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  ةالمحتلّعربية تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية بشأن وضع العمال في األراضي ال
  

 *وضع عمال األراضي العربية المحتلّةحول التقرير السنوي دعا  – .)د.ع.أخبار م(بيروت 
 مبني على رؤية بمنطق تنموي "اً القائم حالييق األمنمنطالمكتب العمل الدولي إلى استبدال الصادر عن 

 ".واألمن البشري لجميع الرجال والنساء في المنطقةمتصلة بالعمل اقتصادية طويلة األمد ومصالح 
 

تغيير أي  لم يحدث ،األشخاصتنقل وعلى الرغم من بعض التحسن في حركة ووفقًا للتقرير، 
والحظ التقرير بان تغيير كهذا ال يمكن . سنوات الثالث الماضيةخالل ال على وضع هؤالء العمال ملحوظ

  ".من جانب إسرائيل واالحتالل بحد ذاته  إزالة جميع القيود المفروضةمن خاللإال " يحدث أن
  

شان ب قرار إلى اجالً أو تصل عاجالً أن من األطرافال بد لجميع " التقرير على انه وأكد
 تدبير أور الممكن تجاوزها من دون اتفاق قتصاد الفلسطيني حدوداً من غيلقد بلغ اال. الخطوات المقبلة

 بناء إمكانيات عدم كبح جماح وينبغي. االحتالل والفصل: بشان القيدين الرئيسين اللذين يواجههما وهما
  ". واستياءإحباط إلىدولة فلسطينية وتحويلها 

  
 الذي ولية إلى إصدار هذا التقرير السنويطوال العقود الثالثة الماضية، بادرت منظمة العمل الد

 . في المؤتمر والذي يعتبر من مهام مؤتمر العمل الدولياآلنيعرض 
  

ويشير التقرير إلى تعدد أوجه الفصل الناجم عن حصار غزة وآثار الحائط الفاصل وفصل القدس 
ية إلى جانب فصل الشرقية عن الضفة الغربية وشتّى إجراءات الفصل المفروضة في الضفة الغرب

 وذكر التقرير بان المستوطنات هي .المواطنين السوريين في الجوالن السوري المحتّل عن موطنهم
 األراضي العربية والقيود المفروضة على العبور والتنقل وشرذمة األراضيالسبب الرئيسي في مصادرة 

  . واستنزاف الموارد الطبيعية
  

هل يمكن "لدولية، السيد خوان سومافيا في مقدمة التقرير وقد اعتبر مدير عام منظمة العمل ا
التغلب على االنقسامات وتذليل الحواجز المادية والفكرية وتحرير الطاقات البشرية التي يمتلكها الماليين 

 مخذوالً بفعل النزاع األمل هذه الطاقات ستظل مكبوتة ويظل أن أم تحقيق التنمية؟ ألغراضمن الناس 
  ؟ اإلنسانية استمرار المساعدة األولية إدارة حقيقي على إنمائيهد ويقتصر أي ج

  
 إلى عمل بعثة ُأرسلت في وقت سابق من هذا العام   التقريروتستند الخالصات التي توصل إليها

إلى األراضي العربية المحتلة وإسرائيل والجمهورية العربية السورية سعيا إلى تقييم وضع العمال في 
 .العربية المحتلّة بما فيها الضفة الغربية وغزة والجوالناألراضي 
  

إال  الفلسطينية المحتلّة  في األرضاالقتصادي في الوضع اًنوفي هذا السياق، يلحظ التقرير تحس
  .استمرار الحصار على غزةأن قاعدة النمو هذه متدنية جداً ومتفاوتة في التوزيع بسبب 

  
  



 إلى ٢٠١٠ بالمائة عام ٢٣.٧ليبلغ بطالة في شكل طفيف انخفض مستوى الوحسب التقرير، 
 تجرم على مستوى تحسين االقتصادي جانب ارتفاع النموسوق العمل؛ بينما بقي معدل نتائج الذي لم ي

   .  بالمائة٣٩أي بنسبة مربكة بطالة الشباب 
  

 نتيجة الحصار اإلنسانية السكان يعتمدون على المساعدات أخماس أربعة أن إلى التقرير وأضاف
  .غير المنظم المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي" اإلنفاقاقتصاد  "وأصبحالمستمر على غزة 

  
 القدس إلى الحاصلين على تصريح دخول نالفلسطينييوالحظ التقرير القيود المشددة على 

لتنمية ع دعم ا باإلضافة إلى توسي بطاقات الهويةوإلغاء المنازل مالشرقية، مع استمرار التهديد بهد
في  نللفلسطينييلحق يخضع ا عبر تامين المياه، بينما األردنفي وادي من الحوكمة اإلسرائيلية  ةالزراعي

   .  للهدمة معرضاألخرى وأمالكهمومنازلهم شروط مشددة ل األراضيلحصول على ا
  

 االجتماعيةاية ووفقًا للتقرير، تدعو الحاجة إلى تعظيم قدرة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحم
شكل فعلي وتأمين الحماية للعاطلين عن العمل إلى جانب إيجاد بدائل قابلة ببهدف التخفيف من حدة الفقر 

 .لالستمرار للعمال الفلسطينيين الذين يعتمدون حاليا على العمل في المستعمرات لكسب الرزق
  

واتخاذ إجراءات ، األدنى لألجوركما يدعو التقرير إلى النظر في نظام األجور بما فيه الحد 
ضرورة الحد من و، عازمة على معالجة مطالب العمال الفلسطينيين في وجه أصحاب العمل اإلسرائيليين

في إلى جانب اتخاذ تدابير مؤسسية قوية لتشجيع الحوار االجتماعي ، استغالل طاقة المرأة في سوق العمل
 .  المستقبليةالدولة الفلسطينية

  
 ترافق إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات بعد تدابيرضرورة وجود "إلى  التقرير وأشار
وال يعني عدم وجود لدولة لها كيان ومعترف بها عالمياً انه ال ينبغي اتخاذ هذه التدابير . اجتماعي متين

   ". اآلن، كجزء ال يتجزأ من عملية إقامة الدولة
  

 تنقّل األفراد في الضفة الغربية ويدعو إلى تخفيف القيود إلى ذلك، يرحب التقرير بازدياد حرية
عملية السالم الحالية مفاوضات  كما يشير إلى . وغزة الشرقيةعلى القدس إسرائيلمن قبل المفروضة 

  . التي تغض الطرف عن الوضع في الجوالن السوري المحتّل
  

و المزيد من الديمقراطية واالنفتاح ما وبحسب التقرير، تتوسع آفاق التغيير في المنطقة العربية نح
إلى اإلصغاء إلى صوت الشباب في في شكل خاص، ، يدعو التقريرو. ينبغي أن يحفّز عملية السالم

 ".التي تطالب بالوحدة وبوضع حد لالحتالل"الضفة الغربية وغزة 
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