قانون التنظيم" .ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية،
التي بناها ووسعها المواطنون اإلسرائيليون "بحسن نية" أو "بموافقة الدولة" ،وتمكين استمرار إقامة وتطوير
المستوطنات (الكنيست .)0271 ،وهو يتضمن تعريفا ً واسعا ً للمستوطنات اإلسرائيلية وينص على مصادرة
األراضي المملوكة ملكية خاصة .وثمة مخاوف من أن يضفي هذا القانون الجديد شرعية وبأثر رجعي على
 1 607وحدة سكنية من خالل مصادرة  9 791دونماً  72من أراض فلسطينية خاصة .وعلى وجه أخص ،يمكن
أن يؤدي إلى إضفاء الطابع القانوني تدريجيا ً على  11بؤرة استيطانية (تشمل  161وحدة سكنية) تقع في عمق
الضفة الغربية ،وإلى تنظيم  1 701وحدة سكنية تقع على أراض فلسطينية خاصة في  10مستوطنة ،توجد 12
منها شرق الجدار الفاصل (منظمة "السالم اآلن" .)0279 ،وحسب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في
 9أكدت محكمة العدل الدولية (محكمة العدل الدولية )0220 ،واألطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة (األطراف السامية
المتعاقدة )0227 ،ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي (القرار  )7692( 091والقرار
.))0279( 0110
6
72
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العام الوحيد الذي شهد تنفيذ عدد أكبر من مشاريع البناء هو عام  ، 0271حيث بلغت المشاريع  0 910مشروعا ً.
كل دونم يساوي  2.7هكتار.
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الشرق األوسط ،فإن قانون التنظيم "يمثل تحوالً ملحوظاً في الموقف اإلسرائيلي المعهود فيما يتعلق بالوضع
القانوني لألرض الفلسطينية المحتلة" (األمم المتحدة0271 ،ب) .وقد تقدمت منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية
بالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القانون (رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل وآخرون.)0271 ،
 .92وأثيرت شواغل كذلك بشأن الموافقة في آذار /مارس  0271على إنشاء مستوطنة جديدة ألول مرة منذ
ً
عاما ،إليواء سكان البؤرة االستيطانية غير الشرعية "عامونا" ،عقب هدمها بأمر من محكمة العدل
أكثر من 01
ُ
العليا اإلسرائيلية في أوائل شباط /فبراير .وأعلنت قطع أراض مختلفة غير متالصقة في محافظة نابلس ،تبلغ
مساحتها قرابة  7 222دونم ،على أنها "أراضي دولة" ،إلنشاء المستوطنة الجديدة ُ
وأضفي الطابع القانوني على
ثالث بؤر استيطانية قائمة بالفعل .ومن المتوقع أن يؤثر القرار على وصول المزارعين من أربع قرى مجاورة
إلى األراضي ،مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية أخرى على سبل عيشهم الزراعية (األمم المتحدة0271 ،ب؛
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ج) .وفي الوقت ذاته ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن
مبادئ توجيهية جديدة بشأن بناء المستوطنات تسمح بالبناء مستقبالً داخل حدود المستوطنات القائمة أو بمحاذاتها،
أو حسب الحالة ،أقرب ما يمكن منها (هآرتس0271 ،؛ منظمة "السالم اآلن"0271 ،ب).

العن

والتشاريد المستمار ف الضفة ال اربية
 .97على الرغم من أن موجة العنف والتوترات التي اندلعت في تشرين األول /أكتوبر  ،0271تراجعت خالل
عام  0279وأوائل عام  ،0271ال تزال هناك بواعث قلق خطيرة .وخالل عام  ،0279سجل مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية مقتل  61فلسطينياً و 71إسرائيليا ً في الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي
إسرائيل .باإلضافة إلى ذلك ،أصيب أكثر من  1 022فلسطيني على يد القوات اإلسرائيلية ،وأصيب ما يقرب من
 022إسرائيلي على يد الفلسطينيين .وحدثت الغالبية العظمى من اإلصابات في صفوف الفلسطينيين خالل
المظاهرات والصدامات (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0279 ،أ؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية0271 ،ج) .وفي األشهر الثالثة األولى من عام ُ ،0271قتل  71فلسطينيا ً ُ
وأصيب أكثر من
 176على يد القوات اإلسرائيلية ،بما في ذلك خالل الهجمات والهجمات المزعومة والصدامات والعمليات األمنية.
وفي الفترة نفسهاُ ،قتل أربعة جنود إسرائيليين ُ
وأصيب ما ال يقل عن  12إسرائيليا ً آخرين في هجمات نفذها
فلسطينيون .وتظل حوادث تعرض األطفال الفلسطينيين لإلصابة أو القتل في الصدامات أو الهجمات تشكل مبعث
قلق خطيراً (األمم المتحدة0271 ،ب؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ج).
 .90وال تزال المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية عرضة للحوادث المتصلة بالمستوطنين .وتشمل هذه
الحوادث :المضايقات اللفظية أو الجسدية للمزارعين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم؛ الهجمات التي تؤدي
إلى إصابات أو خسائر في األرواح؛ اإلضرار بالممتلكات ،ال سيما أشجار الزيتون .وخالل عام  ،0279تعرضت
أكثر من  7 122شجرة زيتون مملوكة للفلسطينيين للتخريب أو االقتالع .وعلى الرغم من انخفاض نسبة الحوادث
المتصلة بالمستوطنين في السنوات األخيرة ،ربما بسبب التدابير الوقائية التي اعتمدتها السلطات اإلسرائيلية ،ال
تزال هناك مخاوف بسبب محدودية الشكاوى المقدمة من المزارعين التي تؤدي إلى إجراء تحقيقات ،ناهيك عن
توجيه اتهامات (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،أ؛ يش دين .)0279 ،كما تعرض
المستوطنون اإلسرائيليون إلصابات أو تكبدوا أضراراً في الممتلكات في حوادث تسبب فيها فلسطينيون (مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ج).
 .91وشهد عام  0279أكبر عدد من عمليات الهدم والتشريد المسجلة في الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية،
منذ أن شرع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في جمع البيانات ذات الصلة في عام  .0226وقد تم
تدمير الغالبية العظمى من المباني أو االستيالء عليها بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية ،وهي تراخيص
يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها .وحدثت معظم عمليات الهدم في المنطقة جيم ومست في المقام األول
مجتمعات الرعاة والبدو .ومن بين أكثر المجتمعات تضرراً ،مجتمع الرعاة في خربة طانا (نابلس) ،الواقعة في
منطقة مصنفة على أنها "حقول رمي مغلقة" بغرض تدريبات الجيش اإلسرائيلي .وفي عام ُ ،0279هدم 911
مبنى مملوكا ً للفلسطينيين في المنطقة جيم ،و 762مبنى في القدس الشرقية و 09مبنى في المنطقتين ألف وباء،
مما أدى إلى تشريد أكثر من  7 922شخص ،نصفهم تقريبا ً من األطفال ،والتأثير على سبل عيش أكثر من 1 222
شخص (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ج؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
0271د) .وطالت عمليات الهدم في عام  0279ما يقرب من  12في المائة من المباني الممولة من الجهات المانحة.
وفي نهاية عام  ،0279كان هناك أكثر من  70 122أمر هدم نهائي غير منفذ للمباني المملوكة للفلسطينيين في
المنطقة جيم .وهذه األوامر غير مقيدة بتاريخ انتهاء الصالحية ويمكن تنفيذها في أي وقت (مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،د) .وتسارعت وتيرة ممارسات عمليات الهدم في األشهر الثالثة األولى من عام
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 0271بتدمير  022مبنى في المنطقة جيم وفي القدس الشرقية ،مما أدى إلى تشريد أكثر من  022شخص (مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ج) .كما تواصلت عمليات الهدم العقابية التي تستهدف منازل
عائالت منفذي الهجمات ضد اإلسرائيليين أو المشتبه فيهم بتنفيذها (هموكيد.)0271 ،

األثار على األاراض والمواارد
 .90في حين أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في المنطقتين ألف وباء ،فإن جميع
األراضي تقريباً التي سيتطلبها اقتصاد دولة فلسطينية قابلة للبقاء وسبل عيشها تقع في المنطقة جيم .ومع ذلك ،فإن
األراضي المتاحة للتنمية الفلسطينية في المنطقة جيم ال تتجاوز  7في المائة.
 .91وهناك مخاوف من أن يؤدي التوسع االستيطاني األخير وتطوير البنية التحتية وهدم المنازل والمباني
الفلسطينية في المنطقة جيم إلى تسريع وتيرة تفتيت الضفة الغربية (األمم المتحدة0271 ،ب) .ويمكن للقيود
اإلضافية المفروضة على حركة التنقل أن تعوق كذلك وصول الفلسطينيين إلى أماكن العمل واألراضي وأن تمس
بقدرتهم على الحفاظ على سبل عيشهم .وعلى سبيل المثال ،تبرز البحوث التي أجراها مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية مؤخراً كيف أصبح التوسع الفعلي للمناطق االستيطانية في محافظات الخليل ورام هللا ونابلس
أحد عوامل االستضعاف الرئيسية .وقد خلف تضافر أثر العنف والترويع المتصلين بالمستوطنين والقيود
المفروضة على حركة التنقل وفقدان فرص الوصول إلى األراضي والموارد المائية التي كانت تستخدم من قبل
في مجالي الري وتربية الماشية ،فضالً عن الفضاءات الترفيهية ،أثراً كبيراً على ظروف معيشة األسر المتضررة
وأمنها الغذائي (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،أ).
 .99كذلك ،أدى توسع االستيطان في محافظة بيت لحم التي زارتها البعثة ،إلى المزيد من تفتيت األراضي
وتقليص مجال التنمية وفصل المناطق الحضرية عن المناطق الريفية النائية .ويحتاج المزارعون الفلسطينيون في
زهاء  00بلدة في جميع أنحاء المحافظة إلى تراخيص أو إلى تنسيق مسبق للوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف
الجدار الفاصل أو بالقرب من المستوطنات (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .)0271 ،وبدون إمكانية
الوصول هذه ،ستتعرض هذه األراضي لإلهمال وتتضاءل مصادر العيش.
 .91وقد أبرزت التقارير السابقة للمدير العام ،اآلثار التمييزية التي تنطوي عليها سياسة التخطيط وتقسيم
المناطق التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية .وتخضع أعمال البناء الفلسطينية في المنطقة جيم
في الضفة الغربية أو القدس الشرقية  -سواء أكانت ألغراض تجارية أو زراعية أو لغيرها من أغراض توليد
الدخل أو إلدخال تحسينات على البنية التحتية ،من قبيل المدارس والمياه والصرف الصحي  -لموافقة السلطات
ً
طلبا،
اإلسرائيلية .وخالل النصف األول من عام ُ ،0279رفض  67في المائة من الطلبات البالغ عددها 009
المقدمة للحصول على تراخيص البناء في البلدات الفلسطينية في المنطقة جيم (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية0271 ،د) .ولما كان من النادر الحصول على موافقة بهذا الشأن ،فإن بعض الفلسطينيين يواصلون بناء
منازلهم والمباني األخرى بدون تراخيص مما يعرضها باستمرار لخطر الهدم ويعرضهم هم أنفسهم للتشريد في
نهاية المطاف.
 .99ويكتسي تحسين فرص الوصول إلى الموارد المائية أهمية حاسمة بالنسبة إلى سبل عيش الفلسطينيين .إن
أكثر من  12في المائة من البلدات الفلسطينية التي تقع في المنطقة جيم غير موصولة بشبكة المياه ،وتواجه بالتالي
نقصاً شديداً في إمدادات المياه .وفي حزيران /يونيه  ،0279خفضت شركة المياه اإلسرائيلية "ميكوروت" ،التي
تعتبر أكبر مورد للمياه المنقولة باألنابيب في الضفة الغربية ،تخفيضاً كبيراً كمية المياه الموزعة على نحو 70
بلدة فلسطينية في أربع محافظات ،مما أجبر  712 222شخص على زيادة اعتمادهم على مياه الصهاريج باهظة
الثمن (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0279 ،ب) .وفي كانون الثاني /يناير  ،0271وقع منسق
األنشطة الحكومية في األراضي والسلطة الفلسطينية اتفاقا ً لبث الروح في لجنة المياه المشتركة التي ظلت معطلة
لمدة ست سنوات وتعتبر آلية مهمة التخاذ القرارات بشأن تخصيص المياه .ومن المبكر جداً تقييم نتائج هذا االتفاق.
 .96ويعتمد العديد من مجتمعات الرعاة والبدو على إمكانية الوصول إلى األراضي والموارد الواقعة في المنطقة
جيم لكسب سبل العيش .وقد التقت البعثة بأفراد من المجتمع البدوي في قرية الزبيدات في محافظة أريحا .ويعتمد
هذا المجتمع على الزراعة والماشية كمصدر رئيسي لدخله ،وهو يعاني من محدودية فرص الوصول إلى المراعي
بسبب القيود المفروضة .وثمة أوامر هدم معلقة ضد تسعة مبان سكنية و 07مبنى يتعلق بالحيوانات .باإلضافة إلى
ذلك ،يواجه المجتمع عمليات مصادرة األراضي والخدمات واالستيالء عليها والعمليات العسكرية وعمليات
االعتقال .وقد أدى نقص البدائل إلى اضطرار األسر إلى االعتماد على العمل في المستوطنات اإلسرائيلية القريبة
(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،ه) .كما أن ثمة مخاوف متجددة بشأن إعادة التوطين القسرية
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للمجتمعات البدوية في المنطقة التي حددتها السلطات اإلسرائيلية لخطة الممر  E1وحولها وتوسيع مستوطنة معاليه
أدوميم في محافظة القدس الشرقية (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،أ).

القدس الشارقية تحت الض ط
 .12ال يزال الفلسطينيون في القدس الشرقية يخضعون للتمييز والقيود المفروضة على حركة التنقل وحقوق
اإلقامة غير اآلمنة والنقص الحاد في المساكن .وعلى سبيل المثال ،لم تحظ سوى نسبة  71في المائة من طلبات
تراخيص البناء التي قدمها الفلسطينيون في القدس الشرقية بالموافقة في عام  .0279وفي الوقت نفسهُ ،سمح بالبناء
في ما ال يقل عن أربع مستوطنات في القدس الشرقية من خالل منح تراخيص بناء ألكثر من  622وحدة سكنية
(األمم المتحدة0271 ،ب).
 .17ويؤدي الجدار الفاصل إلى عزل عدد من مناطق القدس الشرقية عن المدينة .ويقدر عدد الفلسطينيين الذين
يعيشون في هذه المناطق بنحو  792 222فلسطيني ،وهم ملزمون بعبور نقاط التفتيش للوصول إلى أماكن عملهم
والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية .وال يزال هؤالء السكان يدفعون الضرائب البلدية ،غير أن حالة
البنية التحتية والخدمات ذات الصلة قد تدهورت إلى حد كبير؛ وتعجز شبكات المياه والصرف الصحي عن مواكبة
النمو السكاني ،ويؤدي الطلب الكبير على السكن إلى البناء غير المرخص وممارسات البناء الخطرة (مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية0279 ،ب).
ً
مزريا ،مع وقوع توترات وحوادث
 .10ويبقى وضع الفلسطينيين الذين يعيشون ويعملون داخل المدينة القديمة
متكررة .وال يزال أصحاب المحالت يتعرضون للمضايقات والضغوط من أجل التخلي عن ممتلكاتهم أو بيعها.
ويخشى آخرون أن يطردوا أو أن تهدم منازلهم ومحالتهم بسبب ضغوط المستوطنين المكثفة على أساس ادعاءات
ملكية األرض .وتفيد التقارير أن أصحاب المتاجر يوقفون أكثر فأكثر أعمالهم بسبب الديون المتراكمة.

غزة :تأثيار االنفصال
 .11ال تزال الحالة اإلنسانية البائسة في غزة سائدة .وفي حين يمكن لعدد من رجال األعمال الحصول على
تراخيص لمغادرة المنطقة ،فإن العمال عالقون فيها بسبب القيود الصارمة المفروضة على حركة التنقل والمناطق
المقيد الوصول إليها والموارد المحدودة ،مما يؤثر تأثيراً خطيراً على حقوقهم اإلنسانية األساسية وسبل عيشهم.
 .10وخالفا ً للضفة الغربية ،فإن السعي إلى العمل في إسرائيل ليس خياراً بالنسبة إلى العمال من غزة ألن سوق
العمل اإلسرائيلية تظل مغلقة أمامهم .وقلة فقط هم األشخاص الذين يظلون مؤهلين للحصول على تراخيص
للخروج ،رهنا ً باستصدار تراخيص أمنية :رجال األعمال؛ المرضى ومرافقوهم؛ موظفو المنظمات الدولية؛
حاالت إنسانية معينة .وفي عام ُ ،0279سجل انخفاض نسبته  71في المائة في عدد الفلسطينيين الخارجين من
غزة عبر معبر إيريز مقارنة مع عام  ،0271الذي كان قد شهد زيادة كبيرة في حركة التنقل (مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية0271 ،د) .وقد تأثر رجال األعمال من غزة على وجه الخصوص ،ويتجلى ذلك في
نسبة االنخفاض المسجلة في عدد عمليات العبور ،التي بلغت  02في المائة .وبلغ عدد التراخيص التجارية المتاحة
 622ترخيص فقط ،منخفضة من  1 222ترخيص في عام  ،0271مما حال دون مشاركة عدد كبير من أصحاب
المشاريع في التجارة أو األنشطة التجارية خارج غزة .وانخفضت حصة تراخيص "رجال أعمال غزة" إلى 711
تصريحا ً فقط.
 .11وتظل فرص الوصول إلى األراضي الزراعية والموارد البحرية محدودة للغاية .وتمثل المناطق المقيد
الوصول إليها التي تمتد على طول الحدود جزءاً كبيراً من أراضي غزة الصالحة للزراعة .وتعتبر المناطق التي
تبعد مئات األمتار عن المنطقة المحظورة بعمق  122متر من السياج الحدودي مع إسرائيل غير مأمونة ،مما
يعوق األنشطة الزراعية .وكلما اقترب المزارعون وصيادو األسماك الفلسطينيون من المناطق المقيد الوصول
إليها ،فإنهم يتعرضون لخطر اإلصابة أو الموت .وخالل عام  ،0279سجل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية سقوط ثمانية قتلى فلسطينيين و 719جريحا ً على يد القوات اإلسرائيلية في غزة .وقد أفادت التقارير بأن
القوات العسكرية اإلسرائيلية ألقت القبض على  771صياد سمك في تلك السنة .كما أفادت بأن السلطات الفعلية
تمنع صيادي األسماك أيضا ً من الخروج إلى البحر ،مما يؤدي إلى زيادة تقويض سبل عيشهم ،المتضررة أصالً
تضرراً شديداً بسبب محدودية فرص الوصول التي تفرضها إسرائيل (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية0271 ،ج؛ بتسيلم0271 ،ب).
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العمال الفلسطينيون ف إسارائيل :طلب متزايد
 .19ما فتئ العمل في إسرائيل يشكل مصدراً مهما ً للدخل بالنسبة إلى العديد من الفلسطينيين ،وهو في ازدياد
من جديد .غير أنه على الرغم من الزيادة األخيرة في حصة استخدام العمال الفلسطينيين بالنسبة إلى معظم
القطاعات  -إذ بلغت الحصة اإلجمالية  97 122في آذار /مارس  - 0271فإن التراخيص لم تستخدم جميعها.
ويصدر  69في المائة من التراخيص لصالح العمال الذكور .وفي الوقت ذاته ،علمت البعثة من مختلف المحاورين
ً
ورجاال ،يعملون في إسرائيل بدون ترخيص ،إذ تتراوح أعدادهم بما يقدر
نساء
أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين،
ً
بين  11 222و 00 222شخص ،حسب المصدر.
 .11وفي إسرائيل ،تشمل قوانين العمل اإلسرائيلية واالتفاقات الجماعية العمال الفلسطينيين ،على الرغم من أن
تطبيقها الفعلي في أرض الواقع يظل الشغل الشاغل .وتشمل المشاكل العملية قسائم األجور غير المكتملة وغياب
عقود العمل (السلطة الوطنية الفلسطينية0271 ،ب؛ ماكرو .)0271 ،ولمعالجة بعض الشواغل التي أثيرت في
تقرير المراقب المالي للدولة في عام  0270بشأن قسائم األجور وإصدار التراخيص ،نشرت سلطة السكان
والهجرة على موقعها اإللكتروني ،باللغة العربية ،معلومات إضافية لصالح العمال ،فضالً عن عينات محدثة من
قسائم األجور الشهرية ونماذج تقارير التراخيص لصالح أصحاب العمل.
 .19وتقدم طلبات أصحاب العمل للحصول على تراخيص الستخدام العمال الفلسطينيين إلى دائرة األجور التابعة
لسلطة السكان والهجرة .وبموجب نظام التراخيص الحالي ،ال يمكن للعامل الفلسطيني أن يعمل إال لدى صاحب
العمل المحدد في الترخيص ،مما يؤدي إلى إيجاد حالة من االستضعاف أمام صاحب العمل والبقاء تحت رحمته.
والحصول على ترخيص ال يضمن بصورة تلقائية إمكانية الوصول إلى االقتصاد اإلسرائيلي ،إذ يمكن أن تصادر
التراخيص أو أن يمنع العمال من الدخول بدون مبرر أو تفسير .وتتواصل ممارسة السلطات األمنية اإلسرائيلية
المتمثلة في إدراج العمال الفلسطينيين في "قوائم سوداء" ،بما في ذلك ما يسمى "الردع اإلداري" الذي ُيمنع
بموجبه العمال الذين يحملون تراخيص صالحة من العبور عند نقاط التفتيش ألنهم يحملون نفس االسم العائلي
الذي يحمله األشخاص المتهمون بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين أو ينتمون إلى نفس القرية التي ينتمي إليها
هؤالء .وترى المنظمات اإلسرائيلية غير الحكومية أنه بالنسبة إلى العديد من العمال الذين أدرجت أسماؤهم في
قوائم سوداء ،ال توجد أية شواغل أمنية حقيقية .وفي حين قد تتعقد إجراءات الطعون ،وقد حدثت زيادة في عدد
القرارات السلبية ،فقد تمكن بعض العمال من أن يحذفوا أسماءهم من القائمة السوداء أو أن يسترجعوا تراخيصهم
(ماتشسوم واتش.)0271 ،
 .16ونظراً لصعوبة الحصول على ترخيص عمل ،فإن العديد من العمال الفلسطينيين مستعدون لدفع رسوم
شهرية للسماسرة تتراوح بين  7 122و 0 122شيكل إسرائيلي جديد لربطهم بصاحب عمل .وتشير التقارير إلى
أن التوظيف من خالل السماسرة غير النظاميين ينتشر انتشاراً واسع النطاق ،وهو يزيد من إمكانية تعرض العديد
من العمال الفلسطينيين إلى االستغالل وسوء المعاملة .وهناك من العمال من يقدم على المجازفة الشديدة بالعبور
إلى إسرائيل بدون ترخيص .وتلقت البعثة معلومات تفيد بأن الكثير من هؤالء العمال يعملون في أماكن عمل
يفتقرون فيها إلى الحماية ،بما في ذلك تلقي العالج في حاالت إصابات العمل.
 .92وأبلغ محاورون إسرائيليون البعثة بأن اإلصالح يجري على قدم وساق لكبح الممارسات التعسفية ألصحاب
العمل والسماسرة .وسيشمل ذلك استحداث نظام إلكتروني لتحويل األجور وإدخال تغيير جوهري على نظام
تراخيص العمل بالنسبة إلى العمال الفلسطينيين بحيث يتم تنفيذه مع مرور الوقت (حكومة إسرائيل .)0279 ،ومن
شأن اإلجراء الجديد أن يسمح للعمال بتغيير أصحاب العمل بطريقة أسهلُ ،
ويتوقع أن يدخل حيز النفاذ في قطاع
البناء اعتباراً من تموز /يوليه  .0271ويمكن توسيع نطاقه في المستقبل ليشمل قطاعات أخرى .وبموجب نظام
التراخيص الجديد ،سيكون بمقدور العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على تراخيص عمل أن يعملوا لدى أي
متعاقد إسرائيلي مسجل يملك الحق في توظيف العمال الفلسطينيين .وبالتالي ،لن يكونوا مقيدين بالعقد مع صاحب
عمل واحد فقط.
 .97وال تزال األوضاع عند المعابر بائسة .وقد لقيت ،مع مرور السنين ،توثيقا ً جيداً من قبل عدد من المنظمات
اإلسرائيلية غير الحكومية واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،حيث ترصد نقاط التفتيش على أساس منتظم.
وكثيراً ما تابعت البعثات السابقة التي أوفدها المدير العام لمكتب العمل الدولي األوضاع عند نقاط العبور .وال
يزال العمال الفلسطينيون يخضعون لعميات التفتيش األمنية الصارمة عند نقاط العبور المكتظة التي غالباً ما يقفون
عندها في طوابير طويلة لساعات .وال يزال العمال يتعرضون للمعاملة المهينة والمضايقات ،بما في ذلك زيادة
احتمال تعرض النساء للتحرش الجنسيُ .
وتحدد عند بعض نقاط العبور ،ممرات منفصلة للنساء ،لكنها في كثير
من األحيان ال تتيح تحقيق المزيد من السرعة أو األمن .باإلضافة إلى ذلك ،قد يضطر العمال إلى السفر مسافات
طويلة إلى نقاط التفتيش أو أماكن عملهم ومنها .وتؤدي الرحلة الطويلة إلى العمل ،بما في ذلك مدة الوقوف عند
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نقاط العبور ،إلى وصول العمال إلى العمل في حالة من التعب الشديد ،مما يجعلهم أقل إنتاجية وأكثر تعرضاً
إلصابات العمل.
 .90وعلى حد ما سبقت اإلشارة إليه في الفصل  ،0فإن نسبة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء اإلسرائيلي
كبيرة .والبناء نشاط ينطوي على حوادث متكررة متصلة بالعمل .وفي عام  ،0279لقي  09عامالً مصرعهم في
حوادث عمل في هذا القطاع في إسرائيل 07 ،منهم فلسطينيون (ماكرو .)0271 ،كما أن عدد اإلصابات المتصلة
بالعمل مهم ،على الرغم من أن العديد من اإلصابات ،ال سيما الطفيفة منها ،لم يبلغ عنها بسبب خوف العمال من
فقدان وظائفهم أو نقص وعيهم بحقوقهم أو بسبب وضعهم غير النظامي .باإلضافة إلى ذلك ،يواجه العمال
صعوبات في المطالبة بالتعويض والحصول على الرعاية الصحية في الممارسة (جمعية عنوان العامل للدفاع عن
حقوق العمال0271 ،؛ السلطة الوطنية الفلسطينية0271 ،ب؛ ماكرو .)0271 ،وتتوقف ظروف عمل العمال
الفلسطينيين إلى حد كبير ،على قدرة إدارات التفتيش اإلسرائيلية على إنفاذ تشريعات العمل السارية .وما فتئت
الحكومة اإلسرائيلية تعمل على تحسين نظام تفتيش العمل لديها من خالل استحداث وظائف جديدة بدوام كامل في
مجال تفتيش العمل (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)0271 ،
 .91وفي قطاع البناء ،ال يزال االتفاق الجماعي العام الموقع بين رابطة عمال البناء في إسرائيل واتحاد
الهستدروت لعمال البناء واألخشاب ساري المفعول .وأحيطت البعثة علما ً بأنه منذ نيسان /أبريل  ،0279نظرت
لجنة المظالم ،التي يمكن أن يشارك فيها ممثلو الهستدروت واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على السواء ،في
أكثر من  622حالة ،تخص معظمها العمال الفلسطينيين .وتعلقت معظم الشكاوى بدفع األجور واالقتطاعات من
الرواتب ،وقد قامت اللجنة بتسوية  99في المائة من الحاالت .وال يزال تناول الشكاوى التي يتلقاها مباشرة االتحاد
العام لنقابات عمال فلسطين ُ
وتحول إلى الهستدروت من أجل متابعتها ،يشكل مسألة يتعين معالجتها؛ وقد تعذر
بحث العديد منها بسبب اندراجها خارج نطاق االتفاق الجماعي أو انعدام الوثائق الضرورية .ويتخذ الهستدروت
أيضا ً خطوات الستثارة الوعي في صفوف العمال الفلسطينيين بشأن قضايا السالمة والصحة المهنيتين.

حقوق العمال الفلسطينيين ف المستوطنات اإلسارائيلية
ً
رسميا ،وسيلة مهمة لآلالف منهم إلعالة
 .90ال يزال العمل في المستوطنات ،رغم نهي الفلسطينيين عنه بشدة
أسرهم وتحسين سبل عيشهم .وقد ازدادت حصة تراخيص العمل في المستوطنات مؤخراً بمقدار 0 622
ترخيص ،ليصل مجموعها إلى  06 161ترخيصا ً في آذار /مارس ( 0271منسق األنشطة الحكومية في
األراضي .)0271 ،ويعمل معظم الرجال في البناء ،في حين تشتغل النساء العامالت في الغالب في األعمال
الزراعية أو الخدمات ،من قبيل العمل المنزلي .ومن الصعب الحصول على البيانات .وتفيد البحوث التي أجرتها
منظمة العمل الدولية مؤخراً بشأن هذا الموضوع أن العمال المنزليين يترددون في الكشف عن مهنتهم بسبب
الدالالت السلبية المرتبطة بالعمل في المستوطنات اإلسرائيلية .فكثيراً ما يعملون في ظروف غير آمنة للغاية،
ويتعرضون للمضايقات ويمكن رفض دخولهم إلى مكان عملهم في أي لحظة (مكتب العمل الدولي0279 ،أ).
 .91وتنشط نساء كثيرات ،في قرية الزبيدات الواقعة في وادي األردن ،التي زارتها البعثة ،في العمل الزراعي
الموسمي في المستوطنات المجاورة .ويتوسط السماسرة من أجل إيجاد الوظائف لمعظم هؤالء العامالت ونادراً
ما يكون هناك اتصال مباشر بين العامالت وأصحاب العمل .وأفادت النساء بأنهن يتقاضين  12شيكالً إسرائيليا ً
جديداً في كل يوم عمل مدته سبع ساعاتُ .
وأبلغ عن انتشار مخاطر السالمة والصحة المهنيتين خالل ساعات النقل
ً
منخفضا ،قد
والعمل .كما وردت أنباء عن عمل األطفال .ومع ذلك ،فإن احتمال الحصول على دخل ،مهما كان
أدى حسب التقارير ،إلى انقطاع العديد من الشباب عن المدرسة من أجل العمل في المستوطنات.
 .99إن معالجة حقوق العمال الفلسطينيين في المستوطنات تثير مسائل معقدة .وكثيراً ما تكون المعلومات عن
ظروف عمل هؤالء العمال سردية أو ناقصة .وغالبا ً ما يفتقر العمال إلى الوعي بحقوقهم (جمعية عنوان العامل
للدفاع عن حقوق العمال0279 ،؛ ماكرو .)0271 ،وال يحق للسلطة الفلسطينية ،بموجب اتفاقات أوسلو ،أن تعالج
الشكاوى المتعلقة بالمستوطنات في المنطقة جيم .وقد قضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في عام  ،0221بأن
أصحاب العمل اإلسرائيليين في الضفة الغربية مطالبون بااللتزام بقوانين العمل اإلسرائيلية فيما يتعلق بجميع
عمالهم .وحتى اآلن ،ال تطبق إسرائيل إال جزءاً يسيراً من تشريعاتها ،بما في ذلك الحد األدنى لألجور ،من خالل
أوامر عسكرية ،وتكاد تكون أنشطة تفتيش العمل في المستوطنات منعدمة .وأبلغ محاورون من وزارة االقتصاد
والصناعة اإلسرائيلية البعثة بأن إدارات تفتيش العمل لم تعالج إال انتهاكا ً واحداً يتعلق بتطبيق قانون الحد األدنى
لألجور يشمل عشرة عمال فلسطينيين في شركة تقع في المستوطنات .ولم ُتتخذ أية قرارات بشأن التوصيات
الصادرة في عام  0270عن فريق العمل المشترك بين الوزارات ،الذي حدد مجموعة من قوانين العمل اإلسرائيلية
لتطبيقها في المستوطنات وفي الضفة الغربية من خالل أوامر عسكرية (مكتب العمل الدولي0279 ،ب).
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بناء المؤسسات :صياغة استاراتيجية واقعية
 .91تعتبر المؤسسات العامة أساس كل حكومة؛ بيد أن المضي قدما ً في بناء هذه المؤسسات بدون وجود احتمال
وشيك لقيام دولة مستقلة ،يمثل بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني ،تحديا ً خاصا ً للغاية .والواقع
أن التقدم في بناء القدرات المؤسسية قد تباطأ في السنوات األخيرة بسبب التحديات الخارجية ،ال سيما آثار االحتالل
وتقلص إسهامات الجهات المانحة ،فضالً عن العوامل الداخلية مثل االفتقار إلى الوحدة السياسية.
 .99وفي هذا السياق ،كان من المهم على وجه التحديد أن يقترح البرنامج السياسي الوطني للفترة -0271
 ،0200الذي وافق عليه مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في كانون األول /ديسمبر  ،0279رؤية عملية
ووجيهة .وهو يركز على الخطوات الملموسة الالزم اتخاذها لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الخدمات التي
تقدمها .وفي ضوء العوائق المتأصلة التي تحول دون بناء المؤسسات الفلسطينية وإدارتها على نحو فعال ،يتوخى
البرنامج السياسي الوطني أن يكون أكثر قابلية للتنفيذ سياسيا ً وماليا ً وعمليا ً من الخطط السابقة (السلطة الوطنية
الفلسطينية0279 ،أ).
 .96وفي حين تركزت الجهود المبذولة على مدى العقد الماضي على إنشاء مجموعة كاملة من مؤسسات الدولة،
فإن البرنامج السياسي الوطني يركز على ضمان أن تعمل الحكومة بفعالية .وهو يبرز ضرورة خضوع المؤسسات
الحكومية للمساءلة واتسامها بالشفافية ويعتمد نظاماً جديداً إلدارة األداء ويتضمن أحكاماً قوية لمكافحة الفساد.
والغرض من وضع مدونة سلوك وأخالقيات في المستقبل خاصة بالخدمة المدنية الفلسطينية ،هو توفير أساس
مؤسسي من أجل حكم أساسه األخالق.
 .62وبالنسبة إلى عامل أو صاحب عمل فلسطيني ،يواجه مشاكل يومية حادة ،قد يبدو برنامج األمم المتحدة
ً
بعيدا ،بل مفهوماً
ً
للتنمية المستدامة لعام  0212مفهوما ً
مجردا .غير أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع
صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقابلة ،يتصل اتصاالً مباشراً بتحسين المؤسسات الفلسطينية وسبل العيش.
ومما يتسم باألهمية بالتالي ،هو أن السلطات أدرجت أهم عناصر األهداف في الوثائق السياسية الوطنية ،من قبيل
البرنامج السياسي الوطني واالستراتيجيات القطاعية المرتبطة به.

بارنامج جديد للعمل الالئق
 .67يقيد االحتالل قدرة الفلسطينيين على التنقل بحرية داخل موطنهم ،للبحث عن وظائف والتنقل يومياً إلى
العمل وممارسة التجارة والدخول في معامالت اقتصادية .وتحد هذه العوامل التي تقوض الشروط المسبقة
االقتصادية واالجتماعية األساسية لبرنامج العمل الالئق ،من قدرة السلطة الفلسطينية والشركاء االجتماعيين على
تنفيذه .وكما شاهدت البعثة خالل زياراتها الميدانية ،فإن لالحتالل أثراً مريعا ً على الحياة اليومية لألشخاص الذين
يعملون ويبحثون عن عمل في الضفة الغربية  -ويصح ذلك بدرجة أكبر في غزة  -وكذلك على أولئك العمال الذين
يتنقلون للعمل في إسرائيل.
 .60وقد أُنجز البرنامج الفلسطيني للعمل الالئق للفترة  0279-0271وخضع لتقييم مستقل وجد أنه وثيق الصلة
للغاية باحتياجات الهيئات المكونة وأهداف التنمية الوطنية ،وأنه حقق نجاحا ً في بلوغ معظم أهدافه (مكتب العمل
الدولي0279 ،ج) .وقد ُوضع البرنامج الجديد للعمل الالئق للفترة  0202-0271بالتعاون الوثيق مع منظمة
العمل الدولية ،باالستناد إلى أولويات وإنجازات الفترة  0279-0271ومواصلة التركيز على مسائل اإلدارة
السديدة ،بما في ذلك النهوض بالحوار االجتماعي وتعزيز الحرية النقابية.

تحقيق إداارة فعالة للعمل
 .61تمثل استراتيجية قطاع العمل للفترة  0200-0271وثيقة تخطيط أساسية تحدد األهداف االستراتيجية لقطاع
العمل ،مثل خفض البطالة وتطوير التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وتمكين التعاونيات وتعزيز القدرات
المؤسسية للقطاع وإصالح إطاره القانوني األساسي .واألهم من ذلك أنها تدل كذلك على عزم السلطات الفلسطينية
على تعزيز العمل الالئق من خالل إنشاء نظام متطور إلدارة العمل والنهوض بالهيكل الثالثي وتعزيز الحرية
النقابية والحوار االجتماعي كوسيلة لتطوير قطاع العمل وتنظيمه ومكافحة عمل األطفال (السلطة الوطنية
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الفلسطينية0271 ،د) .وتستند هذه االستراتيجية إلى شراكة واسعة النطاق بين النظام الوطني إلدارة العمل
وشركائه الحكوميين وغير الحكوميين المتعددين.
 .60ووزارة العمل الفلسطينية التي توظف قرابة  622موظف في مقرها في رام هللا وفي  70مكتب عمل إقليميا ً
في المحافظات ،مسؤولة عن المجاالت السياسية الرئيسية ،من قبيل تعزيز العمالة وتشريعات العمل (بما في ذلك
اإلنفاذ من خالل تفتيش العمل) وظروف العمل وعالقات العمل.
 .61ويستند إصالح تشريع العمل المتعلق بمراجعة قانون العمل رقم  ،0222/1فضالً عن أجزاء أخرى من
التشريع ،إلى عملية تشاور واسعة النطاق ترمي إلى تحقيق توافق في اآلراء بين جميع األطراف المعنية .وتلتزم
وزارة العمل والشركاء االجتماعيون بالنهوض باإلصالح في عام  .0271وقد أنشئ عدد من اللجان الثالثية التقنية
لتناول الجوانب الرئيسية لإلصالح ،من قبيل ظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل .وثمة
أيضا ً مناقشات ومشاورات جارية ،بدعم من منظمة العمل الدولية ،بين أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق
بقانون النقابات بهدف جعل مشروع القانون يتمشى تمشيا ً تاما ً مع معايير العمل الدولية ذات الصلة .باإلضافة إلى
ذلكُ ،يتوقع أن تنكب اللجنة الوطنية المعنية باألجور على مراجعة مستوى الحد األدنى لألجور ،الذي بلغ 7 012
ً
دوالرا) شهريا ً منذ عام  ،0270بعد عدة طلبات مقدمة من النقابات العمالية.
شيكالً إسرائيليا ً جديداً (111
 .69وال يكفل اإلطار القانوني في حد ذاته احترام حقوق العمال في الممارسة ،إذ هناك حاجة إلى إدارات فعالة
لتفتيش العمل والوصول إلى العدالة دون قيود لضمان االمتثال للقوانين .وقد أحرزت إدارات تفتيش العمل
الفلسطينية تقدما ً منذ عام  ،0272عندما خلص تقييم أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن ثمة مجاالً فسيحاً لتحسين
مجاالت من قبيل وضع السياسات والتنسيق والتخطيط واإلجراءات اإلدارية والتدريب والنقل .واألهم من ذلك هو
ً
مفتشا ،بعد أن كان عددهم  00مفتشا ً في عام  ،0279علماً بأن منظمة العمل
أن عدد مفتشي العمل ازداد إلى 11
الدولية قدمت ما يتصل بذلك من دعم في مجال بناء القدرات.
 .61وباإلضافة إلى االستثمار في تنمية قدرات الموظفينُ ،بذلت جهود لتطوير وتحسين نظام المعلومات المتعلق
بإحصاءات تفتيش العمل وجمع البيانات بشأن اإلصابات المرتبطة بالعمل وتسجيلها .وينبغي إدماج نظام
المعلومات الجديد ،في ظروف مثالية ،في نظام معلومات سوق العمل التابع لوزارة العمل .كما ُوضعت في عام
ً
ميدانيا .ووافق مجلس الوزراء في عام  0279على سياسة
 0279قائمة مرجعية جديدة لتفتيش العمل واختبرت
وبرنامج وطنيين جديدين بشأن السالمة والصحة المهنيتين ،لكن دون أية التزامات مالية حتى اآلن.
 .69ومكنت االستثمارات في القدرات المؤسسية للوزارة من تحقيق زيادة في عدد الزيارات التفتيشية التي بلغت
 9 112زيارة في عام  ،0279وهو ما يمثل  1.9في المائة من المنشآت الخاضعة للتفتيش ،مقارنة مع 1 792
زيارة في عام  0271و 0 101زيارة في عام ُ .0270
وسجل ما مجموعه  990حالة إصابة عمل ،منها  71حالة
إصابة مميتة ،ال سيما في قطاع البناء .وعلى سبيل المتابعةُ ،اتخذ أكثر من  9 122إجراء قانوني ضد المنشآت
المخالفة (السلطة الوطنية الفلسطينية0279 ،ب).
 .66وما انفكت السلطات الفلسطينية ،في غياب محاكم متخصصة في مجال العمل وفي سياق تدهور عالقات
العمل حسبما تفيد التقارير ،تركز على التسوية الودية للنزاعات العمالية ،الفردية والجماعية على السواء (السلطة
الوطنية الفلسطينية0271 ،ج) .وفي عام  ،0279عالجت إدارة عالقات العمل التابعة لوزارة العمل  612شكوى
بناء على طلب
فردية ،تم حل  117شكوى منها وأحيلت  090أخرى إلى المحاكم المدنية .وتناولت اإلدارة نفسهاً ،
أحد األطراف الضالعة في أحد النزاعات 01 ،حالة بشأن إعادة هيكلة المنشآت و 01نزاعا ً جماعيا ً في مجال
العمل ،بما في ذلك أربعة إضرابات.

الحواار االجتماع دون مستوى إمكاناته
 .722يتسم الحوار االجتماعي بأهمية مركزية لبناء المؤسسات الفلسطينية بفعالية وكفاءة؛ وقاعدته المؤسسية
متينة ،لكن من الممكن ،وفقاً لمعظم المحاورين ،استخدام الحوار االجتماعي اآلن على نحو أكثر فعالية تحقيقاً لهذا
الغرض.
 .727وفي السنوات األخيرة ،قام عدد من اللجان الثالثية الدائمة أو التخصيصية بالتشجيع على اتباع نهج تشاركي
إزاء التغييرات التشريعية والسياسية ،بما في ذلك في مجاالت السالمة والصحة المهنيتين وعمل األطفال واألجور
واإلعاقة وعمالة المرأة وحقوقها والضمان االجتماعي .وقد تقيدت السلطة الفلسطينية بالهيكل الثالثي في هذه
العمليات ،بما في ذلك اعتماد البرنامج السياسي الوطني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واعتماد أول قانون للضمان
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االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص؛ غير أن الشركاء االجتماعيين أثاروا شواغل بشأن تشكيل اللجان ومدى
مشاركة الشركاء االجتماعيين فيها.
 .720واتسم عام  0279بتعطيل العملية الثالثية بسبب مجموعة من القضايا بين السلطة الفلسطينية واالتحاد العام
ً
تقريبا .ونتيجة
لنقابات عمال فلسطين ،األمر الذي حال بالفعل دون وصول االتحاد إلى أصوله المالية طوال العام
لذلكُ ،علقت اجتماعات الهيئة الثالثية الرئيسية ،وهي لجنة سياسات العمل .وقد ُسوي النزاع في جزء كبير منه
في كانون األول /ديسمبر  ،0279ويتجلى التقدم المحرز حالياً في االجتماعات التي عقدها مؤخراً مجلس اإلدارة
الثالثي لمؤسسة الضمان االجتماعي والهيئات التقنية الثالثية األخرى.
 .721وفي حين يعتمد الهيكل الثالثي المثمر اعتماداً كبيراً على إرادة األطراف المعنية ،فإن العالقات بين الشركاء
االجتماعيين تصطدم أيضاً بهيكل االقتصاد الفلسطيني الذي تهيمن فيه المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وتعمل
فيه نسبة عالية من القوى العاملة في وظائف مؤقتة وموسمية .ومن ثم ،فإن المفاوضة الجماعية أكثر انتشاراً في
ً
تجزؤا ،من قبيل االتصاالت والخدمات العامة وصناعة األغذية .ووفقاً لالتحاد العام لنقابات عمال
القطاعات األقل
فلسطين ،فقد ُأبرم أكثر من  022اتفاق جماعي على مدى السنوات األربع الماضية (االتحاد العام لنقابات عمال
فلسطين .)0279 ،وفي عام  ،0271تجاوز مجموع أعضاء نقابات العمال  019 222عامل (قرابة 762 222
رجل و 09 922امرأة) .والكثافة النقابية مرتفعة نسبيا ً في قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليم واإلدارة
العامة ،لكنها أقل بكثير في معظم القطاع الخاص (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)0271 ،

تعزيز العمالة وتنمية المهاارات
 .720بالنظر إلى التغيرات التي ُيتوقع أن تشهدها األرض الفلسطينية المحتلة في حجم السكان وتركيبتهم ،توقع
تقرير من إعداد اللجنة الوطنية للسكان التابعة لمكتب رئيس الوزراء وصندوق األمم المتحدة للسكان أن يزداد عدد
الوظائف الالزم استحداثها كل سنة الستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل من  19 222وظيفة حالياً إلى
 10 222وظيفة في الفترة  .0211-0212ويقابل ذلك زيادة في العمالة قدرها  79 222فرصة عمل فقط من
عام  0271إلى عام  .0279باإلضافة إلى ذلك ،سيتعين أيضا ً استيعاب الرصيد الكبير من العاطلين عن العمل
(السلطة الوطنية الفلسطينية وصندوق األمم المتحدة للسكان0279 ،ج) .ويشكل ذلك تحديا ً كبيراً أمام استحداث
الوظائف وتنمية المهارات.
 .721وحتى أكثر العمال أهلية  -ال سيما النساء  -يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف تتناسب مع مهاراتهم.
ومن أجل التصدي لهذه الصعوبات ،أكدت وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التزامها جميعا ً
بإصالح التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين .ويشدد البرنامج السياسي الوطني على مواءمة التعليم والتدريب
التقنيين والمهنيين والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل وأهداف التنمية وتطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية
للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين ومرافقهما .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،ال بد من تحديث المناهج الدراسية وإدماج
الرقمنة والنهوض بالمعايير الشاملة (السلطة الوطنية الفلسطينية0279 ،أ).
 .729واتخذت وزارة العمل ،إلى جانب وزارة التربية والتعليم العالي ،خطوات لتحسين إدارة التعليم والتدريب
التقنيين والمهنيين من خالل إعادة تنشيط المجلس األعلى للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين ،الذي سيتلقى الدعم
من مجلس تنفيذي ومركز التنمية .ويتولى هذا األخير وضع قانون بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وخطة
تنفيذ للسنوات المقبلة (السلطة الوطنية الفلسطينية0271 ،ه).
 .721وإقراراً بالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول ألزمة العمالة ،فإن البرنامج السياسي الوطني يعطي األولوية
الستحداث فرص العمل .ويشمل ذلك توسيع نطاق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية وتعزيز
استحداث الوظائف من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع برامج لتعزيز عمالة الخريجين
وضمان بيئة عمل آمنة في الوقت ذاته.
 .729ويجري تنشيط الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية كوسيلة رئيسية الستحداث الوظائف.
وهو يوفر أساساً خدمات دعم روح المبادرة ،بما في ذلك القروض الصغيرة ،ويستهدف الخريجين الشباب والنساء
واألشخاص المحرومين والعاطلين والتعاونيات عن طريق اإلعانات ومرافق القروض االئتمانية الميسرة
(الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية ،غير مؤرخ) .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التركيز على خدمات
تنمية المشاريع محدود إلى حد ما فيما يتعلق بالوالية األصلية للصندوق ،التي تشمل أيضاً وضع السياسات العامة
وتنسيقها ورصدها.
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 .726وأطلع وزير العمل البعثة على هدفه المتمثل في جمع مليار دوالر أمريكي من أجل تقديم قرابة 12 222
قرض لدعم روح تنظيم المشاريع ومكافحة البطالة .وقد ُ
استلم أول تبرع قدره  02مليون يورو من الحكومة
اإليطالية في شكل قرض.

التقدم المحارز ف توسيع نطاق الحماية االجتماعية
ُ
واعتمد أول
 .772شهد العام المنصرم اتخاذ خطوات مهمة نحو توفير تغطية أوسع نطاقا ً للحماية االجتماعية.
قانون من نوعه بشأن الضمان االجتماعي لصالح العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم في آذار /مارس
 ،0279ثم خضع لتنقيحات بسبب الشواغل التي أثارها ممثلو المجتمع المدني ،ووقع الرئيس محمود عباس على
القانون المعدل في  06أيلول /سبتمبر  .0279وينص التشريع على منح إعانات محددة في حالة الشيخوخة
واإلعاقة والوفاة ،فضالً عن إصابة العمل .كما يشمل تأمين حماية األمومة ،بهدف تشجيع أصحاب العمل على
توظيف المزيد من النساء ،وبالتالي اإلسهام في زيادة مشاركتهن في القوى العاملة (األمم المتحدة0279 ،ب).
ويتطلب قانون الضمان االجتماعي الجديد إنشاء مؤسسة للضمان االجتماعي إلدارة مخططات التأمين االجتماعي
وينتظر جمع االشتراكات األولى بحلول كانون
المنصوص عليها في القانون .ويجري حالياً العمل على تحقيق ذلك ُ
الثاني /يناير  .0279ومن المتوقع أن يغطي النظام الجديد أكثر من  122 222عامل بحلول عام .0201
ُ
وستبنى مؤسسة الضمان االجتماعي الجديدة على أساس تقني وتحليلي متين .وسيستند إرساؤها إلى عدد
.777
من الدراسات االكتوارية والقانونية التي أجرتها منظمة العمل الدولية ،فضالً عن تقرير شامل لمنظمة العمل
الدولية يوفر اإلرشاد بشأن سياسة االستثمار المتعلقة بنظام الضمان االجتماعي .وبغية تعزيز المعرفة بالفوائد
وااللتزامات الناشئة عن التشريع الجديد ،تعكف السلطة الفلسطينية حاليا ً على إعداد حملة إعالمية وطنية .وستكون
هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز مؤسسة الضمان االجتماعي .وتحقيقاً لهذا الغرض ،تعهدت حكومة
قطر بتقديم إسهام مالي أولي .والمطلوب تقديم المزيد من الدعم على وجه السرعة لسد الفجوة التمويلية ومساعدة
المؤسسة في اتخاذ خطواتها األولى نحو تحقيق االستدامة التشغيلية.
 .770باإلضافة إلى ذلك ،تقوم السلطة الفلسطينية بتطوير أرضية وطنية للحماية االجتماعية ،بالتنسيق مع منظمة
ً
العمل الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرىُ ،
تدريجيا .أضف
وتجري دراسة لتقييم الحيز المالي من أجل إرسائها
إلى ذلك أنها تجري تقييماً شامالً وتحليالً للثغرات ودراسة إدارية بشأن برامج التحويالت النقدية القائمة.

تمكين المارأة :ال يزال الطاريق طويالً
 .771الحظت البعثة الظاهرة نفسها تماما ً في الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وغزة ،أال وهي :تأثر
النساء على نحو خاص بالظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة .وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التحصيل
التعليمي ،فإن مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة للغاية بحسب المعايير العالمية واإلقليمية على السواء
(مكتب العمل الدولي0279 ،د) .وكثيراً ما تتقاضى النساء أجوراً متدنية ويمارسن وظائف هشة تعرضهن لمخاطر
صحية مختلفة ،ويعملن عادة بدون حماية قانونية كافية .وغالباً ما يفتقرن إلى عقد عمل وال يدركن حقوقهن ويعانين
من ضعف إنفاذ القانون في قطاعات مثل الزراعة والخدمات (جامعة بيرزيت.)0279 ،
ُ .770
وتدرك السلطة الفلسطينية هذا الوضع .وفي حين تشدد استراتيجية قطاع العمل للفترة  0200-0271على
أهمية تهيئة بيئة مؤاتية إلدماج النساء في سوق العمل ،فإن البرنامج السياسي الوطني يركز بشدة على الدور الذي
ينبغي أن تضطلع به النساء في الخدمة المدنية الفلسطينية .ويدعو إلى إزالة جميع الحواجز التي تعترض التوظيف
والترقية ،وكذلك إلى زيادة فرص وصول النساء إلى المناصب اإلدارية العليا واألدوار المهمة في صنع القرار.
ً
نسبيا ،إذ يبلغ  01في المائة ،فإن النساء ال
وفي حين أن التمثيل العام للنساء في الخدمة المدنية الفلسطينية مرتفع
يشكلن إال أقلية صغيرة في الرتب العليا ( 70في المائة) (السلطة الوطنية الفلسطينية0279 ،أ) .وفي أوائل عام
ُ ،0271
استهلت استراتيجية جديدة لقطاع التعاونيات مع التركيز بشكل خاص على النساء.
 .771ومنذ عام  ،0272تلقت وزارة العمل المشورة والدعم بشأن مسائل المساواة بين الجنسين من اللجنة الوطنية
لتشغيل النساء ،التي تولت أيضا ً تنسيق مشاركة النساء في االقتصاد وتعزيزها .ويترأس هذه اللجنة وزير العمل
وتتألف جمعيتها العامة من الشركاء االجتماعيين ومختلف اإلدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،وتضم
العديد من منظمات األمم المتحدة بصفة مراقب (اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ،غير مؤرخ) .وفي أوائل عام
 ،0279عقب نشر دليل عن حقوق المرأة في مكان العمل ،استهلت اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ،بدعم من منظمة
العمل الدولية ،حملة لتحسين وضع العامالت الفلسطينيات .وتولى االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنفيذ هذه
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الحملة ونظم سلسلة من حلقات العمل المواضيعية .واضطلعت اللجنة أيضا ً بإعداد ورقات مواقف لضمان مراعاة
حقوق العامالت وشواغلهن في عملية إصالح قانون العمل.
 .779وخلص تقييم أجرته مؤخراً منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين في الضفة الغربية إلى أن اإلناث
يشكلن أغلبية القوى العاملة ويعانين من ظروف العمل والعيش غير المالئمة .وال يكاد يوجد لدى أي من العمال
المنزليين الذين أجريت معهم مقابلة شخصية اتفاق مكتوب مع أصحاب العمل .وال يحصلون على إجازة مرضية
أو أيام راحة أو أيام عطل رسمية ،ونادراً ما يستفيدون من التأمين الصحي ،على الرغم من أن عملهم ينطوي في
ً
أغلب األحيان على مهام خطيرة ويتطلب جهداً جسديا ً
كبيرا .وقليل هم من يدركون حقوقهم .ومع ذلك ،فقد أصدر
وزير العمل في عام  0271التوجيه رقم  0لتوفير الحماية القانونية للعمال المنزليين بهدف معالجة الثغرات
التشريعية بعض الشيء (مكتب العمل الدولي0279 ،ه).

غزة :ث ارات اإلداارة السديدة
 .771تخصص قرابة  09في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية لغزة ،إال أن إدارة سوق العمل لديها يشوبها
الغموض في أفضل األحوال .وتتسم إدارة شؤون العمل في غزة بالتعقيد بسبب السيطرة التي تفرضها السلطات
الفعلية في المنطقة .وال يزال موظفو الخدمة المدنية السابقون في السلطة الفلسطينية يتقاضون أجورهم رغم أنهم
لم يعودوا في الخدمة الفعلية .وسيكون على أي إصالح مؤسسي أن يعالج مسألة ازدواجية التوظيف التي تعتبر
أحد العوائق العملية أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية .وفي حين أن الغلبة لقانون العمل الفلسطيني ،فإن التشريع
المتعلق بالحد األدنى لألجور غير مطبق عموما ً على ما يبدو .كما أن وصول العمال إلى العدالة محدود .وعلى
سبيل المثال ،منعت السلطات المحلية العمال من إيداع شكاوى تتعلق بنزاعات عمالية مر عليها أكثر من عام.
 .779وال يزال الحوار االجتماعي في غزة يشكو من الضعف .ووفقا ً للشركاء االجتماعيين المحليين ،فإنه ال يعدو
أن يكون نشاطا ً عرضيا ً من تنظيم الوكاالت الدولية .ومع ذلك ،فإن تسوية النزاعات الظرفية تتم على المستوى
الثنائي .وتعرب نقابات العمال وأصحاب العمل عن تضامنهم في سياق الحالة العامة القاتمة التي يواجهونها ً
معا.
وتتأثر الحرية النقابية بالقانون التقييدي لنقابات العمال ،الذي أصدرته السلطات الفعلية في عام  .0271وقد تعرض
هذا القانون النتقاد شديد من مسؤولي االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذين التقت بهم البعثة في غزة .وبصفة
عامة ،فإن األنشطة النقابية محدودة أيضا ً بسبب القيود المفروضة على السفر والنقص الشديد في األموال؛ وال
يمكن إال نادراً إجراء اتصاالت شخصية مع ممثلي نقابات العمال في الضفة الغربية.
 .776وفي ظل هذه الظروف القاهرة ،تظل األونروا دعامة مركزية من دعائم االقتصاد إذ توظف قرابة 70 122
موظف  -وأهم صاحب عمل يدفع رواتب بصورة منتظمة .وإلى جانب دورها في سوق العمل ،فهي تشكل أيضا ً
ً
تقريبا .ووفقا ً ألصحاب
مصدراً رئيسيا ً للخدمات التعليمية والصحية ،حيث تشمل ما مجموعه مليون مستفيد
المشاريع المحليين ،فعلى الرغم من اتسام العمالة القائمة على المشاريع التي تمولها الجهات المانحة ،بأهمية
جوهرية في ظل الظروف الراهنة ،فإنها ال تستحدث فرص عمل ثابتة ومستدامة .وخالصة القول ،يؤكد الشركاء
االجتماعيون والمنظمات غير الحكومية ،الذين التقت بهم البعثة في غزة أنه ال يمكن تحقيق آمال غزة إال من خالل
تحقيق المصالحة بين الفصائل السياسية الفلسطينية وإعادة فتح حدود غزة.
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إعادة توجه في الجوالن السوري المحتل
 .702إن الجوالن السوري المحتل ،الذي ُ
احتل في عام  ،7691إلى جانب الضفة الغربية وغزة ،وجرى ضمه
ً
عاما ،يعاني حاليا ً من العزلة التامة عن وطنه األم .وقد كانت تربطه بالجمهورية العربية السورية روابط
قبل 19
عدة قبل اندالع الصراع السوري .وشمل ذلك التجارة ،ال سيما في التفاح الذي يعتبر محصول التصدير الرئيسي،
والتعليم الذي كانت تتيحه جامعة دمشق مجانا ً لعدد كبير من المواطنين السوريين .ومنذ عام  ،0271ضاعت
الفرصتان ً
معا.
 .707وثمة محاوالت لتعزيز اإلدماج الشامل للجوالن السوري المحتل في إسرائيل .وما فتئت األنشطة
االستيطانية اإلسرائيلية تتزايد .ويتجاوز عدد المستوطنات اإلسرائيلية عدد القرى السورية بستة أضعاف .ويتوزع
حوالي  07 222مستوطن إسرائيلي على قرابة  10مستوطنة ،بينما يتركز  01 222سوري في خمس قرى،
أكبرها مجدل شمس (المكتب المركزي لإلحصاء.)0279 ،
 .700ومن الصعب تقييم وضع المواطنين السوريين في سوق العمل ،نظراً إلى أن بيانات القوى العاملة ذات
الصلة ليست متاحة بسهولة .وتشهد الزراعة التي تشكل العمود الفقري التقليدي لعمل المواطنين السوريين في
ً
األرض المحتلة ،تغيراً
سريعا .ونظراً إلى أن مبيعات التفاح في الجمهورية العربية السورية لم تعد ممكنة ،فإن
هناك في الوقت الراهن حالة اعتماد كاملة على السوق اإلسرائيلية .وفي حين ارتفع اإلنتاج في عام  ،0279فقد
انخفضت المبيعات .وتتسم أسعار سوق التفاح في إسرائيل باالنخفاض ،إذ ال تغطي سوى حوالي  92في المائة
من تكلفة إنتاج المزارعين السوريين .باإلضافة إلى ذلك ،هناك خطط على ما يبدو ،لفتح السوق اإلسرائيلية أمام
التفاح المستورد من بلدان أخرى ،األمر الذي يحتمل أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار البيع بالتجزئة .ومن
ثم ،فقد أصبحت زراعة التفاح غير مربحة أكثر فأكثر .ونتيجة لذلك ،يتحول المزارعون السوريون إلى المحاصيل
ذات القيمة المضافة األعلى ،وقد زرعوا ما يقرب من  022 222شجرة من أشجار الكرز لتحل محل أشجار
التفاح المقتلعة .كما أنهم يتحولون أكثر فأكثر إلى أنشطة أخرى.
 .701ويشهد إنتاج التفاح والكرز على السواء منافسة شديدة من المستوطنين اإلسرائيليين الذين يستفيدون في
أغلب األحيان من زيادة المحاصيل وانخفاض التكاليف بسبب أساليب الزراعة األكثر كثافة لرأس المال والظروف
المؤاتية من حيث إمدادات المياه والتسعير .وإمكانية وصول المزارعين السوريين إلى إمدادات المياه التي تعتبر
أمراً ضروريا ً بالنسبة إلى األنشطة الزراعية في الجوالن السوري المحتل ،محدودة بسبب الحظر الذي تفرضه
إسرائيل على بناء آبار جديدة .لذا ،يضطرون إلى شراء نصف كمية المياه الالزمة للزراعة من شركة المياه
اإلسرائيلية .وقد دأب المستوطنون على االستفادة من إمكانية الوصول إلى هذا المورد بأسعار مدعومة ،وهم ال
يدفعون إال ثلث ما ينفقه المزارعون السوريون على المياه .ومع ذلك ،فقد بلغ إلى علم البعثة خالل زيارتها للجوالن
السوري المحتل أنه ُيتوقع أن يوضع حد لهذه الممارسة التمييزية هذا العام .ومن شأن ذلك أن يعود بفوائد جمة
على المزارعين السوريين ،إذ تمثل المياه  12-02في المائة من تكاليف إنتاجهم.
 .700وكثيراً ما تكون الزراعة مقرونة اآلن بمهن أخرى ،من قبيل التدريس أو توفير أماكن اإلقامة السياحية،
ً
تماما ،إذ ُيحتمل حسب
وقد باتت نشاطاً ثانوياً على نحو متزايد .بيد أن قلة من السوريين فقط قد يتخلون عنها
التقارير ،أن تلجأ السلطات إلى مصادرة األراضي السورية غير المستغلة.
 .701وتشكل القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى تراخيص البناء التي تكون تكلفة الحصول عليها مرتفعة
وإجراءاتها معقدة ،عقبة كبيرة أمام المواطنين السوريين الذين يستفيدون من قطاع السياحة اآلخذ في التوسعُ .
وتفيد
المعلومات أن بعض المزارعين قاموا ببناء دور للسياحة على األراضي الزراعية دون الحصول على التراخيص
الالزمة ،مع احتمال تعرضها للهدم من قبل السلطات .وفي أيلول /سبتمبر  ،0279تعرض منزل للهدم للمرة
األولى في مجدل شمس.
 .709وتفيد التقارير أيضاً بأن المواطنين السوريين في الجوالن المحتل يشاركون أكثر فأكثر في قطاعي التصنيع
والبناء .ومع ذلك ،يبدو أن هذه المشاركة ال تعود على اقتصاد القرى السورية الخمس بفائدة ُتذكر ،ألن معظم
هؤالء العمال يتوجهون يوميا ً إلى العمل في المدن والقرى في إسرائيل أو يعملون في المستوطنات.
 .701وكما يتبين مما سبق ،يزداد استيعاب الجوالن السوري المحتل في إسرائيل وفصله عن الجمهورية العربية
السورية .والكثير من المواطنين السوريين الشباب الذين ينتمون إلى األرض المضمومة يدرسون في إسرائيل أو
يعملون لدى اإلسرائيليين ومعهم .وعلى خالف الضفة الغربية ،ال توجد صراعات كثيرة سافرة بين العرب
والمستوطنين اإلسرائيليين .ومع ذلك ،فإن التمييز وحاالت الحرمان التي يعاني منها المواطنون السوريون ال تزال
قائمة ،واحتماالت إنهاء احتالل وضم الجوالن السوري المحتل تبدو أبعد مناالً من أي وقت مضى.
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مالحظـات ختاميـة
 .709لم تسفر عملية السالم عن مبادرات جديدة منذ فترة طويلة ،وتظل االتصاالت بين إسرائيل والسلطة
الفلسطينية عند المستوى األدنى المطلوب من أجل اإلبقاء على األقل على التعايش المضطرب وتجنب وقوع كارثة
إنسانية .وهناك حاجة إلى تحديد سبل واتجاهات وخرائط جديدة لوضع أي مفاوضات ذات مغزى على مسار جديد.
وال يشكل تجميد الوضع أو العودة إلى المسار نفسه خياراً قابالً لالستدامة على المدى الطويل .وال بد من إعادة
تأكيد التسوية المتمثلة في إقامة دولتين تعيشان جنبا ً إلى جنب بسالم.
ويعاد تأكيد
 .706وال يمكن انبعاث األمل إال بعد أن ُتستأنف المفاوضات الهادفة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ُ
دعم الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي .والناس بحاجة إلى الشعور بأن االحتالل ،إلى جانب النشاط
االستيطاني ،الذي يكبح االقتصاد وسوق العمل في األراضي العربية المحتلة ،سينتهي في آخر المطاف .وعندها
فقط يمكن للعدالة االجتماعية والعمل الالئق أن يبدآ في االزدهار.
 .712وتشهد الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،أزمة اجتماعية إذ ال تزال مستويات البطالة مرتفعة على
نحو يثير القلق وتبقى فرص الشباب في الحصول على وظيفة أولى طالما تطلعوا إليها ،فرصا ً باهتة .وتعتبر النساء
ً
حرمانا.
اللواتي تقل مشاركتهن بكثير في القوى العاملة ،من بين أكثر الفئات
 .717وتواجه غزة حالة قاتمة من الحصار القاهر ،إذ تقل الوظائف وتنذر العديد من المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية باألسوأ .وتكفي المعونة اإلنسانية بالكاد لتوفير الحد األدنى الالزم لسد الرمق لمعظم سكانها ،لكن من
الصعب تقدير المدة التي يمكن أن تستمر عليها حالة الضيق هذه أو أي نوع من ردود الفعل ستفرزها.
 .710واالنقسام السياسي في المشهد السياسي الفلسطيني ال يساعد على تحقيق اإلدارة السديدة .وفي حين ال يترك
االحتالل سوى هامش ضيق ،فإن الحاجة تدعو إلى مواصلة بناء الدولة .وهو شرط ال غنى عنه لتعزيز الموقف
الفلسطيني .وثمة دالئل مشجعة على أن الثغرات القائمة في بنية الدولة يجري سدها اآلن ،مثالً من خالل مؤسسة
الضمان االجتماعي الجديدة ،غير أن هناك أيضا ً مؤشرات على وجود أوجه قصور مهمة في اإلدارة السديدة.
وال بد للمجتمع الدولي من أن يواصل دعمه ،التقني والمالي على السواء.
 .711ويعمل أكثر من  722 222فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات التي تتسم فيها األجور بالجاذبية ،على
عكس الظروف ،ال سيما تلك المتعلقة بإمكانية العبور .وتشهد عمليات العبور اليومية حوادث مهينة ،كما أن
السماسرة من كال الجانبين يحققون أرباحا ً مفرطة .وهذا مجال يمكن للتعاون بين الطرفين أن يحقق فيه تحسينات
سريعة وكبيرة .وتعمل إسرائيل على إدخال اإلصالحات الالزمة لتقليل نفوذ السماسرة ،ومن المأمول أن يفضي
ذلك إلى تحسن حقوق العمال الفلسطينيين وظروفهم .إن ضبط تجاوزات السماسرة وتسهيل سبل الوصول
والظروف ،أمر ضروري غير أنه ال بد من التسليم في الوقت نفسه بأن العمل في إسرائيل ال يمكن أن يشكل حالً
لمشاكل سوق العمل الفلسطينية.
 .710وفي الوقت ذاته ،يظل الجوالن السوري المحتل أمام خيارات قليلة .فبعد فصله عن الجمهورية العربية
السورية وعزله اآلن كذلك فعليا ً عن وطنه األم ،يتواصل إدماجه في إسرائيل .أما الزراعة التي كانت تشكل العمود
الفقري للعمل ،فتثار الشكوك حول مدى استمرارها كمزود رئيسي لسبل العيش .وتجتاز سوق العمل مرحلة انتقالية
ومعها حياة المواطنين السوريين الذين يعيشون ويعملون في الجوالن السوري المحتل.
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مرفــق
قائمة محاوري البعثة
المؤسسات الفلسطينية
وزاارة العمل
السيد مأمون عبد الهادي أبو شهال ،وزير العمل
السيد عبد الكريم دراغمة ،الوكيل المساعد للحوار االجتماعي
السيد يوسف الترك ،الوكيل المساعد لشؤون التعاون والسياسات والتطوير اإلداري
السيد سامر سالمة ،الوكيل المساعد للشؤون التقنية
السيد بالل ذوابه ،مدير عام عالقات العمل
السيد رامي مهداوي ،مدير عام التشغيل
السيد علي الصاوي ،مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل
السيدة بثينة سالم ،مدير عام الدائرة القانونية
السيد نزيه عرمان ،مدير عام التعاونيات
السيدة إيمان عساف ،رئيسة وحدة النوع االجتماعي
السيد هاني الشنطي ،رئيس وحدة العالقات العامة واالعالم

وزاارة الخاارجية
السيد عمر عبد الرحمن عوض هللا ،قطاع العالقات متعددة األطراف ،األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة
السيد ماجد بامية ،مدير ،إدارة المعاهدات الدولية
السيد أكرم السقا ،رئيس الزيارات الرسمية

وزاارة المالية والتخطيط
السيد عبد الجبار سالم ،مدير عام الرواتب
السيد يزن أبو عجمية ،اقتصادي ،وحدة االقتصاد الكلي
السيد محمد هرشة ،دائرة النظم المالية
السيد فهد الشيخ ،مدير برامج ،اإلدارة العامة للعالقات الدولية والمشاريع

المجلس االقتصادي الفلسطين للتنمية واإلعماار (بكداار)
السيد محمد اشتيه ،وزير ،رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،
محافظ البنك اإلسالمي للتنمية في فلسطين
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الجهاز الماركزي لإلحصاء الفلسطين
السيدة عال عوض /شخشير ،وزيرة ،رئيس الجهاز ،رئيس الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية
السيدة سهى كنعان ،مديرة اإلحصاءات العمالية
السيد فائد ريان ،مدير اإلحصاءات المالية والحكومية

سلطة النقد الفلسطينية
السيد شحادة ديب حسين ،نائب المحافظ
السيد محمد عطاهلل ،مدير ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية

منظمة التحاريار الفلسطينية
السيد صائب عريقات ،أمين اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ،كبير المفاوضين الفلسطينيين،
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
السيد نبيل شعث ،مستشار الرئيس لشؤون الخارجية والعالقات الدولية ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية
السيدة حنان عشراوي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

اللجنة الوطنية لتش يل النساء
السيدة عبير البرغوثي ،مدير دائرة التدقيق والمتابعة ،وزارة العمل
السيدة أمل شحاده ،وحدة النوع االجتماعي ،وزارة االقتصاد الوطني
السيدة ناريمان عواد ،مدير عام وحدة النوع االجتماعي ،وزارة االعالم
السيدة ماجدة سلسع ،عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ،غرفة تجارة بيت لحم
السيدة كارين ميتز أبو حميد ،منسق دائرة العالقات الخارجية ،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
السيدة ختام سعافين ،عضو األمانة العامة ،االتحاد العام للنساء الفلسطينيات
السيدة عائشة حموضه ،سكرتيرة وحدة النوع االجتماعي ،االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
السيدة رندة عبد ربه ،مديرة اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
السيدة فداء مخمر ،مسؤولة نظام المعلومات ،اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
السيدة روان عبيد ،مسؤولة الضغط والمناصرة ،مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
السيدة نائلة عودة ،معلمة ميدانية ،جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
ومنظمات المجتمع المدن األخارى
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،نابلس
السيد شاهر سعد ،األمين العام
السيدة إيمان أبو صالح ،عضو اللجنة التنفيذية ،سكرتيرة دائرة المرأة
السيد سعيد الزبيدي ،عضو اللجنة التنفيذية ،أمين اتحاد شركة بالتل (شركة االتصاالت الفلسطينية)
السيد مصطفى حنني ،عضو اللجنة التنفيذية ،سكرتير دائرة السالمة والصحة المهنية
السيد إبراهيم دراغمة ،عضو اللجنة التنفيذية ،سكرتير نقابة البناء وعمال األخشاب
السيد منويل عبد العال ،عضو األمانة العامة ،رئيس نقابة الكهرباء
السيد إبراهيم ذويب ،عضو األمانة العامة ،رئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية
السيد سهيل صليبا خضر ،عضو األمانة العامة ،سكرتير وحدة العالقات الدولية
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السيدة أمل ابراهيم الفتياني ،عضو اللجنة التنفيذية ،سكرتيرة وحدة الخدمات االجتماعية

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،غزة
السيد محمد سعدي حلس ،عضو االمانة العامة ،نائب رئيس نقابة البناء وعمال االخشاب
السيد يحيى أبو العطا ،عضو األمانة العامة ،نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام
السيد طارق الهندي ،عضو االمانة العامة ،رئيس نقابة الصيادين وعمال الزراعة
السيد وائل خلف ،عضو االمانة العامة ،نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين
السيد بشير السيسي ،عضو األمانة العامة ،رئيس االتحاد العام للخدمات العامة

التجاارية الصناعية الزاراعية الفلسطينية ،ارام هللا

اتحاد ال ار

السيد خليل رزق ،رئيس مجلس ادارة االتحاد ،رئيس غرفة تجارة رام هللا
السيد جمال جوابرة ،االمين العام
السيد علي مهنا ،مدير دائرة التخطيط والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
السيد نزيه مرداوي ،مدير وحدة المعلومات
السيد أكرم حجازي ،مدير العالقات العامة
السيد رياض عويضة ،اقتصادي

غارفة جنوب الخليل
السيد جالل مخارزة ،رئيس مجلس االدارة

غارفة نابلس
السيد حسام عبد الرحمن حجاوي ،نائب الرئيس ،عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية
والصناعية والزراعية الفلسطينية

غارفة أاريحا
السيد تيسير حميدي ،رئيس مجلس إدارة االتحاد

غارفة سلفيت
السيد إياد أبو زايد ،رئيس مجلس إدارة االتحاد

غارفة قلقيليه
السيد حسن شريم ،نائب رئيس الغرفة التجارية

غارفة غزة
السيد وليد الحصري ،رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
السيد بدر صبره ،نائب الرئيس

غارفة خان يونس
السيد لؤي العقاد ،أمين الصندوق

غارفة شمال غزة
السيد عبد العزيز مقاط ،نائب الرئيس
السيد عماد الغول ،المدير العام

جمعية البنوك ف فلسطين ،ارام هللا
السيد نبيل أبو دياب ،المدير العام
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الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بيكت ) ،ارام هللا
السيدة والء سمارة ،مديرة البرامج

ماركز التجاارة الفلسطين (بالتاريد) ،ارام هللا
السيدة حنان طه ريان ،مديرة

اتحاد شاركات تكنولوجيا المعلومات (بيتا) ،ارام هللا
السيد إبراهيم الديسي ،مدير

جمعية ارجال األعمال الفلسطينيين ،ارام هللا
السيد ماجد معالي ،أمين عام اتحاد جمعيات رجال األعمال

االتحاد العام للصناعات ،ارام هللا
السيد عودة شحادة ،األمين العام

شاركة تطويار واستثماار فلسطين (باديكو)
السيد سمير حليلة ،الرئيس التنفيذي

الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية ،القدس
السيد مهدي عبد الهادي ،الرئيس

جمعية الحق ،ارام هللا
السيد شعوان جبارين ،المدير العام
السيد تحسين عليان ،رئيس دائرة الرصد والتوثيق

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،ارام هللا
السيد عمار الدويك ،المدير العام

ماركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة
السيد عصام يونس ،المدير العام

بال ثينك للداراسات االستاراتيجية ،غزة
السيد عمر شعبان ،مؤسس ومدير

ماركز مواارد العمل ،غزة
السيد فايز العمري ،رئيس

ماركز األبحاث واالستشاارات القانونية للمارأة ،غزة
السيدة زينب الغنيمي ،مديرة

جمعية الثقافة والفكار الحار ،غزة
السيدة مريم زقوت ،المدير العام

ماركز شؤون المارأة ،غزة
السيدة آمال صيام ،مديرة

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفيار والتسلي  ،غزة
السيدة ابتسام سالم ،رئيسة
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االتحاد العام للنساء الفلسطينيات ،غزة
السيدة أمل حامد ،رئيسة

زياارة ميدانية  -الزبيدات
السيدة حنين زبيدات ،مستشارة تربوية
السيدة لينا زبيدات ،رئيسة جمعية سيدات الزبيدات الخيرية
السيدة عامرة زبيدات ،طالبة جامعية
السيد أمين زبيدات ،طالب جامعي
السيدة صبحية زبيدات ،صاحبة متجر

زياارة ميدانية  -بيت جاال
السيدة سامية زيت ،ممثلة ،بلدية بيت جاال
السيدة غريس أبو مهر ،مديرة المدرسة األمريكية في بيت جاال

زياارة ميدانية  -القدس القديمة
السيد زياد الحموري ،مدير عام ،مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية

المؤسسات اإلسارائيلية
حكومة إسارائيل ومؤسسات عامة أخارى
وزاارة االقتصاد
السيد افنر عمراني ،كبير مديري األبحاث ،دائرة عالقات العمل
السيد شلومو يتزحاكي ،كبير مسؤولي عالقات العمل

وزاارة الخاارجية
السيدة بيت  -أيدن كايت ،وزيرة
السيد زافي تال ،مدير ،المؤسسات الدولية ،قسم الوكاالت المتخصصة والقضايا العالمية
السيد امير ويسبرود ،رئيس مكتب الشرق األوسط ،مركز األبحاث السياسية
السيد آلون بار ،نائب المدير العام لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية

منسق األنشطة الحكومية ف األاراض  ،وزاارة الدفاع
المقدم هاتيب منصور ،رئيس ،الوحدة المدنية
اللواء آدم أفيدان ،نائب رئيس ،الفرع االقتصادي

سلطة السكان والهجارة ،وزاارة الداخلية
السيدة شوشانا ستروس ،النائب األول للمستشار القانوني

بنك إسارائيل
السيد هاجاي اتكس ،باحث ورئيس أنشطة بنك إسرائيل إزاء السلطة الفلسطينية
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منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
ومنظمات المجتمع المدن األخارى
الهستداروت  -االتحاد العام للعمل ف إسارائيل
السيدة افيتال شابيرا  -شابيرو ،مديرة ،الدائرة الدولية

ارابطة الصناعيين ف إسارائيل
السيد يوري روبن ،رئيس مجلس االدارة ،لجنة العمال
السيد اسحاق جورفيتش ،مدير ،الموارد البشرية في قطاع البناء وعالقات العمل ،جمعية البنائين االسرائيليين
السيد دان كاتاريفاس ،مدير ،دائرة التجارة الخارجية والعالقات الدولية
السيد يوري جيفا ،رئيس فرع العلوم االقتصادية

جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال
السيد عالء الخطيب ،الرئيس التنفيذي

"ال للحواجز"  -نساء ضد االحتالل ومن أجل حقوق اإلنسان "ماتشسوم واتش"
السيدة سيلفيا بيترمان ،متطوعة

زياارة ميدانية  -مواقع البناء ،ارعنانا
السيد عبد السالم قاشو ،مقاول ،شركة عبد السالم قاشو وإخوانه
السيد فضل بدارنه ،سكرتير العمال الفلسطينيين ،الهستدروت
السيد ناتان رحامين ،مجلس العمال اإلقليمي في هاشارون ،الهستدروت
السيد نادر نصاصره ،رئيس عمال

األمم المتحدة والمنظمات الدولية
مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم ف الشارق األوسط
السيد روبرت بايبر ،نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة ،منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيم
السيدة شوبرا بتشرجي ،أخصائية في مجال التخطيط والرصد والتقييم

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،األارض الفلسطينية المحتلة
السيدة شيري رتسيما  -أندرسون ،نائبة مدير المكتب
السيد حمادة بياري ،رئيس المكتب باإلنابة ،غزة
السيد يحزقيل لين ،مدير وحدة البحث والتحليل
السيدة ديانا عناني ،محللة الشؤون اإلنسانية  -مديرة وحدة التنسيق الميداني جنوب الضفة الغربية
السيدة إسراء المظفر ،محللة الشؤون اإلنسانية
السيد مازن أبو سعيد ،قسم المناصرة والتواصل
السيد خالد زحيكة ،مساعد الشؤون اإلنسانية
السيد أيمن إبراهيم ،مساعد الشؤون اإلنسانية
السيد عطوة جابر ،مساعد ميداني ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش يل الالجئين الفلسطينيين
ف الشارق األدنى (األوناروا)
السيد سكوت أندرسن ،مدير عمليات األونروا ،الضفة الغربية
السيد بو شاك ،مدير عمليات األونروا ،غزة
السيد مايكل شوازوول ،كبير الموظفين القانونيين ،دائرة الشؤون القانونية

مكتب المفوض السام لحقوق اإلنسان  -األارض الفلسطينية المحتلة
السيد جيمس هينان ،رئيس المكتب
السيدة جاين أنتيال ،نائب رئيس المكتب

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزاراعة
السيد تشيرو فيوريلو ،مدير المكتب

قسم السالمة واألمن ف األمم المتحدة ،إسارائيل والضفة ال اربية وغزة
السيد انريكه ادواردو لوبيس دياس ،مسؤول التنسيق األمني ،الضفة الغربية
السيد يوسكيه كودو ،محلل المعلومات األمنية

بارنامج األمم المتحدة اإلنمائ
السيدة وفاء كفارنة ،محللة مشاريع ،غزة

صندوق النقد الدول  ،بعثة الصندوق ف الضفة ال اربية وغزة
السيد راغنار غودمنسون ،الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة

الجوالن السواري المحتل
السيد تيسير مرعي ،المدير العام ،جمعية جوالن لتنمية القرى العربية ،جمعية المغاريق
السيد فوزي أبو جبل ،مجلس اإلدارة ،جمعية جوالن لتنمية القرى العربية
السيد هائل أبو جبل ،مزارع
السيد فوزي أبو صالح ،مزارع
السيد منير أبو صالح ،مزارع
السيد أحمد خاطر ،مهندس ،عامل

اجتماعـات أخارى
منظمة العمل العاربية
السيد فايز المطيري ،المدير العام
السيد محمد شريف داود ،وزير مفوض

جامعة الدول العاربية
السيد سعيد أبو علي ،األمين العام المساعد ،رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة
السيد محمد فتحي شقورة ،مسؤول قسم التنمية واإلعمار وملفي الشؤون االجتماعية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية،
قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة
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