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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 POL السياسات وضع قسم

  جزء التعاون اإلنمائي
 2020 تشرين األول/ أكتوبر 7 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الخامس البند

 البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي
 األراضي العربية المحتلة من أجل

 

سياق برنامج التعاون تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم المحرز وعن عمليات تدّخل منظمة العمل الدولية المخطط لها في 
سعياً إلى معالجة الجارية وتسلط الوثيقة الضوء على مبادرات منظمة العمل الدولية  .اإلنمائي في األراضي العربية المحتلة

  .وضع العمال والتحديات الرئيسية المطروحة

مجلس  ، فإنّ 19-كوفيد، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة لعمل في األراضي العربية المحتلةفي ضوء تدهور حالة سوق او
دالة االجتماعية دعم منظمة العمل الدولية في زيادة تعزيز برنامج العمل الالئق والع "1": القيام بما يلي اإلدارة مدعو إلى

ً  "2" ؛الشعب الفلسطينيلصالح  والجهود رير األخير فترة المشمولة بالتقباإلنجازات التي تحققت منذ ال اإلحاطة علما
علماً اإلحاطة  "3"؛ 19-لكوفيدالتصدي الملحوظة التي بذلتها الهيئات المكونة الثالثية إلبقاء الحوار االجتماعي في صميم 

، من أجل تعزيز ، وال سيما الشبابرجاالً ونساءً  تدعم الفلسطينيينعة ومتنوعة إنمائية موسّ  ةبالحاجة الملحة إلى مساعد
  عمل.نتائج سوق ال

 وجد.يال  :الهدف االستراتيجي المعني

 ال توجد. النتيجة الرئيسية المعنية:

 ال توجد.: االنعكاسات السياسية

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد. االنعكاسات المالية:

 وجد.يال  إجراء المتابعة المطلوب:

 .الدولية العمل لمنظمة التابع العربية، للدول اإلقليمي المكتب الوحدة مصدر الوثيقة:

 .ILC.109/DG/APP وثيقةال ؛GB.337/POL/4الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:

 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722042.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745970.pdf
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  ًمعلومات أساسية -أوال 

هذه الوثيقة التقدم المحرز والتدخالت المخطط لها في سياق برنامج منظمة العمل الدولية للتعاون اإلنمائي  تتناول .1
 األرضأخذ في االعتبار اإلنجازات الرئيسية لعمل منظمة العمل الدولية في تالمحتلة. وراضي العربية في األ

ط الضوء على سلّ تو 2022-2018 للفترة الفلسطينية المحتلة في إطار البرنامج الفلسطيني الثاني للعمل الالئق
 اتساقوضح تالتقرير األخير. كما المشمولة ب فترةالي منذ التطورات والتحديات الرئيسية في سوق العمل الفلسطين

القطري فريق العمل منظمة العمل الدولية في األرض الفلسطينية المحتلة مع أطر منظومة األمم المتحدة األوسع و
 ألمم المتحدة.ل

علق جرد مشكلة تتم تعدلم التي  19-مل بشدة من جراء جائحة كوفيد، تأثر عالم العالفترة قيد االستعراضخالل و .2
االقتصاد الفلسطيني وسوق العمل. في صدمة هائلة  تإلى أزمة اقتصادية عالمية وأحدث تحّولت بالصحة العامة بل

من خنق بسبب االحتالل وسوق العمل الذي يتسم بانخفاض مشاركة القوى العاملة وارتفاع  أصالً الذي يعاني 
هناك وللغاية في مواجهة األزمة وتداعياتها. معدالت البطالة وانتشار نقص استخدام العمالة، في وضع صعب 

التفاوت أوجه تفاقم  زيادةفي ، وهناك خطر اهية العامة والتوظيف وسبل العيشلرفأمام اتهديدات متأصلة 
. والشابات والشبان محرومون بشكل خاص، كما يتضح من األعداد الكبيرة من الشباب أصالً الموجودة 
 1أو التدريب أو العمل. درسةبالمغير الملتحقين  ينالفلسطيني

ة في المائ 49، حيث ارتفعت إلى ع استمرار ارتفاع معدالت البطالةمكل الوضع في غزة مصدر قلق أكبر شوي .3
ومما يثير أشد وانخفاض معدالت مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.  2020،2خالل الربع الثاني من عام 

عاطالت  - شابات من كل عشر شابات تسع -في سوق العمل في غزة شاركن جميع الشابات الالتي ي أنّ  الجزع
ً لنساء والشباب الناشطين اقتصاديوحوالي ثلثي اعن العمل   3يبحثون عن عمل. ا

تم وضع مجموعة و، تعمل األرض الفلسطينية المحتلة في ظل حالة الطوارئ. 2020منذ بداية آذار/ مارس و .4
الحفاظ على العمليات  المنشآت، مما يجعل من الصعب على معظم الصارمةدابير االحتواء والوقاية شاملة من ت
، ويؤدي إلى خطر وشيك يتمثل في حدوث انخفاض كبير في اإليرادات وزيادة حاالت اإلعسار وفقدان التجارية

ً  للمنشآتالوظائف. وقد تم إبراز المخاطر بشكل خاص بالنسبة  ن قطاعات األكثر تضرراً موفي ال األصغر حجما
 4الضيافة. قطاع، مثل اإلغالق

منشأة في األرض الفلسطينية المحتلة في إطار أحد أطول عمليات اإلغالق في  37 000أُغِلق ما يقرب من و .5
خالل الربع الثاني في المائة  27 نسبة ، بلغ معدل البطالةفلسطينيالعالم. وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء ال

العمال  إجمالي، أكثر من نصف . وفي الوقت نفسه2019ائة في عام ي المف 25 نسبةمقارنة ب 5 2020من عام
مما  6،ئف على تمويل المانحين الخارجيينوتعتمد العديد من الوظاالمنظمة العمالة غير من  نوعالفلسطينيين في 

 7.اوما بعده الجائحةيضع غالبية العمال في موقف ضعيف للغاية فيما يتعلق بتأمين الدخل أثناء 

التي تستخدم العمل الفلسطينية على سوق  19-كوفيددراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية عن تأثير جائحة  وتوقعت .6
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سوف  أنّ ب، نموذج تنبؤ مع سيناريوهات إغالق لمدة أربعة أشهر وستة أشهر

في المائة في السيناريو  10.8في السيناريو األول وبنسبة  2019في المائة مقارنة بعام  6.4بنسبة يتراجع 

 

 .DG/APP/109ILC. ،2020 وثيقة، الوضع عمال األراضي العربية المحتلةمكتب العمل الدولي:   1

 (2020)الفصل الثاني/ (2020حزيران/ يونيه  -)نيسان/ أبريلمسح القوى العاملة هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الج  2

  .DG/APP/109.ILC  الوثيقة  3

  انظر:   4
ILO, COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses, ILO Monitor, 1st Edition, March 2020. 

 .2020الفصل الثاني/، لقوى العاملةاء الفلسطيني، مسح االجهاز المركزي لإلحص  5

 .DG/APP/109.ILC  الوثيقة  6

العاملة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، تقدم السيدة عال عوض، رئيسة الجهاز، الوضع الراهن للقوى "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   7

 .2020نيسان/ أبريل  30"، الفلسطينية

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745970.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729
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في المائة على التوالي  33.8في المائة و 31.7إلى  2020ي عام من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة فو الثاني.
 8في السيناريوهين.

 كافة. وسيقل دخل العمال في 2020ض األجور في عام ، من المتوقع أن تنخفنتيجة للتأثير على العمالةو .7
في المائة في المتوسط في  2.1، بنسبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، باستثناء العاملين في مجالالقطاعات

وستتأثر النساء  9.ن ستة أشهرع في فترة اإلغالق التي تقلفي المائة  2.8بنسبة وأشهر  ربعةاإلغالق أليناريو س
 غير متناسب. بشكل

لقطاع حماية العمال وتوفير شريان الحياة الرامية إلى في تحديد الحلول  اً حاسم اً لعب الحوار االجتماعي دوروقد  .8
وزارة  اعتمدتهاتفاق ثالثي  وكان من شأنفي اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من ركود النمو والبطالة.  األعمال

العمل بدفع نصف رواتب العمال فقط  أن سمح ألصحاب 2020ارس في آذار/ من والعمل والشركاء االجتماعي
كافحت ولعمال في نهاية األزمة. المستحق ل، فيما انخفض النصف المتبقي أبريلنيسان/ مارس و آذار/لشهري 
ً  المنشآت للوفاء بالتزاماتها وهي معرضة  -التي تمثل الغالبية العظمى من االقتصاد الفلسطيني  - األصغر حجما

 .االستخدامل كبير لتعليق األجور وإنهاء بشك

إلى استجابة سريعة  ،تدعو خطة االستجابة للطوارئ التي وضعتها وزارة العمل بدعم من منظمة العمل الدوليةو .9
تؤكد الخطة على أهمية تحسين الحوار و. للجائحةتركز جهود السلطة الفلسطينية نحو التخفيف من اآلثار السلبية 

 19 -كوفيدوالحاجة إلى بناء وعي العمال الفلسطينيين بتدابير الحد من مخاطر جتماعي الثالثي وعالقات العمل اال
 .العملوالحاجة البارزة لحماية دخل العمال الفلسطينيين وضمان استمرارية والوقاية منه 

من خالل إنشاء  نات عمال فلسطيالخاص واالتحاد العام لنقاب ز التضامن بين السلطة الفلسطينية والقطاععز  ت  و .10
على منحة لمرة  شخص 40 000، مما أدى إلى حصول حوالي دعم الدخل للعمال المستضعفين صندوق لتوفير

 2020.10 مايو /شيكل إسرائيلي جديد في أيار 700 بقيمةواحدة 

 فريقال، صاغ 19-فيدكوجتماعية واالقتصادية الفورية لإلى إطار عمل األمم المتحدة لالستجابة اال اً استنادو .11
لدعم جهود السلطة الفلسطينية لتعزيز  19-كوفيدة استجابة اجتماعية واقتصادية لألمم المتحدة خطالقطري ل
 اإلنمائيلتنظيم العمل  اً وضعت الخطة إطاروقصير والمتوسط. ال يينش االجتماعي واالقتصادي على المداالنتعا

، مع 19-لجائحة كوفيدلالستجابة على وجه التحديد  اً شهر 18لى إ 12على مدى ة ألمم المتحدلالقطري فريق لل
من أهداف التنمية  8وكالة رائدة للهدف  وباعتبار منظمة العمل الدوليةمراعاة التأثير طويل المدى لألزمة. 

، للجميع(والمنتجة والعمل الالئق  والعمالة الكاملةوالشامل والمستدام  المطرددي المستدامة )تعزيز النمو االقتصا
رحة إلى تدخالتها المقت عمليات كبيرة في خطة االستجابة االجتماعية واالقتصادية واستندت في إسهاماتقدمت 

 وضعت بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل والشركاء االجتماعيين. التي، خطة االستجابة للطوارئ

سوق العمل الفلسطيني  ، أنّ العربية المحتلةعمال في األراضي ال وضع، في تقريره السنوي عن أكد المدير العامو .12
ولفت االنتباه إلى  الشباب. تهميشوزيادة  المتهاوية الحمايةو المتفشية ال يزال يقدم صورة قاتمة مع البطالة

والحاجة الملحة  واإلحباطمع تزايد اليأس الوظائف وجميع سبل العيش نادرة ، حيث أصبحت الوضع في غزة
حل مناسب وعادل  وفي غياب 11.للبقاء على قيد الحياة دعم اإلنسانيالعلى  المحصورةه المنطقة هذ العتماد
مع تأثير غير متناسب  -، قد تستمر معدالت البطالة في االرتفاع التي تواجه سوق العمل الفلسطيني للتحديات

 اإلعالة ومعدالت الفقر. نسبومن المرجح أن تزداد  -على النساء والشباب 

  

 
 انظر:   8

ILO, “Impact of COVID-19 Pandemic on the Labour Market in the Occupied Palestinian Territory: A Forecasting 
Model Assessment”, forthcoming, 2020. 

 . ,Impact of COVID“ILO-19”  انظر:  9

 .2020أيار/ مايو  23صحفي،  وزارة العمل، بيان  10

 ..DG/APP/109ILC  الوثيقة  11
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  ً  التقدم العام المحرز في البرنامج وتطور الشراكات - ثانيا

( 2022-2018تنفيذ البرنامج الفلسطيني الثاني للعمل الالئق ) نصف مرحلةتأتي الفترة المشمولة بالتقرير في  .13
ً مكتب رئيس الوزراء  أجرى، 2019في أواخر عام و. 2022-2017 للفترة الوطنية اتوأجندة السياس  استعراضا

ودفع بنهج المجموعات للتنمية  اً سترشد، مالمنبثقة عنهاالستراتيجيات القطاعية ول األجندةلهذه  منتصف المدةفي 
، تدعم وبناًء على ذلك 12تصادية الرئيسية.اإلصالحات الهيكلية من خالل التخصصات اإلقليمية في القطاعات االق

 2022-2017 للفترة اع العملمنظمة العمل الدولية وزارة العمل في عملية استعراضها الستراتيجية قط
. تشغيلالوطنية للستراتيجية االواستراتيجية القطاعات الفرعية للتعاونيات وفي وضع اللمسات األخيرة على 

تهدف إلى  ،ة لمراجعة برنامج العمل الالئقإلطالق عملية استشارية ثالثي كذلكتخطط منظمة العمل الدولية و
في خطة  تجلّتلمنقحة وإدماج احتياجات سوق العمل الناشئة الجديدة التي مواءمته مع االستراتيجيات الوطنية ا

 .19-التنمية لكوفيدنظام استجابة فيما يتعلق بألمم المتحدة القطري للفريق اخطة في و استجابة وزارة العمل

تبلغ ن حافظة برنامج التعاون اإلنمائي الحالي لمنظمة العمل الدولية في األرض الفلسطينية المحتلة م ويتكّون .14
 2ولوية طار األإل - أي الحصة األكبر - في المائة 52 صخص  وت 13مليون دوالر أمريكي 6.2 زهاء قيمتها

 نسبة صوتخص  تعزيز إدارة العمل وإعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل. من أجل لبرنامج العمل الالئق 
نطاق الحماية  وتنفيذ نظام الضمان االجتماعي وتوسيع وضعبشأن دعم  3طار األولوية إلفي المائة  39

في بشأن تعزيز العمالة وسبل العيش  1في المائة لألولوية  9 نسبة ، مع تخصيصلجميعتشمل ااالجتماعية ل
 .رجاالً و نساءً  ،الفلسطينيين صفوف

ً عد حافظة التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في األرض الفلسطينية المحتلة تُ و .15 ترمي لجهود مكثفة  تتويجا
لميزانية الحساب التكميلي ل، بما في ذلك من خالل مخصصات كبيرة من شراكات جديدة وإرساءوارد الم حشدإلى 

على وجه الخصوص  هذا الحساب الفلسطينية المحتلة. وقد وفر لألرضالمخصصة العادية لمنظمة العمل الدولية 
 لدولية إلصالحات الحماية االجتماعية وتحسين كفاءة إدارة العمل.وسائل حاسمة لتعزيز دعم منظمة العمل ا

، أمريكي لدعم برنامج العمل الالئقدوالر  500 000باإلضافة إلى المساهمة السنوية لحكومة الكويت البالغة و .16
م األم برنامج مشترك يموله الصندوق االستئماني متعدد الشركاء وتنفذه منظمة العمل الدولية ومنظمة هناك

جمالي قدره بمبلغ إ 2020في عام  اً رسمي ، جرى إطالقهالعالمي األغذيةبرنامج والمتحدة للطفولة )اليونيسف( 
 وسيستند 14دوالر أمريكي. 700000حصة منظمة العمل الدولية من فيه ، تقترب مليون دوالر أمريكي 2

، لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن مستدامةالذي يهدف إلى إنشاء أرضيات حماية اجتماعية البرنامج المشترك 
ة في األرض الفلسطينية المحتلة تقييم منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعيالناجمة عن توصيات والالنتائج  إلى
 الشيخوخة والعجز. ذات الصلة بإعاناتمنهجية االستهداف وخيارات تقدير التكلفة إلى و

وزارة الخارجية في مديرية العامة للتعاون اإلنمائي ظمة العمل الدولية وال، وقعت من2020في أيلول/ سبتمبر و .17
دعم التعاونيات بغية مليون يورو  1.5التكاليف بقيمة  طرف ثالث لتقاسممع اتفاقية  ،اإليطاليةوالتعاون الدولي 

رص عمل وسبل يهدف البرنامج إلى تعزيز فو في األرض الفلسطينية المحتلة. األعمال االجتماعية قطاعاتو
لة من خالل تفعيل بيئة مؤسسية وتنظيمية وتشجيعية داعمة للتعاونيات المستق ،رجاالً و نساءً ، عيش الفلسطينيين

ً اقتصادي ذاتهاعلى  لمعتمدةوا  .ا

، قُدمت بنجاح مذكرة مفاهيمية مشتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل وعالوة على ذلك .18
، والتعافي منه 19-وفيدكلفي التصدي  والصغيرة وبالغة الصغر ت المتوسطةنشآيدو بشأن دعم المالدولية واليون
المذكرة هذه شى تتمو .19-تمويل من برنامج األمم المتحدة لالستجابة والتعافي من كوفيدطلب  وذلك من أجل

وتدعم خطة االنتعاش  1915-كوفيدألمم المتحدة لل القطري فريقلل اإلنمائينظام الالمفاهيمية مع خطة استجابة 
 16االجتماعي واالقتصادي للسلطة الفلسطينية.
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 .2020تستند هذه األرقام إلى األنشطة الموافق عليها في أيلول/ سبتمبر   13

 .2020تستند هذه األرقام إلى األنشطة الموافق عليها في أيلول/ سبتمبر   14

 Development System Response Plan 19-UNCT COVID, UNSDG. انظر:   15

 ،لصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية االبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية و  16

"Adapting to COVID-19 and Building Back Better: Enhancing MSMEs’ Recovery and Resilience in Palestine.غير منشور ،" 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSE_Socioeconomic-Response-Pan_2020%20%281%29.pdf
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 الرابطألمم المتحدة على تطوير لالقطري فريق ال، تعمل منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع من جهة أخرى .19
اإلنمائية  اتالمنظمتوفير نقطة مرجعية مشتركة لكل من بغية اإلنساني والتنمية والسالم في اإلقليم العمل بين 

مشتركة تعنى بالعمل  والممولين ببرامجالشركاء المنفذين  يزود ومن شأن هذا الرابط أن. ةاإلنساني والمنظمات
 مراعاةستضمن منظمة العمل الدولية ووفر استدامة أكبر للنتائج. وتاألدلة  ، تقوم علىسالمالو والتنميةنساني اإل

وإطار السياسة العامة لالستجابة عمل الدولية بشأن مستقبل العمل ة المنظممئوية وإعالن برنامج العمل الالئق 
 ها مراعاة تامة.واحتياجاتهيئاتها المكونة وأولويات  19-لكوفيد

بعة يضم أر ،مكتب لممثل منظمة العمل الدولية في القدسعلى منظمة العمل الدولية  أبقت، 1995منذ عام و .20
تعيين أربعة من موظفي التعاون  وجرىالمكتب اإلقليمي للدول العربية.  منبدعٍم ، موظفين من الميزانية العادية

 والتنمية التعاونية والحماية االجتماعية.ي مجاالت المساواة بين الجنسين اإلنمائي لتقديم الدعم لتوسيع العمل ف

  ًالتقدم المحرز واإلنجازات استعراض -ثالثا 
  ةيفي مجاالت العمل الرئيس

 العمل وسبل العيش للفلسطينيين، نساًء ورجاالً تعزيز فرص  - 1

واصلت منظمة العمل الدولية جهودها لتعزيز قدرة وزارة العمل والشركاء االجتماعيين على تحقيق تحليل محّسن  .21
الفريق الوطني الذي  وقامخلق فرص عمل شاملة ومستدامة.  ومتسقة، بغية مكيّفةلسوق العمل وتخطيط سياسات 

، للتشغيل ستراتيجية الوطنيةالطوير اعملية تبقيادة برئاسة وزير العمل  2019أكتوبر  /ألولفي تشرين ا تأسس
عملية تشخيص العمالة التي المنبثقة عن مسترشداً بتوصيات السياسة العامة و دعم تقني من منظمة العمل الدوليةب

، أجرى مشاورات مكثفة ومن الوطنيء الفريق منذ إنشاو. 2019-2018 الفترة نظمة العمل الدولية فيأجرتها م
 .2020الستراتيجية قبل نهاية عام ل وضع الصيغة النهائيةالمتوقع 

ً رئيسي اً التوظيف العامة ستلعب دور إدارات ألنّ  اً نظرو .22 طلقت منظمة ، أللتشغيل ستراتيجية الوطنيةالنفيذ افي ت ا
ً العمل الدولية تقييم ومن . 2019الفلسطينية المحتلة في أواخر عام  رضاألالتوظيف العامة في  إلدارات اً أساسي ا

ً  ييمالتقالناجمة عن توصيات النتائج وشأن ال ات صياغة خطة استراتيجية لتعزيز قدرأن تساعد على  الجاري حاليا
 بهدف مساعدة الباحثين عن العمل في الحصول على خدمات جيدة.ها وتحديث إدارات التوظيف العامة

ى اللجنة منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى لألجور في األرض الفلسطينية المحتلة إل بعد تقديم نتائج دراسةو .23
 2020وأوائل عام  2019، ُعقدت خمسة اجتماعات متابعة للجنة في عام 2019 هالوطنية لألجور في تموز/ يولي

أحرز الحوار  وفي حينشة. المعي كلفةمعدل الزيادة في  على ضوءلمناقشة التعديالت على الحد األدنى لألجور 
ً تعديل الحد األدنى لألجور تقدم بشأنالثالثي   17.فشل في تحقيق توافق في اآلراء بشأن التعديل المقترح إال أنه، ا

على سوق العمل  19-كوفيد، إجراء تقييم لتأثير جزء من استجابتها الفورية لألزمةك ،منظمة العمل الدولية وكلّفت .24
ساعد التحليل في استنباط مجموعة من توصيات وباستخدام نموذج إسقاط الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

السياسات الرئيسية للتدخالت االقتصادية قصيرة األجل للتخفيف من تأثير اإلغالق واإلصالحات الهيكلية متوسطة 
 لوطنية للتشغيل.ستراتيجية االي ااألجل. كما يتم دمج هذه النتائج والتوصيات ف

كشرط  2017 لعام( 20رقم ) يات، بادرت منظمة العمل الدولية بمراجعة قانون التعاون2019في أواخر عام و .25
دعمت منظمة وأساسي لتمكين وكالة العمل التعاوني من القيام بدورها التنظيمي والترويجي بشكل أكثر فعالية. 

صية لضمان توافق المراجعات بشكل كامل مع تو التقنيةتشاركية وقدمت الخبرة العمل الدولية عملية استشارية 
من المقرر االنتهاء من المراجعات النهائية ووأفضل الممارسات الدولية. ( 193)رقم  2002تعزيز التعاونيات، 

 عليها. للتصديقوعرضها على مجلس إدارة الوكالة  2020سبتمبر أيلول/ للقانون في 
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 اإلدارة السديدة للعمل وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية تعزيز - 2
 في العمل من خالل الحرية النقابية وتقوية المفاوضة الجماعية

 وتحسين آليات الحوار االجتماعي

المساواة في سوق  انعدامواصلت منظمة العمل الدولية دعم إصالحات قانون العمل الضرورية لمعالجة أوجه  .26
نقاط االتفاق وتقريب الخالفات  بشأنحوار الثالثي منظمة الال، سهلت 2019في عام والعمل. العمل وإعمال حقوق 

، فق في اآلراء بشأن بعض التعديالتعلى الرغم من التوصل إلى تواوحول التعديالت المقترحة على القانون. 
تخطط وزارة العمل لعقد مشاورات  ،لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن العديد من اإلصالحات الجوهرية. لذلك

مشاورات الثالثية. عالوة ، وبعد ذلك ستستأنف الالعمل حول التعديالت المقترحة وأصحابمنفصلة مع العمال 
ً قانون العمل  جرى استعراض، على ذلك (. ونتيجة لهذا 190رقم ) 2019، مع اتفاقية العنف والتحرش تمشيا

 .توصية جديدة 19 وتعديالً جديداً  16رح االستعراض، اقتُ 

العمل  وأصحابعمال اللبناء قدرات منظمة العمل الدولية سلسلة من ورش العمل  نّظمت، 2019في أواخر عام و .27
قدم التدريب للمشاركين إرشادات حول أدوات ومفاهيم المفاوضة ووالتفاوض.  ةالجماعي المفاوضةبشأن مهارات 

في المستقبل، تخطط منظمة العمل الدولية وعالقات صناعية سليمة. الجماعية وشجع الحوار الثنائي كأداة فعالة ل
ركيز على المفاوضة ، مع التة حول مجموعة واسعة من الموضوعاتالنقابي لتنظيم دورات تدريبية لمحو األمية

 ، لظروف عمل سيئة.العمال، وال سيما النساءفيها يتعرض اقتصادية القطاعية في قطاعات 

، دعمت منظمة العمل الدولية إطالق ق للمرأة في سوق العمل الفلسطينيتعزيز العمل الالئفي محاولة للنهوض بو .28
، العامالتبقيادة االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي تستهدف  2019حملة التوعية الثانية في أواخر عام 

ة جديدة منتسبة إلى عامل 2500نجحت الحملة في إدخال ووال سيما في المدارس ورياض األطفال الخاصة. 
منظمة العمل الدولية  تدخل عمليات ، ستستفيد منلجنة عمل 21عمال فلسطين وتشكيل  االتحاد العام لنقابات

 .المخطط لها بشأن محو األمية النقابية والمفاوضة القطاعية

وبناًء على التوصيات الصادرة عن االستعراض الجنساني لمنظمة العمل الدولية لقانون العمل والبيانات األخيرة  .29
منظمة العمل الدولية  أجرت، بشأن االنتهاكات في مكان العملاالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي جمعها 

ً معها المدني التي يمكن أن تشكل وهيئة األمم المتحدة للمرأة عملية مسح لمنظمات المجتمع  ً قويا بغية تحالفا
 .اإلصالح التشريعي وحماية حقوق العمال من العنف والتحرش في مكان العمللصالح حمالت مناصرة إطالق 

 أصحاب العملالخاصة بنشطة األ، نظمت منظمة العمل الدولية مع مكتب 2019 ديسمبر /في كانون األولو .30
زت ورشة العمل ركّ وفي اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية.  اً عضو 120 لصالحورشة عمل 
لمشاركة بشكل بهدف ا ،القدرات اإلدارية والتنظيمية ألعضاء الجمعية العامة لالتحاداإلدارة السديدة وعلى بناء 

 ة.أكثر فاعلية في حوار السياسات االجتماعية واالقتصادية وتمثيل أعضائها بشكل أكثر كفاء

ة. وبدعم من وزارة العمل على إدارة عمل أكثر فعالية واستجاب اتت منظمة العمل الدولية تعزيز قدرواصلو .31
بمشاركة  2019نوفمبر  /ل لتفتيش العمل في تشرين الثاني، ُعقد المؤتمر الفلسطيني األومنظمة العمل الدولية

، تمت مناقشة خالل المؤتمرولعمل والعمال. مسؤولي الوزارة الرئيسيين والشركاء المحليين وممثلي أصحاب ا
لمجاورة. وكمتابعة فورية الثغرات الرئيسية في نظام تفتيش العمل وعرض الممارسات الناجحة من البلدان ا

ً أجرت منظمة العمل الدولية تقييم، للمؤتمر تطوير خطة  اً ش العمل الفلسطيني ويجري حاليشامالً لنظام تفتي ا
 .(81)رقم  1947، ية تفتيش العملح تتمشى مع اتفاقإصال

بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لها ظمت منظمة العمل الدولية ، ن2019خالل الربع األخير من عام و .32
ً مفتش 25 استفاد منها، دورة تمهيدية وفي تورين في الضفة الغربية وقدمت  المهنيتينلسالمة والصحة في مجال ا ا

 وبالغةالصغيرة  المنشآتالسالمة والصحة في  تحسين بشأنكة في دورة تدريبية للمشار ينزماالت لممثلين ثالثي
 ضمت ،، نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل حول االمتثال للتخطيط االستراتيجينفسها الصغر. وفي الفترة

 .كبار المسؤولين في مفتشية العمل

ن إلبقاء الحوار االجتماعي الثالثي والعمل والشركاء االجتماعي وزارةالتي بذلتها جهود الجلت بشكل ملحوظ وت .33
وتنشيط  2020توصل إليه في آذار/ مارس من خالل االتفاق الثالثي الذي تم ال 19-االستجابة لكوفيد صميمفي 
الحوار االجتماعي المزمع عقده بشأن مؤتمر الو 2020سياسات العمل في آب/ أغسطس  بشأن الثالثيةجنة لال

االلتزام بالحوار االجتماعي الثالثي األقوى والمتجدد من قبل  وسيكوننوفمبر من هذا العام. تشرين الثاني/ في 
مستقبل العمل في ة للنهوض ببرنامج العمل الالئق وتحسين تخطيط الثالثية بمثابة وسيلة مهم الهيئات المكونة

 الفلسطينية المحتلة. األرض
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ووافقت  2015سياسات العمل للمرة األولى منذ عام بشأن ثية جنة الثال، اجتمعت الل2020في آب/ أغسطس و .34
بدعم من منظمة العمل الدولية.  2020نوفمبر  /لحوار االجتماعي في تشرين الثانيا بشأنعلى عقد مؤتمر 

على سوق العمل ووضع ورقة سياسة قابلة للتنفيذ إلضفاء الطابع  19-كوفيديهدف المؤتمر إلى مناقشة تأثير و
عمل  فرقةتشكيل  وجرىمبادئ العمل الالئق في سوق العمل. احترام المؤسسي على الحوار االجتماعي وإعادة 

 للعمل مع منظمة العمل الدولية في التحضير للمؤتمر. ةثالثي

 نظام الضمان االجتماعي الفلسطيني وتطويردعم تنفيذ  - 3
 وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية للجميع

ولة عن ، واصلت منظمة العمل الدولية دعمها للمؤسسات الفلسطينية المسؤ2019منذ تشرين الثاني/ نوفمبر  .35
في  30لفقر من ، بما في ذلك للفئات األشد فقراً واألكثر ضعفاً. ومع اقتراب معدالت اتوفير الحماية االجتماعية

 للهيئاتالمائة من إجمالي السكان، يظل الوصول إلى الخدمات االجتماعية الشاملة ودعم الدخل أولوية بالنسبة 
مساعدة وزارة على العالمي  األغذيةستعمل منظمة العمل الدولية باالشتراك مع اليونيسف وبرنامج والمكونة. 

 في صفوف، ال سيما االجتماعية األساسية مزايا وخدمات الحمايةتحسين تقديم مجموعة من لالتنمية االجتماعية 
 .اإلعاقة يذومن ن واألشخاص ، مثل كبار السئات ذات األولوية في حاالت الضعفالف

لضمان امؤسسة طويل األمد لمنظمة العمل الدولية على دعمها ، تحافظ فيما يتعلق بالضمان االجتماعيو .36
كانون في واالجتماعي الفلسطينية إلطالق نظام الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني. 

، اقترحت منظمة العمل الدولية خارطة طريق إلعادة تنشيط الحوار حول إصالح الضمان 2019ديسمبر األول/ 
دون  19-كوفيد، حالت قيود (. ومع ذلك2016) 9عي المعلق رقم االجتماعي على أساس قانون الضمان االجتما

في محاولة لدعم  ةاإلضافي ةيوالتحليل ةالمفاهيمي تستمر األعمال، ش العمل الالحقة. وفي الوقت نفسهعقد ور
آب/ ، بما في ذلك من خالل إجراء تحليل اكتواري ودراسة جدوى للتأمين ضد البطالة التي بدأت في الحوار

يارات إلدراج تأمين البطالة بين مجموعة فرعية من مزايا الضمان خوسيجري تقديم . 2020أغسطس 
إدراجها في على أن يجري  2020جنة ثالثية قبل نهاية عام المرحلة األولى من التنفيذ إلى ل في ،االجتماعي

 األرضالتدريجي لمزايا الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص في  التنفيذحوار وطني أوسع من أجل 
 لفلسطينية المحتلة.ا

تقرير التقييم االكتواري لنظام  هيئة التقاعد العامة أقر الفريق التقني ومجلس إدارة ،وقت سابق من هذا العامفي و .37
 تقنية، سيتم تشكيل لجنة . وبعد ذلكمنظمة العمل الدوليةالذي أعدته لقطاع العام في االمعاشات التقاعدية 

في ضمان االستدامة اإلدارة مجلس السياسات التي تهدف إلى مساعدة ح خصصة لمتابعة تطوير توصيات إصالتم
 ة.هيئالمالية طويلة األجل لل

  ً  الخطوات المقبلة - رابعا

، تحديات 19-فاقمت بسبب تفشي كوفيد، والتي تعمل في األرض الفلسطينية المحتلةيطرح تدهور حالة سوق ال .38
، ال سيما في ضوء انخفاض اإليرادات المالية وزيادة الطلب على لسلطة الفلسطينيةأمام اومالية كبيرة  تقنية

 .ودعم القطاع الخاص ةالعام والمصلحةاإلنفاق على الصحة 

ً يمكن و .39 العدالة االجتماعية للشعب الفلسطيني من خالل تعزيز الحوار ببرنامج العمل الالئق وب المضي قدما
ي اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من ركود النمو والبطالة. االجتماعي الثالثي وتحديد الحلول لحماية العمال ف

تشرين األول/ ) 337ورته مجلس اإلدارة في د إرشادات، كما هو موضح في على نفس القدر من األهميةو
ساسية لبناء والمؤسسات الفعالة هو ركيزة أ اإلدارة السديدةتعزيز  ، فإنّ (2019نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر 
 .وأداة محورية لحماية العمال وتعزيز جاذبية القطاع الخاصلفلسطينية الدولة ا

، وسعة ومتنوعة للعمال الفلسطينيينإنمائية م ةبالحاجة الملحة إلى مساعد مجلس اإلدارة مدعو إلى اإلحاطة علماً و .40
بلية التوظيف اسيكون تقديم الدعم ليشمل برامج تنمية المهارات وقوولسوق العمل الفلسطيني على نطاق أوسع. 

ً مرة لمبادرات الحماية االجتماعية، عامالً أساسي، فضالً عن المساعدة المستوسوق العمل النشطة واجهة في م ا
 .19-أزمة كوفيد، ال سيما خالل تحديات سوق العمل المتطورة

 مشروع القرار 

ً  أحاط .41  .GB.340/POL/5بالمعلومات الواردة في الوثيقة  عن طريق المراسلة مجلس اإلدارة علما


