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  تقرير منظمة العمل الدولية الجديد 
  وضع العمال في األراضي العربية المحتلّة

  
 وضع عمالبشأن مكتب العمل الدولي السنوي لالتقرير يشير  – )أخبار م ع د (بيروت  

 بالرغم من ،حتلة في الوضع االقتصادي في األرض الفلسطينية المتحسن بعض الإلىاألراضي المحتلة 
  .سيما في غزة، وال هشاًانه يبقى 
 

العمل بشكل طفيف، لكنه  معدل وارتفاعالنمو معدل سارع ويعزو التقرير هذا التحسن إلى ت
 في ٣,٧بنسبة من الدخل لفرد نصيب ا متوسط وارتفع. الدوليةجداً بالنسبة للمعايير متدنياً يظل مع ذلك 

 في المائة ١٥دوالراً امريكياً، لكنه ال يزال اقل بحوالي  ١,٣٩٠ إلىليصل  ٢٠٠٨سنة خالل المائة 
  .١٩٩٩ الذي بلغه في سنة األعلىمن الحد 
 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي إن"وجاء على لسان السيد خوان سومافيا، المدير العام لمكتب العمل الدولي 
 يومياً اإلنسانتعرض فيها حقوق العمال وكرامة  عن بيئة تأسفر العربية المحتلة األراضي الكئيب في واإلنساني

 عن العمل في االقتصاد غير البحث على نالفلسطينيي، يجبر العديد من أخرىومع انعدام فرص . النتهاكات مستمرة
  ".األحيانالمنظم، في ظروف عمل غير مستقرة وعلى حساب سوء حماية اليد العاملة في اغلب 

  
 ٢ جنيف  دورته السنوية فيأفتتحمؤتمر العمل الدولي الذي لى لعرضه عالتقرير اعد هذا وقد 

 إلىالتي ُأرسلت في وقت سابق من هذه السنة، التقرير إلى البعثات استنتاجات وتستند . يونيو/حزيران
 وجامعة الدول لعربيةا ومنظمة العمل يل والجمهورية العربية السوريةاألراضي العربية المحتلة وإسرائ

في وضع عمال األراضي العربية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية للوقوف على لقاهرة، العربية في ا
 .وغزة والجوالن

 
سياسة بسبب لتقرير، أصبحت القدس الشرقية أكثر عزلة عن باقي الضفة الغربية ووفقاً ل

إزاء  بالغ قلقعبر التقرير عن وي. الذين يعيشون ويعملون في القدس الشرقيةنسبة الفلسطينيين تخفيض 
 أدىما م ، في القدس الشرقية المستوطنات إنشاءفي التوسع مؤخراً عن االستمرار في إسرائيل إعالن 

 مفاوضات استئنافإلى غير مباشرة بهدف التوصل محادثات ء على بد سحابة معتمة إلقاء "إلى
سيف بمثابة البشأن منع التسلل  األخيرالعسكري القرار آالف األسر الفلسطينية واعتبرت . جوهرية

  ". فوق رؤوسهامسلط ال
 

أمام  األهمالعقبات شكل تالتنقل العبور وأمام  العوائق إن"التقرير وعلى غرار ذلك، يذكر 
يواجه الموطنون و. في الجوالن السوري المحتلالطبيعي االجتماعي نسيج ترسيخ ال واالقتصاديةالتنمية 

  ". العربية السوريةتهممكنهم من الحفاظ على هويمداخيل تمل وعشديدة لضمان  اتالسوريون مشق
 

مكتب منسق صوت العمل الدولي صوته إلى لمكتب ضم المدير العام يوفي مقدمة التقرير، 
 يواصل أنانه من المهم للغاية على ، الذي شدد لعملية السالم في الشرق األوسطالخاص  المتحدة األمم

 . الدولةإقامة من اجل لطة الفلسطينيةلسجهود ادعم المجتمع الدولي 
 

 اإلجراءات جميع إليه تستند مبدأ يصبح تعممي فرص العمل أن التقرير، ال بد من إلىواستناداً 
 يكون توفير فرص أنيجب "وهو يشدد على انه .  تشجيع نمو القطاع الخاصإلىالحكومية الرامية 

ويبرز ".  السديدةواإلدارةشاط وعلى العمل الالئق العمل محور استراتيجية تقوم على اقتصاد نابض بالن



غير مقبول وال يطاق وال يعود ".... التقرير بصورة خاصة في غزة الخاضعة لحصار يعتبره التقرير 
 إلى ذلك أفضىكلما طال اشتداد القيود على تنمية المنشآت والعمل المنتج كلما "، مضيفاً انه "بالنفع

  ". غزةأهل المستقبل لجميع آفاقتقويض 
 

الخاص توسيع برنامجها في منظمة العمل الدولية واستجابة لهذه االحتياجات الملحة، زادت 
 االجتماعيين خاص لدعم الشركاء اهتمامويولي . لمحتلةالفلسطينية االتعاون الفني في األرض ب
سطينية ومنظمات الثالثي، بما في ذلك السلطة الفلالهيكل  واالجتماعيإطار قانوني للحوار استحداث و

 .أصحاب العملمنظمات العمال و
   

على العمال العبء الواقع حكومة إسرائيل لتخفيف تقوم به جهد بكل " رحب التقرير يوأخيراً، 
دائماً إن ألوجه التحسن في منظمة العمل الدولية  أكدتوقد (...).  الفلسطينية واألسرالفلسطينيين 

الدائم حل فال. في األرض الفلسطينية المحتلةالعمل  واالقتصادية التنمية علىالعبور والتنقل أثراً ايجابياً 
سالم وأمن مع جميع بتعيش للديمومة وديموقراطية وقابلة  دولة فلسطينية مستقلةيكمن في إقامة لنزاع ل

 ".جيرانها
  
  


