
 

 ٢٠٠٨، ٩٧مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
 

 

  تقرير المدير العام
 قــملح

 عمـال األراضـي وضـع
  المحتلـة العربيـة

 

 

 

  

 مكتب العمل الدولي، جنيف

 



 

 

  
  
 
 
 

ISBN  978-92-2-619506-6 
ISSN  0252-7022 

 

 ٢٠٠٨  ، الطبعة األولى

 

العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض الوارد فيها للمادة ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب 
التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المرآز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو 

  . بشأن تعيين حدودها
ماء الشرآات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، آما أن إغفال ذآر شرآات ومنتجات أو واإلشارة إلى أس

 .عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها
دولي الموجودة في آثير من ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب العمل ال

  :البلدان أو مباشرة من
 ILO Publications,  
International Labour Office 
CH–1211 Geneva  22, Switzerland. 

  pubvente@ilo.org: ، أو بالبريد اإللكترونيوسوف ترسل مجانًا قائمة بالمنشورات الجديدة، من العنوان المذآور أعاله
  www.ilo.org/publns:  انظر موقعنا على اإلنترنت

  
  ILC97-DG-ANNEX[2008-05-0017]-Ar.doc    المرجع: TTAتصميم وحدة معالجة النصوص العربية 

  طبع في سويسرا
  

mailto:pubvente@ilo.org
http://www.ilo.org/publns


 

 المحتويات

 الصفحة

 v .....................................................................................................................................................تمهيد

 ١ ..............................................................................................................................................  مقدمة- ١

 ٣ .................................................................فاوضات السالم في خضم انكماش العمالة والوضع االجتماعي  تجدد م- ٢

 ٣ ...............................................................................................................سوق عمل يعاني من االنكماش
 ٣ ..........................................................................................................................الفقر والتبعية الغذائية

 ٣ ........................................................................................................................................عزل غزة
 ٤ .............................................................................استمرار انعدام األمن للمواطنين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 ٤ .................................................................................................................ة عمليات اإلغالقإحكام قبض
 ٤ ...............................................................................................................استمرار النمو في المستوطنات

 ٤ ...........................................................................................................................تحسن الوضع المالي
 ٥ ............................................................................................................خطة فلسطينية لإلصالح والتنمية

 ٥ ...................................................................................................................................زخم أنابوليس
 ٥ ............................................................................الرأي العام يؤيد مفاوضات السالم ولكنه متشائم من نتيجتها

 ٦ ...........................................................................................................................جامعة الدول العربية

 ٧ ........................................................................  عمليات اإلغالق والمراقبة الصارمة تقيد حرآة التنقل والدخول- ٣

 ٧ ...................................................................................................اإلغالق الداخلي يشتد في الضفة الغربية
 ٩ ............................................................................................................الجدار الفاصل في الضفة الغربية

 ١١ ........................................................................ات اإلغالق المادينظام التراخيص التعسفي بانتظام يفاقم عملي
 ١٢ ............................................................................العزل التام لغزة يؤدي إلى االنهيار االجتماعي واالقتصادي

 ١٤ .....................................................................شاط االقتصاديأعمال العنف واالنشغاالت األمنية وأثرها على الن
 ١٥ .................................................................الفلسطينية المحتلة المزيد من المستوطنين اإلسرائيليين في األراضي
 ١٧ .......................................................................................دياالنعكاسات على االنتعاش االجتماعي واالقتصا

 ١٨ ........................................................................................التمييز وأزمة الهوية في الجوالن السوري المحتل

 ٢٠ ......................................................................في األراضي المحتلة   أزمة العمالة التي يعاني منها العمال العرب- ٤

 ٢٠ .....................................................................................................................انخفاض متوسط المداخيل
 ٢٠ .......................................................................................عدد أآبر من األشخاص يعملون ولكن الفقر يتزايد

 ٢٢ .............................................................................................المزيد من العمالة في مهن منخفضة اإلنتاجية
 ٢٣ ...........................................................................................................العمالة في إسرائيل والمستوطنات

 ٢٣ ...........................................................................................................................ان القدرة التنافسيةفقد
 ٢٤ .................................................................ارتفاع حاد في األسعار االستهالآية وانخفاض القوة الشرائية لألجور

 ٢٥ ............................................................................................. النموتحديات العمالة لقوى عاملة شابة سريعة

iii  



 المحتلـة العربيـة عمـال األراضـي وضـع

 iv 

 ٢٥ ............................................................................................ظروف العمل الهشة والحقوق المتصلة بالعمل
 ٢٦ ...............................................................المستوطنات والمناطق الصناعية: الحماية القانونية للعمال الفلسطينيين

 ٢٧ ...........................................................................................................  الحرية النقابية والحوار االجتماعي- ٥

 ٢٩ ........................................................................................................................................  استنتاجات- ٦

 ٣١ ..................................................................................................................................................اجعالمر

 ٣٥ .....................................................................................................................................................مرفق

 ٣٥ ...........................................................................................................................قائمة محاوري البعثة
 

 
 



 

  تمهيد

على األخرى ئيلية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة القرار المتعلق بآثار المستوطنات اإلسراعمًال ب
هذه السنة ، أوفدت )١٩٨٠(، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين وضع العمال العرب

راضي العربية المحتلة والجمهورية العربية السورية ومنظمة ألبعثة رفيعة المستوى إلى إسرائيل واأيضًا، 
وتمتعت البعثة، آسابق عهدها، بكامل التعاون من جميع . ربية وجامعة الدول العربية في القاهرةالعمل الع

الدعم واسع النطاق للقيم التي تجسدها مرة جديدة وهذا ما يؤآد . وإنني شديد االمتنان لذلك. األطراف المعنية
  . منظمة العمل الدولية في أوضاع النزاعات

 من السلطة محاورينلي مناقشات معمقة مع مجموعة واسعة من الالعمل الدوكتب وأجرت بعثة م
والهيئات المكونة في لة تالفلسطينية ومن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في األراضي العربية المح

إسرائيل وفي الجمهورية العربية السورية، ومع ممثلين من األمم المتحدة ومع مجموعة من المنظمات الدولية 
راضي العربية المحتلة، ألوقدم الجميع معلومات واستشرافات قّيمة عن وضع العمال في ا. لحكوميةوغير ا
  . ها في إعداد هذا التقريررشد بفاست

ا الشعب كابدهولم تتحسن المشقة التي ي.  في االستخدام والعمل للغايةًارديمتًا ويصف التقرير وضع
فمع إقفال شبه . جوانبد من ال على نحو مثير للقلق في عدلواقعفي ا الوضع تدهوربل  الفلسطيني بأي قدر يذآر

تام لقطاع غزة في أعقاب تصدع حكومة الوحدة الوطنية واستمرار العوائق التي تحول دون تنقل األشخاص 
والبضائع في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، باتت الحياة االقتصادية والسياسية تعاني من التجزؤ إلى حد 

أما المنشآت فهي إما مقفلة وإما تعمل . وهناك شخص واحد مستخدم من آل ثالثة أشخاص في سن العمل. آبير
واالستثمارات الجديدة مؤجلة وحوالي نصف السكان الفلسطينيين يعولون . في مستوى أدنى بكثير من طاقتها

وال يزال هناك . اع أسعار األغذيةأآثر فأآثر بفعل ارتفمقلقًا على المساعدة الغذائية الدولية، وهو وضع بات 
  . نسبة عالية من البطالة بين جيل الشباب المهرة، وال سيما النساء

  .  ويزداد اإلحباطجيدة النوعية في حين تنخفض العمالة ،وفقر العاملين آخذ في االرتفاع

متضافرة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الجهود الموظفين الحكوميين ولم يتحسن سوى وضع ال
ومع عمليات حقن جديدة من . والهيئات المانحةللشرق األوسط التي بذلتها السلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية 

  .٢٠٠٧يمكن أن نلحظ تحسنًا طفيفًا في المؤشرات االقتصادية واالجتماعية طوال النصف األخير من عام النقد، 

ر على نحو متكرر إلى مفاقمة شديدة لمعاناة وأفضت عمليات التوغل العسكرية وتبادل إطالق النا
  . ن على السواء، في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيلون وإسرائيليو أطفال فلسطينيوضمنهمالمدنيين، 

القيود المفروضة على حرآة التشدد في إن الدمار الذي تخلفه اإلجراءات العسكرية مترافقًا باستمرار 
  . راضي العربية المحتلةألفي أن المشقة االقتصادية واالجتماعية ما فتئت تتفاقم في ادع مكانًا للشك يالتنقل، ال 

وترافقت وتيرة المفاوضات المباشرة .  على أنها سنة محورية بالنسبة للسالم٢٠٠٨وقد أشير إلى سنة 
  . بين األطراف بتعهد بإبرام اتفاق قبل نهاية هذه السنة

عزمهما على "عن في بيان تفاهم مشترك رئيس الوزراء أولمرت عرب الرئيس عباس وأس، وليوفي أناب
، يقوم وضع حد إلراقة الدماء والمعاناة ولعقود من النزاع بين الشعبين؛ وعلى التبشير ببدء عهد جديد من السالم

 / تشرين الثاني٢٧البيت األبيض، " (على الحرية واألمن والعدالة والكرامة واالحترام واالعتراف المتبادل
  ). ٢٠٠٧نوفمبر 
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ا به أصًال قدموت، جدد رؤساء الدول العربية عرضهم الذي آانوا قد ٢٠٠٨مارس / وفي دمشق، في آذار
  .  وطلبوا استعراض ذلك في ضوء المفاوضات الجارية،، بالقيام بمبادرة سالم عربية٢٠٠٢في عام 

 إلى قمة جامعة الدول العربية، تعهده ون، األمين العام لألمم المتحدة، في رسالته الموجهة موآرر بان آي
 إلى جنب بسالم وأمن إلى سالم عادل ودائم وشامل وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا "بالسعي

  ). أ٢٠٠٨األمم المتحدة، " (استراتيجية مختلفة وأآثر إيجابية لغزة"، ودعا في الوقت ذاته إلى "مع إسرائيل

. س للسالميلو، أعربت رئاسة االتحاد األوروبي عن آامل دعمها لمفاوضات أناب٢٠٠٨مارس / وفي آذار
وأضافت أن اتخاذ .  المفاوضاتدعمتحقيق نتائج سريعة وملموسة على األرض بغية "وشددت على ضرورة 

ي اإلسرائيلي والفلسطينيحافظ الشعبان أن الطرفين إجراءات لتنفيذ التزامات خارطة الطريق أمر حيوي بغية 
  ). ٢٠٠٨فبراير /  شباط١٤مجلس االتحاد األوروبي، ". (، على الثقة والدعموالمنطقة والمجتمع الدولي األعم

  . وال بد من الترحيب بجميع هذه الجهود وحشد الدعم الدولي لها

 العمل الدولي عن كتبومع ذلك، وآما يوضحه هذا التقرير، أعرب العديد من المحاورين لبعثة م
خطر اتساع الثغرة بين محادثات السالم التي حققت تقدمًا ال يذآر حتى اآلن، وبين استمرار قلق من مشاطرتهم ال

 آما تتجلى في حاالت اإلغالق والتوغالت العسكرية ونقاط التفتيش ونظام التراخيص "الوقائع على األرض"
المخصصة "توطنات والطرقات صل واستمرار البناء في المساجدار الفالوالمطلوب من صبر ال محدود الجتياز 

الشعور وما فتئ . ، بما في ذلك تزايد فصل القدس الشرقية عن األراضي الفلسطينية"للمستوطنين دون غيرهم
  .دًا في جميع األراضي العربية المحتلةسائبالعقاب الجماعي 

 معاناة يقوون ، وهيوهناك ثغرة شاسعة بين المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت االحتالل
وينبغي أال يغيب عن . ليهاإالكرامة، وبين الحياة الطبيعية التي يطمحون الصبر وبقدر ال يوصف من عليها 

 طموحات النساء والرجال واألطفال واألهل والشيوخ بالعيش تقعصميم حل هذا النزاع الطويل ه في أذهاننا أن
  . ظروف عيشهمن حياة عادية وتحقيق مهاراتهم وطاقاتهم من أجل تحسي

هذا األمر  ويتجلى .جميع الناس ات طموحي بالوضع الفلسطيني بل هة محصورت ليسات الطموحهوهذ
 العمل في ظروف تسودها الحرية والكرامة ي أ،"العمل الالئق" ما نسميه في دستور منظمة العمل الدولية وفي

معتقدهم أو جنسهم، من تحقيق رفاهيتهم المادية يًا آان عرقهم أو أ ،واإلنصاف واألمن ويتمكن فيها جميع البشر
في إعداد تقييمها إن هذه القّيم هي المرشد الذي تستلهمه منظمة العمل الدولية . وتقدمهم الروحي على حد سواء

  . السنوي لوضع عمال األراضي العربية المحتلة

، هايلإة الموآلة واليال في إطار موستواصل منظمة العمل الدولية اعتمادها على هذه القيم العالمية آي تسه
بتحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع انطالقًا من اعتقادها الثابت بأن توفير العمل الالئق للجميع في األراضي 

  . العربية المحتلة وإسرائيل هو عنصر أساسي من عناصر السالم

  

  خوان سومافيا  ٢٠٠٨أبريل / نيسان
 ير العام  المد  



 

 

 مقدمة  - ١
على األخرى بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة عمًال  .١

، أوفد المدير العام مرة )١٩٨٠(العمال العرب، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين 
آمل تقييم ممكن لوضع عمال األراضي  إلى إسرائيل واألراضي العربية المحتلة إلجراء أةأخرى هذا العام بعث

 بعثة أخرى إلى وفدتوأ. ١)الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والجوالن السوري المحتل(
 . الجمهورية العربية السورية ومصر لتكوين فكرة أآثر تعمقًا عن التصورات اإلقليمية للوضع

واألهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، بما في وآان ممثلو المدير العام يسترشدون بالمبادئ  .٢
لفيا، وبالمعايير والقرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي وبالمبادئ التي أعلنتها هيئات ذلك إعالن فيالد

على ، فإن المسائل الجوهرية ١٩٨٠وآما جاء في القرار الصادر في عام . اإلشراف في منظمة العمل الدولية
 تشمل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعمال في األراضي العربية المحتلة، والحريات حكمال

والحقوق النقابية لهؤالء العمال واألضرار النفسية والروحية والمادية التي تلحق بالعمال العرب في فلسطين 
وهذا النهج يراعي آل المراعاة . رائيليةوغيرها من األراضي العربية المحتلة من جراء سياسة االستيطان اإلس

 والحوار االجتماعي أرآان ةالمبادئ والحقوق في العمل والتي تشكل إلى جانب العمالة والحماية االجتماعي
الحسبان التشريعات ذات الصلة والمعلومات المستخلصة التقرير يأخذ في هذا ومن ثم فإن . برنامج العمل الالئق
 . الميدانية فيما يتعلق بوضع عمال األراضي العربية المحتلةالتي تتناول الوقائع 

البعثة أو عند إعداد هذا التقرير، وضع ممثلو زيارة ولدى دراسة جميع القضايا المعنية، سواء أثناء  .٣
 وال سيما اتفاقية الهاي لعام ،المدير العام نصب أعينهم، جريًا على عادتهم، معايير القانون الدولي ذات الصلة

بشأن حماية األشخاص  (١٩٤٩واتفاقية جنيف الرابعة لعام ) فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية (١٩٠٧
آما لم يغب عن أذهانهم االستنتاج الذي توصلت . ، واللتين تشكل إسرائيل طرفًا فيهما)المدنيين في وقت الحرب

العهد الدولي الخاص ، والتي تفيد بأن ٢٠٠٤يوليه / تموزإليه محكمة العدل الدولية في فتوى صادرة عنها في 
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق 

 تنطبق على األعمال التي تقوم بها الدولة عند ممارسة واليتها ،صكوك صدقت عليها إسرائيلالطفل، وجميعها 
 . ٢)٢٠٠٤ ،محكمة العدل الدولية (يمهاالقضائية خارج إقل

وقد استرشدت البعثات آذلك، على جاري عادتها في السنوات السابقة، بالقرارات ذات الصلة الصادرة  .٤
 ٣٣٨ورقم ) ١٩٦٧ (٢٤٢عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، وال سيما قرارا مجلس األمن رقم 

)١٩٧٣ .( 

، آممثل خاص له، والسيد فيليب Friedrich Buttlerلسيد فريدريش بوتلر وقد عهد المدير العام إلى ا .٥
، نائب مدير ديوان المدير العام، والسيد طارق الحق، الخبير في مجال االستخدام في Philippe Eggerإيجر 

نونية ، المسؤول عن الشؤون القاMartin Oelzالمكتب اإلقليمي للدول العربية في بيروت، والسيد مارتين ويلز 
 ٥مارس إلى /  آذار٢٩ من ،في إدارة معايير العمل الدولية، بمهمة زيارة إسرائيل واألراضي العربية المحتلة

وقامت السيدة رشا الشرفا، ممثلة منظمة العمل الدولية بالنيابة في الضفة الغربية وغزة، . ٢٠٠٨٣أبريل / نيسان
 . ًال فيهابجميع التحضيرات لهذه البعثة التي آانت عضوًا آام

                  
ن عن   . ١٩٨١ وقد ضمته إسرائيل إليها من طرف واحد في   ١٩٦٧ي تقارير سابقة، الجوالن محتل من جانب إسرائيل منذ عام              مثلما أشير ف     1 وأعل

ام عن              : "موقف الحكومة اإلسرائيلية إزاء الجوالن بالعبارات التالية       دير الع ر الم ع المعلومات من أجل تقري ى جم دولي إل تهدف بعثة مكتب العمل ال
د اآلن          . بية المحتلة األراضي العر  ا، ال يع ضائية وإدارته ا الق وانين إسرائيل وواليته ه ق ق علي ويتمثل موقف حكومة إسرائيل في أن الجوالن الذي تطب
 وينبغي أال. وعلى ضوء هذا االعتبار، منحت بعثة مكتب العمل الدولي تصريحًا بزيارة الجوالن آبادرة حسن نية مع آافة التحفظات. من تلك المناطق

ة اإلسرائيلية                           أي حال موقف الحكوم ابقة، وهو ال يخالف ب ة س انون األول ١٧وفي   ". يكون قرار تسهيل هذه الزيارة غير الرسمية بمثاب سمبر  /  آ دي
م           ١٩٨١ ه األم              ٤٩٧، اعتمد مجلس األمن في األمم المتحدة القرار رق م تعترف ب رار ل ضم الجوالن، وهو ق ا ب اء قراره ذي يطالب إسرائيل بإلغ م  ال

  .المتحدة أبدًا
  .  من فتوى المحكمة١١٣ إلى ١١١   انظر الفقرات من 2
وشارآت في عملية إعداد التقرير رغم . ، وهي عضو في ديوان المدير العام، آفرد من أفراد البعثةÜmit Efendioğlu   عّينت أوميت إيفينديجلو  3

  . أنها لم تستطع المشارآة في البعثة آما آان مزمعًا

1  
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وفي إطار البعثة، أجرى ممثلو المدير العام مناقشات واجتماعات عديدة مع المحاورين اإلسرائيليين ومع  .٦
 المحاورين السوريينمع المحاورين الفلسطينيين و

السلطة  بممثلين عن مختلف الوزارات في اوالتقو .٤
حاب العمل والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ومنظمات العمال ومنظمات أص

آما أجرت البعثة مشاورات مع ممثلين عن . ومؤسسات البحث والمنظمات النسائية وقادة المجتمع المحلي
 . مجتمع المانحين واألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى

 والسيد فيليب ، الناشف، المديرة اإلقليمية للدول العربيةىفريدريش بوتلر والسيدة ندوعهد إلى السيد  .٧
 من أجل إجراء مشاورات مع ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٦إيجر بمهمة زيارة الجمهورية العربية السورية في 

أبريل /  نيسان٧الحكومة السورية ومع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وبمهمة زيارة مصر في 
 .  للقاء ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية٢٠٠٨

بأن ممثليه قد نّوه ويعرب المدير العام عن عميق امتنانه إلى جميع األطراف المعنية، ويرغب في أن ي .٨
 العربية واإلسرائيلية على حد ،تمتعوا، آعهدهم دائمًا، بالقدر األآمل من التعاون من جانب جميع األطراف

التي يستند إليها ى المعلومات الوقائعية  وآذلك من ممثلي منظمات منظومة األمم المتحدة، في الحصول عل،سواء
آما ينوه بالتعاون الكامل الذي قدمه إلى ممثليه آل من سلطات الجمهورية العربية السورية وجامعة . هذا التقرير

 .  في هذا الصددمعلوماتالدول العربية واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وقد قدمت 

المعلومات التي حصلت عليها البعثات المذآورة أعاله في عين المكان، وهذا التقرير يأخذ في الحسبان  .٩
ولدى دراسة وضع العمال العرب . فضًال عن الوثائق التي قدمها محاورو البعثة ووثائق أخرى متاحة للجمهور

 .  والموضوعية اتخذت البعثة في عملها جانب الحياد،في األراضي العربية المحتلة

 

 
  .  قائمة بمحاوري البعثة في المرفق بهذا التقرير   ترد4



  

 

  لسالم في خضم انكماشتجدد مفاوضات ا  - ٢
  العمالة والوضع االجتماعي

 شهدت البعثة السنوية للمدير العام مرة جديدة انكماشًا شديدًا في العمالة والوضع ٢٠٠٨في أوائل عام  .١٠
 الفلسطينيون وسوق العمل واالقتصاد تحت وطأة ثماني زحوير. االجتماعي في األراضي العربية المحتلة

وال يزال . وضة على حرآة تنقل األشخاص والبضائعرت اإلغالق والقيود المفسنوات من تزايد حدة عمليا
ل شبه التام لغزة أدى العزوقد . المواطنون الفلسطينيون واإلسرائيليون عرضة لهجمات وعمليات قتل منتظمة

افة السكان إلى ح فعليًا على السلطة، إلى دفع  ردًا على سيطرة حرآة حماس،٢٠٠٧يونيه /  حزيران١٥منذ 
 سيلوولقد أعطى مؤتمر أناب. ويقدم المجتمع الدولي دعمًا سياسيًا وماليًا آبيرًا للسلطة الفلسطينية. أزمة إنسانية

 زخمًا جديدًا إلجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس عباس ورئيس ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني٢٧في 
 . الوزراء أولمرت

ا آان يمكن لهذه المفاوضات أن تخلص إلى نتائج من شأنها أن والمسألة األساسية هي مسألة معرفة ما إذ .١١
 وأن تعيد إنارة شعلة إيمانهم بقدرة زعمائهم ،تحدث تغييرًا يعتد به في ظروف العيش اليومية للفلسطينيين

ومؤسساتهم على قيادتهم نحو دولة مستقلة وديمقراطية تعيش في سالم مع جيرانها وتكرس ذاتها لتعزيز رفاهة 
 . ٢٠٠٣أبريل /  نيسان٣٠رطة الطريق الصادرة في اا، آما ورد في خشعبه

  ني من االنكماشا يعسوق عمل
آانت ظروف العمالة والظروف االجتماعية وظروف عمل العمال في األراضي العربية المحتلة ال تزال  .١٢

وتبين آخر . ة عندما زارت بعثة مكتب العمل الدولي المنطق،٢٠٠٨أبريل / تعاني من االنكماش في نيسان
وفقًا (مستخدم )  سنة وما فوق١٥(البيانات المتوافرة أن شخصًا واحدًا من أصل ثالثة أشخاص في سن العمل 

طيلة الوقت أو لبعض الوقت، وأن نسبة البطالة تقارب ما ) للتعريف المعتاد للعمالة في منظمة العمل الدولية
ين المستخدمين في إسرائيل وفي المستوطنات اإلسرائيلية على وارتفع عدد العمال الفلسطيني.  في المائة٢٠يفوق 

وقد استقر الناتج المحلي . ٢٠٠٧ شخص في نهاية عام ٦٦ ٠٠٠أساس يومي أو مؤقت ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 
 ٢٧ أي بزهاء ،ًا أمريكيًا دوالر١٫١٧٨  بلغ عند مستوى منخفض جدًا٢٠٠٧في عام اإلجمالي للشخص الواحد 

 . ١٩٩٩ون ذروته التاريخية في عام في المائة د

 الفقر والتبعية الغذائية
 في المائة في الضفة الغربية في ١٩ في المائة في غزة و٤٠  بين السكانبلغت نسبة انتشار الفقر المدقع .١٣

وذلك ( ٢٠٠٦نوفمبر / ، مما يبين بعض التحسن مقارنة بمستويات تشرين الثاني٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني
شرآة الشرق ( ولكن ال تزال المستويات مرتفعة )حكوميين النلموظفيلير بسبب استئناف دفع األجور إلى حد آب

 ). ٢٠٠٧األدنى لالستشارات، 

. وما يقرب من نصف مجموع األسر الفلسطينية تعول على المساعدة الغذائية التي يقدمها المجتمع الدولي .١٤
 مليون شخص، ١٫٣ أي ، في المائة من األسر في غزة٨٠وبسبب نقص الدخل والعمالة المناسبين، يعول زهاء 

، ٢٠٠٦وفي عام . ، اليوم على المساعدة الغذائية الدولية) مليون شخص٠٫٧( في المائة في الضفة الغربية ٣٣و
 ، مليار دوالر أمريكي من المساعدة المقدمة لألراضي الفلسطينية المحتلة١٫٤بلغت مصروفات الهيئات المانحة 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان ( في المائة من الدخل الوطني اإلجمالي الفلسطيني ٣٤٫٦وي أي ما يسا
 . ، وهو من أعلى المعدالت في العالم)٢٠٠٨االقتصادي، 

 عزل غزة
/  على القطاع في حزيرانفعليةعزلة تامة منذ أن سيطرت حرآة حماس سيطرة ترزح غزة تحت وطأة  .١٥

ولقد . زمة إنسانية حادةأل تفاديًا رمعاَي تقتيردخول المساعدة اإلنسانية ببو متقطع ويسمح على نح. ٢٠٠٧يونيه 
نف دفع أجور موظفي السلطة الفلسطينية وإن آان ؤواست. أنشطة القطاع الخاص شبه متوقفة آليًاوباتت عمالة 

وقد .  بحرآة حماسأال يذهبوا إلى عملهم إذا آان عملهم مرتبطًا مباشرةن الحكوميين موظفيالقد طلب من 
 كتببعثة مبذلك سيطرت حرآة حماس على مرافق وأنشطة االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، آما أفيدت 
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 لعملية السالم في الشرق األوسط األمم المتحدة الخاص، منسق Robert Serryا روبرت سري ودع .١٦
استراتيجية مختلفة اعتماد "والممثل الشخصي لألمين العام، والذي أجرت معه البعثة محادثات في القدس، إلى 

 وتسعى في ،للناس في غزةاستئناف الحياة االقتصادية العادية " ترآز على ،"من أجل غزةبقدر أآبر وإيجابية 
. الوقت ذاته إلى اتخاذ ترتيبات تضمن أمن إسرائيل ومصر والفلسطينيين وتدعم السلطة الفلسطينية الشرعية

 ). ٢٠٠٨مجلس األمن باألمم المتحدة،  ("وينبغي إيجاد الظروف المالئمة للسماح بإعادة فتح المعابر

  اإلسرائيلييناستمرار انعدام األمن للمواطنين الفلسطينيين و
عواقب ذلك اشد ، رغم أن حياة المدنيين الفلسطينيين واإلسرائيليينفي إن انعدام األمن هو سمة مستمرة  .١٧

فعمليات التوغل المتكررة . على حد ما يرد وصفه في هذا التقريراليومية لفلسطينيين اانتشارًا بكثير في حياة 
وفي الربع األول . بية تخلف ضريبة شبه يومية من الضحايالقوات الدفاع اإلسرائيلية في غزة وفي الضفة الغر

 شخصًا، أي بزيادة ستة أضعاف تقريبًا مقارنة بالربع األول من ٢٩٦ بلغت وفيات الفلسطينيين ٢٠٠٨من عام 
واستمرت الهجمات بالهاون والصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل متسببة بإصابات وأضرار . ٢٠٠٧عام 
ويؤدي استخدام . ٢٠٠٨إصابة مميتة بين اإلسرائيليين خالل األشهر الثالثة األولى من عام  ١١وسجلت . مادية

 ٢٥ إسرائيلي من المدنيين داخل شعاع قدره ١٣٥ ٠٠٠أسلحة عسكرية أآثر تطورًا إلى وضع ما يقرب من 
 السالم في الشرق ولقد أدان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية.  غزة تحت تهديد القصفيآيلومترًا حول شمال

وتقوم السلطة الفلسطينية . األوسط، االستهداف العشوائي للسكان المدنيين في إسرائيل وفي األراضي المحتلة
 . بإعادة بناء القوى األمنية بغية إعادة إرساء القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسلطتها المباشرة

   مليات اإلغالقإحكام قبضة ع
 انتشار القيود التي تفرضها سلطة االحتالل يكمن في النكماش االقتصاد وسوق العمل إن السبب المباشر .١٨

 حاجز مادي أمام حرآة تنقل األشخاص ٦٠٠وآان هناك ما يقرب من . على حرآة التنقل والنفاذ إلى األسواق
 اآلن ما يقرب وقد أنجز منه (الجدار الفاصل، مستكملة باستمرار بناء ٢٠٠٨على طول الطرقات في أوائل عام 

اإلقامة والتنقل واالستخدام وضم شمل (ونظام التصاريح الشامل لجميع جوانب الحياة )  في المائة٥٧من 
فاالنتظار ساعات طويلة عند نقاط التفتيش التي تشرف عليها قوات الدفاع اإلسرائيلية إنما هو الوجه ). األسرة

 إلى مناطق معزولة وغير ًازداد تجزؤالتي تي الضفة الغربية اليومي لالحتالل الذي يواجهه معظم الفلسطينيين ف
 . "المخصصة للمستوطنين دون غيرهم"قابلة لالستدامة اقتصاديًا تفصل بينها نقاط التفتيش والطرقات 

  استمرار النمو في المستوطنات
 وخيمة على سبل حصولتؤدي المستوطنات وما ينتج عنها من تجزؤ للضفة الغربية إلى عواقب.١٩  

، ٢٠٠٦وفي نهاية عام . لى الموارد اإلنتاجية والعمالة وبالنسبة لحرآة تنقل األشخاص والسلععالفلسطينيين 
المحتلة، بما في ة في األراضي الفلسطينية أ مواطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات منش٤٥٠ ٠٠٠آان زهاء 

وتواصل بناء الهياآل . وري المحتل في الجوالن الس١٧ ٠٠٠ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية، وزهاء 
 رغم تكرار النداءات من ٢٠٠٨ وأوائل عام ٢٠٠٧األساسية والمساآن في المستوطنات على نحو نشط في عام 

  .المجتمع الدولي لوقف عملية البناء في األراضي المحتلة وإقامة المستوطنات

  تحسن الوضع المالي
 ويرأسها رئيس الوزراء سالم ٢٠٠٧يونيه / باس في حزيرانتلقت الحكومة المؤقتة التي عينها الرئيس ع .٢٠

/ نف دعم المانحين المباشر إلى السلطة الفلسطينية في تموزؤواست.  للشرق األوسط الرباعيةلجنةفياض دعم ال
وفي أوائل عام . تحويل العائدات التي تقتطعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية استؤنف آما ،٢٠٠٧يوليه 
، بما في ذلك متأخرات حكوميين، آانت السلطة الفلسطينية تدفع على نحو منتظم رواتب الموظفين ال٢٠٠٨

ومع تجدد دعم الهيئات المانحة اتخذت الحكومة إجراءات . ٢٠٠٧ وأوائل عام ٢٠٠٦األجور المتراآمة في عام 
 المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  في٢٤٫٥المتوقع بنسبة (حاسمة في اتجاه الحد تدريجيًا من العجز المالي 

 . والتحكم على نحو أفضل بمجموع األجور) ٢٠٠٨عام 
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فلسطينية لإلخطة   تنمية الصالح و
بعنوان ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(تنمية لمدة ثالث سنوات الصالح والفلسطينية لإلخطة الأعدت السلطة الفلسطينية  .٢١

وتتمحور الخطة حول ثالثة . )ب٢٠٠٧الوطنية الفلسطينية، السلطة  (نحو السالم واالزدهار: بناء دولة فلسطينية
 األمن والتدابير المالية الرامية إلى الحد من العجز وزيادة اإلنفاق ؛ اإلدارة السديدة:مواضيع رئيسية هي

 ١٧المنعقد في باريس في ) فرنسا(وأثنت رئيسة مؤتمر المانحين الدوليين .  تنمية القطاع الخاص؛اإلنمائي
، )رالجماعة األوروبية والنرويج وتوني بلي(، والمشارآون في رئاسة المؤتمر ٢٠٠٧ديسمبر / ألولآانون ا

بين وتجمع التعهدات .  بلدًا ومنظمة دولية٨٧ مليار دوالر أمريكي من ٧٫٤على الخطة وتلقوا تعهدات مقدارها 
إجراءات "الوثيقة الحاجة إلى وتبرز . شتى فئات المصادر، بما في ذلك التزامات جديدة والتزامات مشروطة

وتقوم السلطة ". سيلوملموسة وفورية على األرض بروح من التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في أناب
/ ويزمع عقد مؤتمر استثماري فلسطيني هام في أيار. الفلسطينية بتطبيق الخطة بوصفها إطارها السياسي الشامل

 . االستثمار وإقامة الشراآات بين دوائر األعمال الفلسطينية والدوليةلحم لمناقشة فرص   في بيت٢٠٠٨مايو 

  سيلو أنابزخم
، اتفق ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني٢٧الرئيس بوش في دعوة من س المعقود بيلوفي أعقاب مؤتمر أناب .٢٢

ة الضلوع في مفاوضات نشطة ومتطورة ومستمر"يهود أولمرت والرئيس محمود عباس على إرئيس الوزراء 
 ).٢٠٠٧البيت األبيض، ". (٢٠٠٨بذل قصارى الجهود إلبرام اتفاق قبل نهاية عام [...] و

مسائل : وشارآت األطراف في مناقشات ومفاوضات مكثفة على أعلى المستويات في جوانب ثالثة هي .٢٣
ت ، أنجز٢٠٠٨مارس /  آذار٣٠وفي . األمن؛ تيسير الظروف بالنسبة للفلسطينيين؛ المفاوضات السياسية

وفي تلك .  شهرًا١٥وزيرة خارجية الواليات المتحدة، آوندوليزا رايس، رحلتها الرابعة عشرة إلى المنطقة في 
 حاجزًا ٥٠ الظروف على الفلسطينيين، بما في ذلك إزالة يسيرالمناسبة، أعلنت إسرائيل سلسلة من التدابير لت

وأعلنت وزيرة . الفلسطينيين المقبولين في إسرائيلعيق طرق الوصول إلى إسرائيل وزيادة عدد العمال يترابيًا 
أبريل /  نيسان٧وفي ). ٢٠٠٨آوبر، (سترصد التطورات على نحو أوثق الخارجية أن الواليات المتحدة 

 .، التقى رئيس الوزراء أولمرت والرئيس عباس مجددًا لدفع وتيرة المفاوضات قدمًا٢٠٠٨

  تشائم من نتيجتهاالرأي العام يؤيد مفاوضات السالم ولكنه م
وقد أجرى المرآز الفلسطيني للبحوث . تجرى على نحو منتظم استطالعات للرأي العام الفلسطيني .٢٤

 في ٦٦(وال تزال أغلبية آبيرة . ٢٠٠٨مارس /  آذار١٥ و١٣السياسية واالستقصاءات آخر استطالع له بين 
راضي الفلسطينية وإنشاء دولة ألء احتالل اتؤيد مفاوضات السالم وتطبيع العالقات مع إسرائيل وإنها) المائة

أن المفاوضات من األشخاص الذين شملتهم االستطالعات  في المائة ٨٠وفي الوقت ذاته، يعتقد . فلسطينية
استيالء حرآة حماس بالقوة )  في المائة٦٨(وترفض غالبية آبيرة . س لن تفلحيلوالجارية في أعقاب مؤتمر أناب

 ال يزالون يؤيدون حكومة وحدة وطنية طالع االستالمائة من األشخاص الذين شملهم في ٤٩ رغم أن ،على غزة
أما .  في المائة يؤيدون حكومة برئاسة رئيس الوزراء فياض٣٨يرأسها رئيس الوزراء هنية، في حين أن 

/ ألول في المائة في آانون ا٥٠ في المائة من نسبة قدرها ٤١الرضا عن أداء الرئيس عباس فقد انخفض إلى 
 . ٢٠٠٧ديسمبر 

إنني : " العمل الدولي ما يليكتبالفلسطينية، لبعثة مالسلطة مفاوض باسم وهو وقال صائب عريقات،  .٢٥
 وال بد للسلطة الفلسطينية من أن ، ولقد حان زمن القرارات. يمكن أن تكون سنة سالم٢٠٠٨اعتقد فعًال أن سنة 

 ".  األفعال بأم العين ال أن يسمعوا األقوال فحسبا أن يرووالفلسطينيون يرغبون في. تعيد اآتساب ثقة شعبها

 غسان الخطيب، وهو محلل سياسي فلسطيني ووزير سابق للعمل والتخطيط، مشيرًا إلى قولوحسب  .٢٦
 في القيام بتحرآات ليس ًا آبير هناك احتماًال فإن،٢٠٠٨مارس /  آذار٣٠التدابير التي أعلنها اإلسرائيليون في 

 ). ٢٠٠٨، الخطيب. (ى حياة الناسلها أي وقع عل
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  جامعة الدول العربية 
فبراير /  شباط٢٤ و٢٣خالل انعقاد الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر العمل العربي في شرم الشيخ في  .٢٧

صحاب العمل في العالم العربي عن تضامنهم مع فلسطين أ، أعرب وزراء العمل وممثلو العمال وممثلو ٢٠٠٨
 الشرعية الدولية آأساس لحل القضية الفلسطينية باالستناد إلى المبادئ التي أرستها مؤتمرات ودعوا إلى احترام

 م قائم على العدالةالقمة العربية وإلى عزم البلدان العربية على مواصلة العمل بجميع الوسائل إلرساء سال
 . )٢٠٠٨مؤتمر العمل العربي، (

، أعلنت الدول ٢٠٠٨مارس /  آذار٣٠ و٢٩ية في دمشق في وأثناء انعقاد مؤتمر قمة جامعة الدول العرب .٢٨
رهن بتنفيذ إسرائيل التزاماتها  "٢٠٠٢األعضاء أن مبادرة السالم العربية التي عرضت على إسرائيل في عام 

وأشار القادة العرب إلى أنهم . )٢٠٠٨الجزيرة،  ("في إطار القرارات الدولية لتحقيق السالم في المنطقة
ما يخص التزامات ر في عرض السالم شريطة أن يحرز شيء من التقدم من الجانب اإلسرائيلي فيسيعيدون النظ

 مما إذا آان ينبغي سحب العرض  ليتحققوا٢٠٠٨إسرائيل، وقرروا البدء باستعراض الوضع في أواسط عام 
 . ال أم

ؤمه من نتيجة وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام القمة، أعرب عن تشا .٢٩
ال يمكن أن " والتي ٢٠٠٧نوفمبر / مفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، التي استهلت في تشرين الثاني

 المستوطنات وفي ظل العمليات العسكرية ينتبتستمر في ظل الجرافات اإلسرائيلية التي تبتلع أرضنا و
وصل إلى حل في نهاية هذه السنة فإن هذا يعني أن إذا لم نت"وحذر من أنه . ، آما قال"اإلسرائيلية اليومية

 . )٢٠٠٨هآرتيز،  (" ستكون على حافة حقبة جديدة من التوتر وفقدان الثقة بالسالمرمتهاالمنطقة ب

ر  العمل الدولي، ذّآكتب مع بعثة م،وفي لقاء السفير صبيح، مساعد األمين العام لجامعة الدول العربية .٣٠
وشرعة " في مواجهة استخدام القوة ،لذي ينبغي إجراء مفاوضات السالم ضمنهباإلطار القانوني الدولي ا

، وشدد  إسرائيليين أم فلسطينيينأآانواوأدان استهداف المدنيين، سواء .  السائدة في األراضي المحتلة"األقوى
نه أن يعزز أال بد من متابعة المفاوضات الجارية ضمن اإلطار القانوني الدولي السائد، الذي من شعلى أنه 

ودعا إلى وضع حد للعقاب . الظلم ال يولد إال المزيد من الظلمذّآر بأن و. الضروريينمصالحة االحترام وال
فالحديث عن السالم حين تستمر هذه .  مشقة إنسانية مفروضة على الشعب الفلسطينيصورةالجماعي في 

 . المعاناة أمر في غاية الخطورة لجميع األطراف المعنية

  

  



  

 

    تقيداإلغالق والمراقبة الصارمةعمليات   - ٣
   التنقل والدخولآةرح

. بتدابير اإلغالقبشدة إن حرآة تنقل األشخاص والسلع داخل الضفة الغربية وغزة وفيما بينهما مقيدة   .٣١
ية نقاط التفتيش والمتاريس والبوابات المعدنية والحواجز الترابتشمل الحواجز المستخدمة داخل الضفة الغربية و

خط الهدنة  والجدران وحواجز الطرق والخنادق، باإلضافة إلى الجدار الفاصل، الذي ُيبنى معظمه حاليا شرق
وتشتد عمليات اإلغالق الخارجي للضفة الغربية، في . داخل الضفة الغربية") الخط األخضر ("١٩٤٩لعام 

واجز المادية بإجراءات إدارية معقدة، بما وُعززت الح. الوقت الذي تعزل فيه غزة عزًال محكمًا عن بقية العالم
 .فيها نظام تراخيص تقييدي للغاية

نظام اإلغالق والقيود على حرآة التنقل أمر ضروري لحماية وتصرح الحكومة اإلسرائيلية أن  .٣٢
ت  من هجمات الناشطين الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين واألمم المتحدة والمانحين ومنظمانالمواطنين اإلسرائيليي

 فضًال. لعقاب جماعينه رديف حقوق اإلنسان يعتقدون إلى حد آبير أن نظام اإلغالق أآبر من التهديد القائم وأ
عن ذلك، يشير البنك الدولي إلى استخدام القيود على حرآة التنقل والدخول آوسيلة لتوسيع وحماية العمل 

ائيليين دون أي عائق نسبيا داخل الضفة الغربية االستيطاني غير الشرعي، آما يشير إلى تنقل المستوطنين اإلسر
وإن القيود المفروضة على حرية التنقل تقسم البلدات الفلسطينية وتمنع الوصول إلى  ).أ٢٠٠٧البنك الدولي، (

األرض والمنشآت وأماآن العمل، وآذلك إلى الخدمات االجتماعية األساسية، في الوقت نفسه الذي تزيد فيه من 
 .طينيين على المعونة في سياق األوضاع االجتماعية واالقتصادية المترديةاعتماد الفلس

إزاء "وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة لألمم المتحدة، مؤخرًا عن قلقها البالغ  .٣٣
ية القيود الصارمة المفروضة على حرية الحرآة في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف جماعة قوم

أو إثنية معينة، وبخاصة عن طريق الجدار الفاصل، ونقاط التفتيش، والطرق المحظورة ونظام التصاريح، 
سببت مشقة وأحدثت تأثيرًا بالغ الضرر على تمتع الفلسطينيين بحقوق اإلنسان، وال سيما حقوقهم في ] والتي[

  ).٢٠٠٧قضاء على التمييز العنصري، لجنة ال." (حرية الحرآة والحياة األسرية والعمل والتعليم والصحة

 والمهنة، بغض النظر عن العرق أو اللون االستخدام على قدم المساواة في تكافؤ الفرص والمعاملةوإن  .٣٤
المنشأ الوطني أو الرأي السياسي أو األصل االجتماعي، جانب أساسي من جوانب أو نوع الجنس أو الدين أو 

وفي ضوء .  التي حددتها منظمة العمل الدولية،لحقوق األساسية في العملالحق في العمل وواحد من المبادئ وا
 تعرب عن القلق الذي يساورها ألن يسع البعثة إّال أنالمعلومات التي ُجمعت والمناقشات التي أجريت، ال 
ث عن  الفرص أمام الفلسطينيين، رجاال ونساًء، للبحتكافؤعمليات اإلغالق وشروط التراخيص ما زالت تحد من 

ما يطمحون إليه من التعليم  وظائف ولممارسة مهنهم وإدارة أعمالهم بشكل مستدام اقتصاديا وللمشارآة في
وقد أآدت هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية باستمرار أنه عندما تعتمد تدابير تؤثر في . والتدريب

االنتماء إلى مجموعة أو جماعة معينة، جرد لم تطبق ّال والمهنة ألسباب أمنية، يجب أاالستخدامالحصول على 
  ).١٩٩٦مكتب العمل الدولي، (وإال فهي تدابير تمييزية 

وبالنسبة للعديد من المراقبين، فإن القيود المفروضة تتعدى ما يمكن تبريره على أساس الضرورة  .٣٥
القوة المحتلة بأن تضمن تلبية  على أنها تتنافى مع واجبات وُينظر إليها أيضًا. والتناسب بموجب القانون الدولي

مجلس األمم المتحدة لحقوق (احتياجات السكان في األراضي المحتلة وتمتنع عن فرض أشكال العقاب الجماعي 
وفيما يخص عمليات اإلغالق الناتجة عن بناء الجدار الفاصل، خلصت ). أ٢٠٠٧م، يأ؛ بتسل٢٠٠٨اإلنسان، 

 من العهد الدولي ١٢تفي بااللتزامات المنصوص عليها في المادة محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ال 
محكمة العدل (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة 

 حرية تنقل الفلسطينيين قد تحولت من حق أساسي من حقوق اإلنسان"م، فإن يوبالنسبة لبتسل). ٢٠٠٤الدولية، 
  ).ب٢٠٠٧م، يبتسل ("إلى امتياز تمنحه إسرائيل أو تسحبه آما ترى ذلك مناسبًا

  اإلغالق الداخلي يشتد في الضفة الغربية
أآد مؤتمر أنابوليس ومحادثات السالم التي تلته ضرورة أن تخفف إسرائيل من القيود المفروضة على  .٣٦

-٢٠٠٨ للفترة والتنمية لإلصالح الفلسطينية طةلخوإن ا. حرية تنقل األشخاص والسلع في الضفة الغربية وغزة
جزء ، هي بشدة ٢٠٠٧ديسمبر / ، مثلما أيدها مؤتمر المانحين الذي ُعقد في باريس في آانون األول٢٠١٠

 عدد تدابير اإلغالق في الضفة الغربية حسب ١-٣ن الجدول بيوي. أ من إلغاء عمليات اإلغالقزيتج ال
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  الضفة الغربيةاتوالقوى العاملة المقدرة، حسب محافظ) الحواجز المادية(تدابير اإلغالق الداخلي  :١-٣الجدول 

 المجموعبيت لحم :عدد تدابير اإلغالق في الخليل أريحا جنين القدس قلقيلية بلسنا رام اهللا سلفيت طوباس آولكرم

أآتوبر / تشرين األول 523 22 8 30 62 16 78 36 12 17 203 39
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان 547 21 8 30 70 14 84 36 15 14 218 37
 ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول 563 27 9 32 83 20 106 40 12 17 188 29
ديسمبر / آانون األول 558 22 10 33 82 20 102 40 11 17 191 30

٢٠٠٧ 
44 712125 89363 710 11 06491 52980 83622 155 66 735 15 62311 00543 036576 298  القوى العاملة

؛www.ochaopt.org:  على الموقع التاليأ،٢٠٠٧ خرائط اإلغالق في الضفة الغربية،: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: المصدر:   المصدر
 .٢٠٠٨بيانات القوى العاملة مستقاة من الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  

/  في آانون األول٥٥٨، ليصل إلى عدد ٢٠٠٧وقد تزايد مجموع تدابير اإلغالق الداخلي على مدى سنة  .٣٧
ايدت أآثر من حيث العدد لشؤون اإلنسانية بأن هذه الحواجز تزتنسيق اويفيد مكتب األمم المتحدة ل. ديسمبر

، )أ٢٠٠٨، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (٢٠٠٨فبراير /  حاجزا في شباط٥٨٠لتصل إلى 
وتبقى مدينة الخليل في الجنوب ومدينة نابلس في الشمال، اللتين . روح عملية السالم التي تم إحياؤهال ًاخالف

  .تويات اإلغالق والعزل في الضفة الغربية معرضتين ألعلى مس،تضمان أآبر قوة عاملة

عدد إضافي يبلغ  ٥")H2المنطقة ("البلدة القديمة في الخليل ، آان في ٢٠٠٧ديسمبر / وفي آانون األول .٣٨
 ١٨٢٩م، أجبرت يوحسب تقرير بتسل.  من نقاط التفتيش والحواجز التي ال يشملها الحساب الوارد أعاله٧٦

أغلبها (ائة تقريبا من المنشآت التي آانت موجودة في المنطقة، على اإلغالق  في الم٧٧منشأة فلسطينية، تمثل 
  ).أ٢٠٠٧م، يبتسل(فقط  منشأة تعمل ٥٥٩، وبقيت )منذ االنتفاضة الثانية

لى   وأفاد ممثلو غرفة تجارة نابلس بأن تدابير اإلغالق الصارمة المفروضة حول مدينة نابلس قد أدت إ.٣٩
 في المائة وتراجع الصناعة ٤٠وُيقدر تراجع التجارة بنسبة تصل إلى . المصانعابتعاد العديد من المنشآت و

 في نقطة تفتيش عورتا، لنقل جميع ٦"التشاحن"وُصرح بأن إنفاذ نظام .  في المائة٦٠والبناء بنسبة تصل إلى 
  ".يخنق المنشآت الوطنية"السلع التجارية إلى المدينة ومنها، 

اإلضافية، التي توقف المرآبات الفلسطينية على طرق " الطيارة"وائية أو  نقاط التفتيش العشويبدو أن .٤٠
 في بداية ١٥٠، قد تراجعت من متوسط أسبوعي آان يفوق )غالبا في ساعات ذروة السفر(العبور الرئيسية 

 ).ب٢٠٠٨، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( إلى نصف هذا العدد تقريبا في العام التالي ٢٠٠٧

  

                  
اني  ١٧ الخاص الموقَّع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في  بروتوآول الخليل    لقد أنشأ      5 انون الث اير  /  آ ة     ١٩٩٧ين صلة وهي منطق ة منف  H2 منطق

ا           في المائة من مدينة الخليل، وتقدم لها السلطة الفلسطينية ال          ٢٠التي تغطي تقريبا     ة عليه ة التام ة األمني . خدمات اإلدارية، لكن تبقى  إلسرائيل المراقب
اء         در بزه سطيني  ٣٥٠٠٠ شخص وسط   ٤٠٠ويقيم في هذه المنطقة عدد من المستوطنين اإلسرائيليين يق ة     ١٧٠٠٠٠و( فل ا في مدين سطيني تقريب  فل

  .ئيلية جندي من قوات الدفاع اإلسرا١٥٠٠ويحمي هؤالء المستوطنين ). الخليل آلها
ا      "التشاحن"   يقضي نظام      6 ، الذي اسُتحدث في البداية في معبر آارني بين غزة وإسرائيل، بتفتيش محتويات شاحنة ونقلها إلى شاحنة فارغة تنتظره

  . في الجهة األخرى من نقطة التفتيش، لتسليمها في الداخل
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   التنقل والدخول حرآة تقيداإلغالق والمراقبة الصارمةعمليات 

 
 

  ١-٣اإلطار 
 نقاط التفتيش

، أعلن وزير الدفاع ٢٠٠٨مارس /  آذار٣٠خالل زيارة وزيرة الخارجية األمريكية آوندوليزا رايس للمنطقة في 
ونقطة ) الحواجز الترابية/ معظمها من الحواجز الطرقية بدون جنود( حاجزًا ٥٠اإلسرائيلي، إيهود باراك، عن إزالة 

 والدخول، لم تكن تنقلوفي حين ينبغي تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تحسين حرآة ال. ة الغربيةتفتيش واحدة في الضف
وإذا آانت جميع الحواجز عائقا . ال مواقع هذه الحواجز الخمسين وال اآلليات الخاصة بإنفاذ هذا القرار بادية على الفور

ي التي تسبب في معظم األحيان أآبر الصعوبات وأطول حاالت أمام تنقل الفلسطينيين، فإن نقاط التفتيش المزودة بجنود ه
وقد قدمت وزارة االقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية إلى بعثة مكتب العمل الدولي قائمة بنقاط التفتيش . التأخر

ألآبر أمام  نقطة والتي تقع على نقاط الدخول الرئيسية وتخلق العوائق ا١١بشكل خاص البالغ عددها " االستراتيجية"
  :وهي آالتالي. التنقل والتجارة في الضفة الغربية؛ ولم تتم إزالة أية نقطة منهاحرآة 

 المحافظة )البلدة/ المدينة (الموقع  اسم نقطة التفتيش

  قلقيلية  مدينة قلقيلية  واالرتباط التنسيق نقطة تفتيش مكتب

  نقطة تفتيش ا  نابلس  مدخل نابلسلعنب

  نقطة تفتيش دير شرف  نابلس  مدخل نابلس

  نابلس  مدخل نابلس  نقطة تفتيش حوارة

  نابلس  نقطة تفتيش زعترة  رام اهللا/ بين نابلس 

/ بين نابلس  جنين/ طولكرمنقطة تفتيش    نابلس  بيت إيبا

  أريحا/ بين رام اهللا  رام اهللا  نقطة تفتيش جبع

  نقطة تفتيش الكونتينر  بيت لحم  مدخل بيت لحم 

  حمرا نقطة تفتيش ال  الشمال/ بين أريحا  أريحا

  جسرنقطة تفتيش ال  مدينة الخليل  الخليل

يل  الخل فحصنقطة تفتيش ال  ترقوميا/بين الخليل

 .أ٢٠٠وزارة االقتصاد الوطني، السلطة الوطنية الفلسطينية، رام اهللا، :  المصدر

   في الضفة الغربيةالجدار الفاصل
 في المائة منه مع ٥٧ آلم، ُبني ٧٢٣ل في الضفة الغربية إلى يمتد المسار المتوقع حاليا للجدار الفاص .٤١

 فتوىوقد دعت ال). أ٢٠٠٨، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (٢٠٠٨يناير / حلول آانون الثاني
 إلى وقف أعمال تشييد الجدار الفاصل وتفكيكه ٢٠٠٤يوليه /  تموز٩التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 

القرار الالحق الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم  ه الفتوىوأيد هذ. الفور وجبر جميع األضرار الناتجة عنهعلى 
 . ٧المتحدة

 في المائة ٩٫٥ في المائة فقط من مسار الجدار الفاصل بموازاة الخط األخضر، في حين ستقع ٢٠ويقع  .٤٢
ي الزراعية الخصبة والموارد المائية، وآذلك تقريبا من أراضي الضفة الغربية، التي يشمل معظمها األراض

معزولة عن بقية بالتالي بين الجدار الفاصل والخط األخضر، وستكون " منطقة التماس"القدس الشرقية في 
 في المائة من المستوطنين اإلسرائيليين إلى المنطقة نفسها وسيكونون ٨٠وسيتم إدخال ما يفوق . الضفة الغربية

  ).المرجع نفسه(رائيل بالتالي متصلين بإس

 ، إلى سنة أو أآثر من العمر، الذين يعيشون داخل منطقة التماس١٦ويحتاج جميع الفلسطينيين البالغين  .٤٣
لكي يبقوا مقيمين في بيوتهم، في حين يحتاج " المقيمين الدائمين"أو تراخيص " طويلة األمد"تراخيص 
للدخول إلى أراضيهم الواقعة في منطقة " الزوار"خيص  ترا إلىن الذين يعيشون شرق الجدار الفاصلوالمزارع

وتكون بوابات الجدار الفاصل هذه في معظم األحيان مفتوحة خالل ساعات قليلة فقط . التماس عبر بوابات معينة
                  

  . ٢٠٠٤يوليه /  تموز٢٠ر في  الصادA/RES/ES-10/15   قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 7
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 المحتلـة العربيـة عمـال األراضـي وضـع

 نقطة ١٢ة عن إسرائيل، ُبنيت حتى اآلن وفي حين يعزل الجدار الفاصل تدريجيا معظم الضفة الغربي .٤٤
لتراخيص ل نقطة منها للعمال الفلسطينيين الحاملين إحدى عشرةوتسمح . عبور من أجل تنقل األشخاص والسلع

 شير ما توغالبًا.  وإليهاوتستخدم خمسة منها آأرصفة للتشاحن لنقل البضائع من الضفة الغربية ٨بالعبور
فقط تقع بالفعل على الخط منها ، رغم أن خمسة "محطات حدودية"فاصل بعبارة إسرائيل إلى معابر الجدار ال

 قوات الدفاع اإلسرائيلية إدارة المعابر بشكل متزايد إلى السلطات الجمرآية اإلسرائيلية سلموت. رضاألخ
  .المدنيوالشرطة المدنية وشرآات األمن 

 من بواعث القلق بشأن فعالية  الدولي عددًا العملكتبوأثار ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني مع بعثة م .٤٥
فقد زادت فترات الصفقات وتكاليفها وخطر تلف السلع زيادة آبيرة منذ التنفيذ الكامل لنظام . المعابر التجارية

 بنظام التشاحن رتبطةإضافة إلى ذلك، يهدد االنتظار الطويل والتفتيش وفترات النقل الم .٩التشاحن في المحطات
فضال عن ذلك، يتعامل حاليا . ، التي تحتاج إلى النقل بسرعة لتحتفظ بقيمتهالزراعية القابلة للتلفالمنتجات ا

 بحرآة السلع التجارية قبل اندالع بالمقارنة(نظام المحطات بكامله فقط مع عدد ضعيف جدا من الشاحنات 
 .، وعلى ما يبدو، فهناك قدرة محدودة جدا ألي نمو أآبر)االنتفاضة الثانية

  ٢-٣اإلطار 
  التنقل عبر الجدار الفاصلحرآة مراقبة : معبر طيبه/ شاعار إفرايم

إن محطة شاعار إفرايم الواقعة على الحد الجنوبي لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية، والتي أنشئت في 
ع على طول الجدار ، هي أول وأآبر نقطة عبور تابعة لإلدارة المدنية من أجل تنقل األشخاص والسل٢٠٠٦سنة 

  . الفاصل في الضفة الغربية
 ٧ إلى الساعة  صباحًا٤٫٣٠ومن حيث المبدأ، يعمل المعبر لصالح األشخاص ستة أيام في األسبوع، من الساعة 

 شخص في ١٤٠٠، وتسمح قدرته الحالية بالتعامل مع ما يصل إلى )م الجمعةأيا  صباحًا٥ويفتح في الساعة  (مساًء
التفتيش األمني باستخدام تكنولوجيا عالية أنه ال يوجد أي اتصال مباشر بين موظفي األمن اإلسرائيليين ويعني . الساعة

ويمر الفلسطينيون الذين يمتلكون بطاقة تعريف مغنطيسية وترخيص العمل . والفلسطينيين الذين يستخدمون المعبر
ي عن طريق اآلالت والتعرف بالقياس البيولوجي، الالزم للعبور إلى إسرائيل عبر ممر تجري فيه عمليات تفتيش أمن

بينما يراقب موظفو األمن الموجودون في مقصورات مغلقة بين الممرات عملية العبور ويصدرون التعليمات عبر 
وقد أآد المدير اإلسرائيلي لقطاع العبور التابع لإلدارة المدنية في شاعار إفرايم أن عملية العبور . مكبرات الصوت

خرج؛ بيد أنه عندما تكون هناك حاجة إلى التدخل البشري في مدخل إلى الم دقائق، من ال٧-٥ا ال تستغرق سوى بكامله
 عن ذلك، فإن هذا التصريح ال يأخذ بعين االعتبار الوقت فضًال. أية مرحلة من المراحل فقد تجري العملية ببطء آبير

  .ل إلى المحطة خالل فترة الذروة في الصباح المبكرالذي ُيقضى في االنتظار في الصفوف الطويلة قبل الدخو
التجاري أن توضع جميع السلع التي سُتنقل، على لوحات لتحميل البضائع حسب نوع " التشاحن"ويتطلب عبور 

وتدخل الشاحنات إلى المحطة ثم ُتفتش باليد من قبل موظفين .  متر مربع١٫٦السلعة، وحجم هذه اللوحات محدود في 
 ٢٥-٢٠وتخضع بعد ذلك لجهاز مسح صناعي باألشعة السينية، تسمح قدرته بمسح . عين لألمن الخاصمسلحين تاب

ويبلغ . شاحنة في الساعة، قبل أن ُتشحن اللوحات في الشاحنة التي تنتظر على الجهة األخرى لتسليم السلع في الداخل
ت التأخير ألن أجهزة المسح ال تستطيع التعامل  دقيقة تقريبا، لكن قد تحدث حاال٤٥-٢٥وقت هذه العملية في المتوسط 

فضال عن ذلك، يمكن قضاء الكثير من الوقت في انتظار الدخول إلى باحة . مع بعض أنواع السلع، بما فيها النضائد
 هو  وآان رد اإلدارة المدنية على هذه المشكلة-المعبر، بما أنه ال يمكن  التعامل إال مع القليل من الشاحنات في آل مرة

وبلغ إلى علم البعثة أن قدرة . القول إنه ال ينبغي لسائقي الشاحنات الفلسطينية االلتقاء على المعبر في الوقت نفسه

                  
ى                   8    أربع نقاط من نقاط العبور هذه، الواقعة حول القدس، تسمح للفلسطينيين الحاملين للتراخيص بالدخول إلى القدس الشرقية للعمل أو للحصول عل

  .الرعاية الطبية أو التعليم أو ألسباب دينية
رائيليون اآلن 9 ه الوسطاء اإلس ذي يبعث في ي الوقت ال صر    ف سافات أق احناتهم م ط( ش ى المحطات فق شآت )حت ا للمن ي يحملونه اب الت إن األتع ، ف

ة؛            . الفلسطينية بقيت هي نفسها    ضفة الغربي ة في ال يش والحواجز الداخلي اط التفت وعلى الشاحنات الفلسطينية أن تقطع مسافات أطول عبر العديد من نق
واة    . د هذا المأزق تأزمًا ألن بعض المحطات ال تقبل إال بعض أنواع السلع            ويزدا. وبالتالي ارتفعت تكاليفها ارتفاعًا آبيراً     تج المن ونتيجة لذلك يحتاج من

  .الموجود في شمال الضفة الغربية إلى قطع الطريق آله إلى إحدى المحطات في محافظة الخليل في الجنوب لكي يصدر المنتج
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   التنقل والدخول حرآة تقيداإلغالق والمراقبة الصارمةعمليات 

 وإسرائيل ) طولكرم( طيبه بين الضفة الغربية حطةم/ حرآة السلع في شاعار إفرايم

الوقت األقصى    
لالستبدال 

 )بالساعات(

 متوسط وقت استبدال الشاحنات  
 )بالساعات(

متوسط الشاحنات
المحملة الداخلة 

  في اليوم

متوسط الشاحنات 
لمحملة الخارجةا

  في اليوم

 األدنىالوقت
لالستبدال 

 )بالساعات(
اإلجراءات االنتظار المجموع       

يناير / آانون الثاني 05:40  00:35 02:33 01:1301:20  52.0 31.0
٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨فبراير / شباط 05:15  00:55 02:18 01:0901:09  57.0 49.5
 ٢٠٠٨مارس / آذار 02:50  00:40 01:51 00:5600:55  58.0 47.0

 . ، طبعات مختلفةPaltrade, West Bank Terminals Movement Monitoring Report:   المصدر
 

ء الجدار الفاصل حول القدس الشرقية المحتلة أصبح من الصعب جدا على الفلسطينيين من وبسبب بنا .٤٦
وإن . جميع أنحاء الضفة الغربية البحث عن العمل أو االتجار أو التردد على المدارس أو الجامعات في المدينة

 بشأن منح أو تجديد قطع مسافات أطول للوصول إلى أماآن العمل وحاالت التأخر على المعابر وعدم اليقين
عزيمة العامالت للبحث عن إلى اثباط  في المعابر أدى االزدحاموقد . التراخيص هي جوانب من هذه الصعوبات

وتطلب التراخيص ). ب٢٠٠٨، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(العمل في القدس الشرقية 
وهناك توثيق جيد . اعية، عبر نقاط التفتيش اإلسرائيليةالتجارية من أجل جلب السلع، بما فيها المنتجات الزر

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون (للتدهور االقتصادي الذي تشهده القدس الشرقية منذ بناء الجدار الفاصل 
 من أن شية العمل الدولي عن الخكتبالفلسطينيين لبعثة م وأعرب بعض المحاورين). ج٢٠٠٨اإلنسانية، 

قامة من الفلسطينيين المقيمين في بلدات تقع داخل المناطق البلدية في القدس آما حددتها إسرائيل ُتسحب صفة اإل
  .من طرف واحد، والتي تقع في الجهة الشرقية من الجدار الفاصل

  فاقم يتعسفي بانتظامنظام التراخيص ال
   الماديعمليات اإلغالق

ينيين بسبب نظام معقد ومبهم للتراخيص، يتحكم الفلسطتنقل تتضاعف آثرة الحواجز المادية أمام حرآة  .٤٧
 وفي أغلب األحيان، يتطلب التنقل من بعض المدن. الفلسطينيين خارج مناطقهم البلديةتنقل في معظم حرآة 

، مثل نابلس، ترخيصا؛ ويحتاج الفلسطينيون غير المقيمين في وادي األردن إلى ترخيص لدخول هذه وإليها
 يحتاج جميع الفلسطينيين، ما عدا الحاملين لبطاقات تعريف من القدس الشرقية، إلى وعلى غرار ذلك،. المنطقة

ويحتاج المقيمون في غزة إلى تراخيص لدخول الضفة الغربية على غرار ما . ترخيص منفصل لدخول المدينة
يود واللوائح وهناك أنواع متعددة من التراخيص، آما أن الق. يحتاجه المقيمون في الضفة الغربية لدخول غزة

ومن الواضح أن هذا النظام ليس مصمما لتحقيق توازن عادل للتعايش . تتغير باستمرار ودون إشعار سابق
  .االجتماعي واالقتصادي

ويتحكم نظام خاص للحصص وتراخيص العمل في دخول الفلسطينيين إلى أسواق العمل اإلسرائيلية،.٤٨  
 محطة والموجودة على ١١محطات العبور البالغ عددها ة من امحطة خاصة بالمشالتي يمكن الوصول إليها من 

ويخضع العمل في المستوطنات اإلسرائيلية على غرار ذلك للححص . طول الجدار الفاصل في الضفة الغربية
أبريل / بالمرة إصدار التراخيص لصالح العمال من غزة لدخول إسرائيل منذ نيسان وقد توقف. والتراخيص

، فإن مجموع التراخيص التي تصدر يكون في معظم األحيان أقل من ٢-٣ لجدولوآما يوضح ا. ٢٠٠٦
فضال عن ذلك، فإن الحصول على ترخيص، صالح لمدة ثالثة أشهر في آل مرة، ال يضمن القدرة . الحصص

أو عمليات / فعال على الدخول للعمل، ألن ما تفرضه قوات الدفاع اإلسرائيلية من إجراءات حظر التجول و
  . للمعابر قد يحول دون الدخولاآلنيةالق اإلغ
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 الحصص والتراخيص للعمال الفلسطينيين من أجل الدخول إلى إسرائيل والمستوطنات :٢-٣الجدول 

 التراخيص الصادرة الحصة 

 المجموع إسرا القدس طناتوالمستئيل  

  ٢٠٠٥بريل أ/  نيسان٧ 827 35 135 16 787 1 905 17 035 38
 ٢٠٠٦مارس /  آذار١٣ 881 35 371 13 414 2 096 20 771 37
 ٢٠٠٧مارس /  آذار٢٢ 053 40 410 18 770 2 873 18 510 45
 ٢٠٠٨مارس /  آذار١٦ 478 44 162 21 036 3 280 20 062 47

 .٢٠٠٨-٢٠٠٦المنسق اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضي، عروض مختلفة مقدمة إلى منظمة العمل الدولية، :  المصدر
  

ورغم أنه آان هناك تراجع ضخم في عدد تراخيص العمل الصادرة منذ ما قبل أوج االنتفاضة.٤٩ سنة  
، فقد ارتفع )بترخيص أو بدون ترخيص( فلسطيني يعملون في إسرائيل ١٤٠٠٠٠، عندما آان أآثر من ١٩٩٩

إسرائيل في الواقع مجموع الحصص وعدد التراخيص الصادرة لصالح العمال الفلسطينيين لدخول 
 فلسطيني ١٥ ٠٠٠عالوة على ذلك، ُيقدر بأن حوالي . ٩٠٠٠١٠ بما يقارب ٢٠٠٥والمستوطنات منذ سنة 

 ).٢٠٠٨المنسق اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضي، (ترخيص  في إسرائيل بدون يعملون حاليًا
ر من بعض المناطق التي لم رحالت طويلة وخطيرة أآثر فأآثر للعبوب القيامويستطيعون فعل هذا عن طريق 
العمال الفلسطينيين يهربون  المستوطنين اإلسرائيليين بأن وُأخبرت البعثة أيضًا. يستكمل فيها الجدار الفاصل بعد

   .ونه لهمط التفتيش مقابل رسم يدفعانقعبر 

على و. ات في عدد التراخيص الصادرة للعمل في المستوطنًا ثابتًا يبدو أن هناك ارتفاع،  ملحوظوبشكل .٥٠
، ُأصدر عدد من التراخيص للعمل في المستوطنات أآبر من عدد تلك ٢٠٠٨مارس / سبيل المثال، في آذار

ورغم أن جميع المستوطنات في األراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون . الصادرة للعمل في إسرائيل
 الدخل كسب من الفلسطينيين ال يجدون أية فرص لًا متزايد أما تحقيق السالم، فإن عددًا آبيرًاالدولي وتمثل عائقًا
 عن  وتكرارًا المعلومات التي وردت إليها مرارًا،بالنسبة للبعثةيضًا بواعث القلق أمن وآان . سوى العمل هناك

 - وبالتالي الوعد بسبيل للرزق- أن قوات الدفاع اإلسرائيلية تستخدم بشكل متزايد إصدار أو تجديد التراخيص
 .  لتوظيف المخبرينآوسيلة 

 عامل وأسرهم قد ُسمح لهم ٢٠٠٠ البعثة بأن المنسق اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضيوأخبر  .٥١
وإضافة إلى ذلك، .  آخرين لقطف الخيار٦٠٠بالدخول إلى إسرائيل من الضفة الغربية لقطف الزيتون، ومؤخرًا 

وقد . ٢٠٠٨أبريل /  في منتصف نيسان٥٠٠٠ا يبلغ ارتفعت حصة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء بم
  .  لتلبية احتياجات االقتصاد اإلسرائيليتخصصيةاعُتمدت هذه التدابير ال

  العزل التام لغزة يؤدي إلى االنهيار 
  االجتماعي واالقتصادي  

/ ثانيحماس في االنتخابات في آانون الحرآة لقد اشتد الحصار االقتصادي المفروض على غزة منذ فوز  .٥٢
 عمدتو. ٢٠٠٧يونيه /  بعدما سيطرت الحرآة فعليا على القطاع في حزيرانًاريآب، اشتدادًا ٢٠٠٦يناير 

زادت و" آيانا عدوًا"غزة إلى إعالن خطها الساحلي ومجالها الجوي، حدود غزة وأصًال إسرائيل، التي تراقب 
غلبية السلع، باستثناء الواردات من ألو ١١ي تنقل لألشخاصواضعة بذلك حدًا ألإغالق الحدود، من تشددها في 

وضمنت هذه الحرآة المعيرة على ما يبدو للسلع نحو غزة تفادي آارثة . ١٢ت اإلنسانية األساسيةااإلمدادأهم 
                  

بطاقات ("لصالح رجال األعمال " شخص مهم جدًا" بطاقة من نوع ١٥٠٠لح التجار و   إضافة إلى ذلك، يستمر إصدار عدد من التراخيص لصا10
وتبقى إمكانية االستفادة فعليًا أم ال من هذه التراخيص رهينة باالعتبارات األمنية . لدخول إسرائيل من أجل مزاولة أعمالهم") رجال األعمال

  .إلسرائيل
/ يونيه إلى آانون األول/ ميع الفلسطينيين، ما عدا في حاالت اإلجالء لطوارئ طبية، من حزيران إلى إسرائيل مغلقا أمام جزريمعبر إي   آان 11

. ، لكن التدفق آان بطيئًا وغير منتظم٢٠٠٨يناير / وُسمح لبعض رجال األعمال بالعبور إلى إسرائيل عبر إيريز منذ آانون الثاني. ٢٠٠٧ديسمبر 
  .٢٠٠٧يونيه / وما زال معبر رفح إلى مصر مغلقا تقنيا منذ حزيران. ٢٠٠٦أبريل / يز بالمرة بعد نيسانوتوقف تدفق العمال إلى إسرائيل عبر إير

   تشمل الواردات المسموح بها المواد األساسية مثل القمح والدقيق والسكر واألغذية المجمدة ومنتجات الحليب واألرز والخضروات والفواآه 12
  .  لوقودوالزيت النباتي واألدوية وإمدادت ا
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وفي بداية تلك . ٢٠٠٧يناير /  حرآة السلع إلى غزة ومنها منذ آانون الثانيماط أن١-٣ويبين الشكل  .٥٣
 تعمل بمستوى أقل بكثير من -  رصيف التشاحن في آارني- السنة، آانت نقطة العبور التجاري الرئيسية

 نوفمبر/  تشرين الثاني١٥في   الذي تم التفاوض بشأنه والمبرم، والعبورتنقلاتفاق الالمستويات المستهدفة في 
تنقل الشاحنات إلى حرآة (ميع الصادرات ، توقف نقل ج٢٠٠٧يونيه / ومنذ منتصف حزيران .٢٠٠٥١٣
 نقطتا وقد استخدمت أيضًا. لواردات المعونة اإلنسانيةبطيء من آارني ولم يعد ُيسمح إال بتقاطر ) الخارج

 صوفا وآيرم شالوم للسماح بدخول بعض سلع  المعونة اإلنسانية، لكن تم توقيف جميع انتالعبور الثانوي
اد المحظورة اإلسمنت وأية مواد خام أخرى تصلح للبناء أو الصناعة وقطع وتشمل المو. الواردات األخرى

 . الغيار والحواسيب والسيارات والمالبس من بين مواد أخرى آثيرة

  حرآة السلع إلى غزة ومنها  :١-٣الشكل 
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  .ت مختلفةا، طبعPaltrade, Gaza Terminals Movement Monitoring Report:   المصدر

 في المائة من ٩٦أن عن ) ب٢٠٠٧( البنك الدولي آشفو. ج هذا اإلغالق الشامل مدمرةوقد آانت نتائ .٥٤
 عامل، قد ُأجبرت على ٣٥٠٠٠، وتستخدم ٢٠٠٧يونيه /  مؤسسة صناعية آانت موجودة في حزيران٣٩٠٠
 ١٣٠٠ مؤسسة، تشغل ١٣٠، آان عدد المؤسسات التي بقيت تعمل فقط ٢٠٠٨مارس / آذاروفي . اإلغالق
 البالغ عددها ،وعلى غرار ذلك، أغلقت جميع منشآت البناء في غزة. تعمل بجزء من قدرتها العاديةعامل و
 ٤٢٠٠٠قف ما أدى إلى تو منشأة والتي آانت تعتمد آليا على اإلسمنت ومجمل الواردات من إسرائيل، م١٢٠

 اإلنمائية لوآالة األمم المتحدة وتوقفت جميع مشاريع البناء، بما فيها المشاريع. حسب التقديراتعن العمل عامل 
  . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)األونروا (إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

                  
ذي   ٢٠٠٦ شاحنة في اليوم بحلول نهاية سنة ٤٠٠   دعا اتفاق التنقل والعبور إلى تنقل      13 ، وهو مستوى تجاري أقل بكثير في حد ذاته من المستوى ال

  .آان عليه قبل اندالع االنتفاضة الثانية
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أثر مدمر على قطاعات النقل التجاري واألثاث والمالبس أيضًا وآان لعدم القدرة على التصدير  .٥٥
 أنه  اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضيمكتب التنسيق وتبين البيانات التي قدمها. والمحاصيل النقدية

 وآانون ٢٠٠٧نوفمبر / ُسمح لبعض المنتجات الزراعية بالخروج من محطة آيرم شالوم بين تشرين الثاني
 أطنان من ٧٫٦ والفريز طنا من ١١٢ وا طنا من البطاط١٣٣ هذه المنتجات توشمل. ٢٠٠٨ يناير/ الثاني

 وفي ،ومع ذلك، اتضح أن مرافق المحطة غير آافية لمعالجة المنتجات الزراعية. )القرنفل (األزهار المقطوفة
المنسق  (يناير توقف تصدير المحاصيل الزراعية، مع تراجع إلى حد آبير عن ناتج الموسم/ آانون الثاني

  .)٢٠٠٨، اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضي

ات يؤثر في توفير التعليم والرعاية الطبية في غزة، رغم أن الموظفين في وبدأ االفتقار إلى المواد والمعد .٥٦
وهذا على عكس الموظفين اآلخرين في السلطة الفلسطينية، وأغلبيتهم في . هذين القطاعين مستمرون في العمل

مل، رغم أن قوات األمن ومعظم الوزارات، الذين طلبت منهم السلطة الفلسطينية في رام اهللا أال يذهبوا إلى الع
  .واستئناف الدعم من خارج الميزانيةالسلطة فياض منذ تولي رواتبهم  آانت تدفع من جديد 

، عن ٢٠٠٨يناير / وقد أدت حالة اليأس هذه إلى اختراق معبر رفح لمدة أحد عشر يوما في آانون الثاني .٥٧
ر إلى اإلسمنت، إلى أسواق غزة طريق استخدام الناشطين للقوة، وحينها دخلت من جديد سلع عديدة، من السجائ

وفي حين آانت آثار الفتح المؤقت للمعبر بادية بوضوح، فقد آانت أيضا . رغم أنها آانت بأسعار أعلى بكثير
 في  آليات التدبير السابقةأخذتومع استمرار الحصار، ُفقدت الوظائف أآثر من أي وقت مضى؛ و. قصيرة األمد
األصول المتضائلة؛ وبلغ االعتماد على المعونة الغذائية مستويات جديدة ى االعتماد عل، بما فيها االضمحالل

وليس في األفق حاليا سوى احتماالت ضعيفة، أو ).  في المائة من السكان٨٠حوالي  (ثيرة للقلق الشديدم
  .منعدمة، لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي

  االت األمنية وأثرها أعمال العنف واالنشغ
  قتصاديعلى النشاط اال
حرآة تولي مع و. العنف المحتدممن  محادثات السالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في سياق تجددت.٥٨  
ت أجزاء من جنوب إسرائيل القريبة من غزة معرضة د، غ٢٠٠٧يونيه / لسلطة في غزة في حزيراناحماس 

ناشطون فلسطينيون من نقاط وقد أطلق عدد من هذه الصواريخ . لوابل عشوائي متصاعد من صواريخ القسام
، ٢٠٠٨وفي بداية سنة . العبور في غزة، التي تشكل الطرق الوحيدة للمعونة اإلنسانية إلى األراضي ومنها

  .من غزة في اتجاه ميناء أشكيلون اإلسرائيلي ١٢٢ من نوع جراد مدى وأبعد ُأطلقت صواريخ أآثر تطورًا

الفلسطينيين من خالل هجمات جوية أآثر تكرارا وتدميرا وصعدت إسرائيل استخدام القوة العسكرية.٥٩ ضد  
على غزة وعمليات التوغل البرية في غزة والضفة الغربية معا، مما نجم عنه تدمير الممتلكات العامة والخاصة 

المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي لألمم المتحدة، ويفيد المقرر الخاص . واعتقاالت وإصابات ووفيات
في آثير من األحيان، تمييزا واضحا ] لم تميز[قوات الدفاع اإلسرائيلية " بأن ١٩٦٧ية المحتلة منذ عام الفلسطين

  ).أ٢٠٠٨مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، " (بين األهداف العسكرية والمدنية

ص المعني وبناء على اقتراح المقرر الخا. وتستمر األمم المتحدة في اعتبار غزة آأراض تحتلها إسرائيل .٦٠
بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، اعتبر مجلس حقوق اإلنسان إسرائيل مسؤولة بموجب القانون 

مجلس األمم المتحدة لحقوق (اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان عن أعمالها فيما يخص غزة 
متحدة عدة مرات الخسائر في األرواح في وقد استنكر األمين العام لألمم ال). ب٢٠٠٨أ، ٢٠٠٨اإلنسان، 

 الناتجة عن العمل العسكري اإلسرائيلي ضد غزة وأعمال العنف التي تقوم بها ،صفوف السكان المدنيين
  .المجموعات الناشطة، ودعا جميع األطراف إلى التقيد بالتزاماتها الخاصة بموجب القانون الدولي

يؤدي و. جة عن النزاع وآذلك المعدل الرسمي للبطالة الفلسطينية الخسائر البشرية النات٢-٣ويبين الشكل  .٦١
 ١١و (٢٠٠٨ في األشهر الثالثة األولى من سنة  فلسطينيًا٢٩٦، الذي مات من جرائه ارتفاع مستوى النزاع

أي ، إلى استمرار المستويات المتدنية للنشاط االقتصادي الفلسطيني، التي ال تسمح ب) في الفترة نفسهاإسرائيليًا
  .انخفاض جوهري للبطالة

، متسببًا في ٢٠٠٧إضافة إلى ذلك، تصاعد العنف بين الفلسطينيين في األشهر الستة األولى من سنة  .٦٢
يونيه، وهو الوقت الذي أحكمت فيه حرآة /  حالة وفاة إضافية في صفوف الفلسطينيين مع نهاية حزيران٤٠٠

لعنف الداخلي بشكل ملحوظ في غزة والضفة الغربية معا، وبعد ذلك تراجع ا. حماس سيطرتها التامة على غزة
وقد ضاعفت السلطة الفلسطينية جهودها . ٢٠٠٨مارس / يناير وآذار/  إصابة بين آانون الثاني٢٥مع تسجيل 

 14 



   التنقل والدخول حرآة تقيداإلغالق والمراقبة الصارمةعمليات 

   النزاع والبطالة الفلسطينية الناتجة عنالخسائر البشرية   :٢-٣الشكل 
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وفيات الفلسطينيين (باستثناء تلك الناتجة عن النزاع بين الفلسطينيين)
وفيات اإلسرائيليين
معدل البطالة 

 
  .OCHA, oPt Protection of Civilians database, 2008; unemployment data from PCBS, 2008     :المصدر

 المزيد من المستوطنين اإلسرائيليين في األراضي
 الفلسطينية المحتلة

تستخدم المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة األرض والمياه والموارد األخرى التي  .٦٣
تيطان ويؤدي التوسع المستمر لمناطق االس. ليست متاحة للمزارعين والعمال الفلسطينيين والمنشآت الفلسطينية

 في المائة من ٨٠وقد أنشئ أآثر من . وهياآله األساسية ولسكان المستوطنات إلى تنافس مباشر على الموارد
 . المستوطنات آليا أو جزئيا على األراضي الفلسطينية الخاصة

وإن مسار الجدار الفاصل المتعرج حول معظم المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشبكة  .٦٤
، والحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الممتدة عبر الضفة الغربية "الخاصة بالمستوطنين دون غيرهم"الطرق 

والتي تقيد بشدة حرآة تنقل الفلسطينيين، آلها عناصر تقدم على أنها تدابير متخذة لحماية المستوطنين 
قبين، فإن العائق األآبر أمام االستجابة وبالنسبة للعديد من المرا. اإلسرائيليين ولتنقلهم بحرية نحو إسرائيل ومنها

 ). ٢٠٠٨ألفر، (للشواغل األمنية المشروعة إلسرائيل هو بالتحديد استمرار توسع المستوطنات 

وخلصت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة معا إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية في  .٦٥
قدس الشرقية، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي وهي عائق أمام األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها ال

ورغم أن خارطة الطريق دعت في سنة ). ب٢٠٠٨األمم المتحدة، (السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .  إلى تجميد فوري لجميع أنشطة االستيطان، فإن هذه األنشطة ما زالت مستمرة٢٠٠٣

واألمر الذي ال جدال فيه . اقضة عن العدد الصحيح للمستوطنات والمستوطنينوهناك حتما معلومات متن .٦٦
واستمر هذا . هو أن السكان المستوطنين وحجم وعدد المستوطنات في ارتفاع مستمر منذ أوائل السبعينات

 . ٢٠٠٨ وبداية سنة ٢٠٠٧االتجاه في سنة 
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في الضفة " بلدة يهودية "١١٩في  إسرائيلي ٢٦١٦٠٠ إسرائيلفي المكتب المرآزي لإلحصاء ويسجل  .٦٧
 ١٩٩٥وبين سنتي . ٢٠٠٥ في المائة مقارنة بسنة ٥٫٨، وهي زيادة بنسبة ٢٠٠٦الغربية في نهاية سنة 

 في ٥٫٧ شخص بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط ١٢٧٠٠٠ ارتفع عدد السكان المستوطنين إلى أآثر من ٢٠٠٦و
، إسرائيلفي المكتب المرآزي لإلحصاء (سكان إسرائيل  في المائة بالنسبة لمجموع ٢المائة، مقارنة مع 

  . في المائة من سكان إسرائيل٣٫٧وبشكل نسبي يعادل عدد سكان المستوطنات ). ٢٠٠٧

 حساب المستوطنين والمستوطنات  :٣-٣الجدول 

      الضفة الغربية  القدس الشرقية
عدد المستوطنات    سكان المستوطنات   مستوطناتعدد السكان المستوطنات

 غير متاح  المكتب المرآزي لإلحصاء  غير متاح  119  600 261
الجهاز المرآزي لإلحصاء 

  الفلسطيني    
274 621  118  201 139  26 

 )الضفة الغربية والقدس الشرقية معا(     
مكتب األمم المتحدة لتنسيق  –  –  149  000 450

 الشؤون اإلنسانية

إلسرائيليةمعهد القدس للدراسات ا  غير متاح غير متاح –  800 186 

؛ الجهاز المرآزي لإلحصاء٧-٢، الجدول ٢٠٠٧المكتب المرآزي لإلحصاء، خالصة إحصائية عن إسرائيل، :  المصادر
 .٢٠٠٨ معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، ج؛٢٠٠٧مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أ؛ ٢٠٠٧الفلسطيني، 

  

 منها في القدس الشرقية، وآان ٢٦ مستوطنة، ١٤٤يحسب الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني و .٦٨
وفي القدس الشرقية يقدر عدد سكان المستوطنات بزهاء . ٢٠٠٦ في نهاية سنة ٤٧٥٧٦٠مجموع سكانها 

في  ٤٤ في المائة من مجموع سكان الضفة الغربية، و١٦٫١وآان عدد سكان المستوطنات يعادل . ٢٠١١٣٩
  ).    ٢٠٠٧الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (المائة من سكان القدس الشرقية 

 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس ١٤٩ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةويحسب.٦٩  
، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( مستوطن ٤٥٠٠٠٠الشرقية، ويبلغ عدد سكانها تقريبا 

 ). ج٢٠٠٧

إليها  إسرائيل ضمتهاليين في القدس الشرقية، التي ي اإلسرائينعدد المستوطنيقّدر وحسب مصدر آخر،  .٧٠
نسمة، ويعيشون إلى جانب السكان الفلسطينيين البالغ عددهم حسب  ١٨٦ ٨٠٠  بزهاء،١٩٦٧في سنة 
 ازدادت ٢٠٠٥ و١٩٨٧سنتي وبين ). ٢٠٠٨، معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ( نسمة٢٤٧ ٣٠٠ التقديرات

 هكتارا ٢١٧٠ إلى ٨٩٠ في المائة، من ١٤٣المنطقة التي تغطيها المستوطنات داخل القدس الشرقية بنسبة 
  ).ج٢٠٠٧، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(

اديمية الجمعية األآ العمل الدولي، أفاد الدآتور مهدي عبد الهادي من كتبوخالل مناقشات مع بعثة م .٧١
الفلسطينية للشؤون الدولية بأن القدس الشرقية تحولت إلى مدينة إسرائيلية من خالل سلسلة من التدابير التي 

 أآثر من ٢٠٠٧نوفمبر /  في تشرين الثانياي وقعهتالالوثيقة المقدسية وأحال إلى . تستهدف السكان الفلسطينيين
ؤسساتها وممتلكاتها واقتصادها آجزء ال يتجزأ من الوطن  بالحفاظ على القدس وما فلسطيني، مطالبين فيه١٠٠

  .)٢٠٠٧الجمعية األآاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية، (الفلسطيني والكيان السياسي الفلسطيني 

 وفي ٢٠٠٧السالم اآلن بأن عملية البناء في المستوطنات استمرت بوتيرة سريعة في سنة حرآة وتفيد  .٧٢
 مبنى قيد التشييد، ويشمل آل ٥٠٠ مستوطنة، وفيها أآثر من ١٠١بناء يجري في وآان ال. ٢٠٠٨بداية سنة 

  ).٢٠٠٨أوفران، (مبنى عدة وحدات سكنية 

/  وآذار٢٠٠٧ديسمبر /  وحدة سكنية بين آانون األول٧٥٠ عطاءات لبناء طرحتوفي القدس الشرقية  .٧٣
 الجمعية العامة عن قلق خاص  أعربت٢٠٠٧ديسمبر / وفي آانون األول). ٢٠٠٨أوفران،  (٢٠٠٨مارس 

الربط بين ] من أجل[ ... قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها"إزاء 
/ األمم المتحدة". (مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها، وفي غور األردن

  ).ب٢٠٠٨
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حد المفاوضين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بأن مواصلة إسرائيل وصرح مؤخرا صائب عريقات، أ .٧٤
  ).٢٠٠٨شنر، رآي" (تقوض جهودنا إلحياء مصداقية عملية السالم في عقول شعبنا"نشاطها االستيطاني 

 مراآز خارجية معظمها مكون من مساآن مؤقتة وعربات مقطورة تعتبر ١٠٥عالوة على ذلك، هناك  .٧٥
وصرحت المحامية . وجهة نظر السلطات اإلسرائيلية، بما فيها السلطة العسكريةغير قانونية حتى من 

مارس /  آذار٣١، يوم )The Jerusalem Post(اإلسرائيلية، تاليا ساسون، مؤخرا في جريدة جيروزاليم بوست 
لضفة المراآز الخارجية غير المصرح لها في ا"، بأنه في الحقيقة لم تتم إزالة أي مرآز خارجي من ٢٠٠٨
، أعلنت ٢٠٠٨مارس /  آذار١٧وفي . ٢٠٠٥ مراآز، التي حددتها هي في سنة ١٠٥البالغ عددها " الغربية

الحكومة اإلسرائيلية عن إخالء مرآزين خارجيين غير قانونيين لكن حرآة السالم اآلن استطاعت التحقق من 
  ).٢٠٠٨أوفران، (ا ممنهواحد فقط 

، فقد امتدت مناطق االستيطان وهياآله األساسية لشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق ا وحسب .٧٦
ويكون تنقل .  في المائة من منطقة الضفة الغربية٣٨والمناطق العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين إلى حوالي 

 الفلسطينيين على الطرق الموجودة في المنطقتين باء وجيم حسب التصنيف الذي جاء في اتفاقات أوسلو لسنة
وحسب تقديرات ). ب٢٠٠٧، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(، إما محظورا  أو مقيدا ١٩٩٣
أبلغ مثال على ذلك و). أ٢٠٠٧م، يبتسل( آلم من هذه الطرق عبر الضفة الغربية ٣١١م، هناك حولي يبتسل

ن هذا الطريق السريع الذي ُبني ليون وحدهم اآليويستخدم االسرائ.  المؤدي إلى القدس٤٤٣الطريق السريع رقم 
وتمنع الحواجز الطرقية السيارات الفلسطينية من الدخول إلى . في األصل، حسب الجيش، من أجل الفلسطينيين

وأيدت المحكمة اإلسرائيلية العليا، في قرار مؤقت، . العمل الدولي ذلككتب الطريق السريع، آما الحظت بعثة م
 ). ٢٠٠٨برونر، (نيين في المناطق المحتلة مبدأ الطرق المنفصلة للفلسطي

لضفة الغربية عواقب بالغة على قطيع أوصال ان للمستوطنات وما نتج عنها من تإ ،وخالصة القول .٧٧
   .وصول الفلسطينيين إلى الموارد المنتجة والعمالة وعلى تنقل األشخاص والسلع

  االنعكاسات على االنتعاش االجتماعي
  واالقتصادي
 بطريقة  الضفة الغربية عن تجزؤ األراضي إلى مراآز سكنية معزولةالداخلي فيإلغالق يسفر تشديد ا .٧٨

 فقد غدت القدس الشرقية ووادي األردن أآثر فأآثر .تحمي المستوطنات اإلسرائيلية وتنقل المستوطنين بحرية
له " قسيم إلى آانتوناتالت"وإن تعرض الضفة الغربية إلى هذا . ن الدخول إليهمايالفلسطينييتعذر على منطقتين 

وبالموازاة مع ذلك، يكبح اإلغالق الخارجي المشدد على غزة والضفة الغربية . ضرر بالغ على وفورات الحجم
 والنسيج االقتصادي واالجتماعي لغزة في ظل الحصار. االتجار بالسلع والدخول إلى أسواق العمل اإلسرائيلية

  .آخذ في التمزق

طول ينبغي أال يكون الفلسطينيون مجرد مجموعة من األيادي العاملة لصالح ورغم أنه على األمد األ .٧٩
 مهما للدخل في غياب اقتصاد فلسطيني يعمل السوق اإلسرائيلية، يبقى الوصول إلى العمالة في إسرائيل مصدرًا

نشاء مثل عزم السلطة الفلسطينية على إعن  بيان صريح والتنمية لإلصالح الفلسطينية لخطةاوإن . بشكل جيد
  .هذه القاعدة االقتصادية، باألساس من خالل تنمية القطاع الخاص، وهو أمر يدعمه المجتمع الدولي دعما قويا

 وإصالح األمن ماليوفي هذا السياق، اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات مهمة للتحكم في وضعها ال .٨٠
 شرط أساسي حاسم لفسح المجال لالستثمار ،ًايرآب ن تخفيف القيود المفروضة على التنقل تخفيفًابيد أ. الداخلي

إعادة تقييم "وآما صرح البنك الدولي، يحتاج االنتعاش االقتصادي والنمو المستدام إلى . الخاص وللتجارة
  ).ج٢٠٠٧البنك الدولي، " (جذرية إلجراءات اإلغالق وإعادة استئناف الحرآة

بطاقات "لزيادات الضئيلة في عدد تراخيص العمل والتحرآات والتنازالت أو ا في متقلبالتزايد الإن.٨١  
الصادرة أو إزالة القليل من الحواجز الترابية مع ترك نقاط التفتيش األساسية الحساسة لن تحسن " رجال األعمال

وغزة معا، فإن الجهود وما لم ُيلغ نظام اإلغالق الخانق إلغاًء حقيقيا في الضفة الغربية . سبل عيش الفلسطينيين
التي تبذلها السلطة الفلسطينية مؤخرا لن تؤدي باألرجح إلى أي انتعاش اجتماعي واقتصادي مستدام وسيظل 

   .المستقبل معتما
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  التمييز وأزمة الهوية في الجوالن السوري المحتل 
ساتينهم المثمرة لقد زرع المواطنون السوريون الذين يعيشون في الجوالن السوري المحتل أراضيهم وب .٨٢

وإن هذا الجانب الخاص من حياتهم االجتماعية واالقتصادية هو الذي يوجد أيضا في . بالفواآه على مدى أجيال
إن األرض " العمل الدولي كتب شمس لبعثة ملوقال أحد األهالي من بلدة مجد. صميم هويتهم الثقافية والوطنية

  ".واألشجار هي أرواحنا

المفروضة لقيود يتأتى عن ا األهاليسبل عيش لى ضررًا عالحتالل اإلسرائيلي ار اشد آثأن أفي وال.٨٣ شك  
 لشجيراتوإن مصادرة أراضي المواطنين السوريين واقتالع األشجار وا. على زرع األراضي والفالحة

نين المواطب آلها أمور ال تزال تضر ،وتدميرها والتمييز فيما يخص الحصول على المياه وعلى تراخيص البناء
فضال عن ذلك، دمر شتاء قارس بشكل خاص الكثير من حصاد . السوريين الذين يعيشون في الجوالن المحتل

وتتعرض األرض التي لم ُتزرع للمصادرة من قبل .  حالة المزارعين االقتصادية الصعبةفاقم، مما ٢٠٠٧سنة 
  .السلطات اإلسرائيلية

لسلطة اإلسرائيلية المكلفة بالمياه آانت تخصص في  شمس بأن الوأفاد األهالي العرب في بلدة.٨٤ مجد 
 ٠٫١دونم واحد يساوي ( مترا مكعبا من الماء للدونم الواحد من أراضي المستوطنين اإلسرائيليين ٧٥٠البداية 
وفي اآلونة األخيرة تم تقليص .  مترا مكعبا للدونم١٥٠، في حين آان للمزارعين العرب حصة تبلغ )هكتار

وآنتيجة مباشرة لهاتين الحصتين غير .  على التوالي مكعبًا مترًا٩٠ و مكعبًا مترًا٤٥٠ى الحصتين معا إل
المتساويتين ال يستطيع المواطنون السوريون إنتاج الكمية نفسها من التفاح عالي الجودة في الدونم الواحد من 

 عن أعلى طنون السوريون ثمنًاعالوة على ذلك، يدفع الموا. األرض مثل المستوطنين اإلسرائيليين في المنطقة
وإن مثل هذه الممارسات تتنافى مع معايير ومبادئ  .١٤الماء آنتيجة لنظام تعريفي تمييزي بشكل غير مباشر

 والمهنة، والتي تشمل الحق في االستخدامالمعاملة في المساواة في منظمة العمل الدولية المتعلقة بتكافؤ الفرص و
  .رد الطبيعية وغيرها من الموارد، بما فيها اإلعانات، بدون تمييزالحصول بشكل متساو على الموا

طنين   وتعتبر حكومة الجمهورية العربية السورية الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد ملكية الموا.٨٥
 انتهاآات للقانون اإلنساني الدولي وممارسات تتنافى ،السوريين ومواردهم الطبيعية في الجوالن السوري المحتل

وطلبت وزيرة ). ٢٠٠٧مجلس األمن في األمم المتحدة، (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ع م
 الممارسات فيمن منظمة العمل الدولية التحقيق في مقابلتها مع البعثة، السورية والعمل الشؤون االجتماعية 

 سيما فيما يتصل بصكوك منظمة العمل الدولية إسرائيل في الجوالن السوري المحتل، الالتي تقوم بها التمييزية 
  .التي صادقت عليها إسرائيل

ولقد أآد هذا جميع .  العرب في الجوالن السوري المحتل معتمةلألهاليوتظل آفاق العمالة.٨٦ بالنسبة  
 ومحافظ العملوآل من وزيرة الشؤون االجتماعية  المحاورين وجاء وصفه أيضا في التقرير الذي قدمه

رآز الطالب المستفيدون من التعليم الجامعي في دمشق في توي. ة في الجمهورية العربية السوريةالقنيطر
أما فرص .  أو الصيدلة أو الطبحقوقمجاالت تمنح آفاقا ضعيفة للعمالة في الجوالن السوري المحتل، مثل ال

لسوريين يواجهون التمييز في العمالة في اإلدارة اإلسرائيلية فهي محدودة وتفيد التقارير بأن المواطنين ا
وبسبب حالة االرتياب . الحصول على مثل هذه الوظائف بسبب آرائهم السياسية ورفضهم للجنسية اإلسرائيلية

وأخبر أحد . من جراء االحتالل، هناك افتقار إلى االستثمار الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة
م التدريب على المهارات لصالح بعض أعضائه في الجوالن السوري دممثلي الهستدروت البعثة بأن االتحاد يق

المحتل من أجل التشجيع على خلق الوظائف في قطاعي السياحة والخدمات، ال سيما تلك التي تستهدف النساء 
 .   ضعيفةالمهارات الذوات 

 الجنسية السورية، ويكون الدخول إلى سوق العمل اإلسرائيلية ممكنا بالنسبة ألولئك الذين يتخلون.٨٧ عن 
وتتوقف العمالة في إسرائيل بالنسبة للمتخرجين من شباب الجوالن السوري .  ما أفادت به الحكومة السوريةوفق

وغالبا ما ُيوظف شبان وشابات ذوو مستويات عالية من التعليم في . المحتل أيضا على نجاح اختبارات المعادلة
 قبولفي أغلب األحيان غير قادرات على  وتجد النساء أنفسهن. إسرائيل في وظائف أقل من مستوى آفاءاتهم

                  
 شيكل إسرائيلي جديد للمتر المكعب ١،٢ماء المخصصة  في المائة األولى من حصة ال٢٠حسبما جاء على لسان محاوري البعثة، يبلغ ثمن    14
 شيكل ٣،٦ في المائة األخيرة فتكلف ٢٠أما )  باءةتعريف( شيكل إسرائيلي جديد للمتر المكعب ٢،٤ في المائة التي تليها ٦٠ويبلغ ثمن ).  ألفةتعريف(

.  حصصهم من الماء األقل بكثير، مجبرين على استخدامها آلهاويكون المواطنون السوريون، بسبب).  جيمةتعريف(إسرائيلي جديد للمتر المكعب 
وبالتالي، فال بد لهم من استخدام المياه التي ُيدفع ثمنها بالتعريفتين باء وجيم أآثر من المستوطنين اإلسرائيليين، وآنتيجة لذلك فهم يدفعون مقابل الماء 

  .  ثمنا أعلى في المتوسط
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يما يخص المياه واإلعانات الممنوحة للمنتجين اإلسرائيليين، ظروف االحتالل، بما فيها التمييز ففي ظل و .٨٨
إلى جانب االعتماد بشكل آبير على السوق اإلسرائيلية، أصبحت الزراعة أمرا صعبا أآثر فأآثر بالنسبة 

 شمس الحكومة لوقد ناشدت المجموعة التي التقت بها البعثة في بلدة مجد. للمواطنين السوريين في الجوالن
 ردادفي تسويق التفاح من خالل ترتيبات من شأنها أن تسمح لهم على األقل باست األهالي بأن تساعدالسورية 

 بوضع نهاية للقيود بلدات زعماء الىوناد. ، فإن هذا أمر سياسي باألساسلألهاليوبالنسبة . تكاليف اإلنتاج
وإن . لجمهورية العربية السوريةالمفروضة على السفر من الجوالن السوري المحتل إلى األجزاء األخرى من ا

معالجة هذه االنشغاالت ستسمح للمواطنين السوريين في الجوالن السوري المحتل بتقوية روابطهم مع 
 .  الجمهورية العربية السورية والحفاظ على هويتهم العربية السورية، مثلما يؤآدون أن لهم حق في فعل ذلك

  

 

 



  

 

  العمال العربأزمة العمالة التي يعاني منها   - ٤
  في األراضي المحتلة  

وتعمل المنشآت بأدنى من قدرتها . يعاني العمل العرب من أزمة عمالة حادة في جميع األراضي المحتلة .٨٩
 ويعمل .مالهاهإالممكنة بكثير وعادة ما تقفل مشاريع األعمال ويجري تأجيل مشاريع االستثمار الجديدة أو 

مجزية على ال تكون  ويبحثون عن بدائل ال يمكن التنبؤ بها أو هموظائفالعمال أقل من آامل الوقت ويخسرون 
ويكمن السبب المباشر في االحتالل والقيود . استراتيجيات البقاءمختلف تكافح ب، مما يجعل األسر النحو المناسب

 . سوقالقتصاد البالذات النقيض ذا األمر هو دة المفروضة على حرآة تنقل البضائع واألشخاص، وهمتشدال

  انخفاض متوسط المداخيل
 في األراضي الفلسطينية المحتلة ٢٠٠٧في عام بلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للشخص الواحد.٩٠  
 في المائة مما آان عليه في عام ٢٧، وآان ذلك أدنى بنسبة )١٩٩٧سنة األساس هي ( دوالر أمريكي ١٫١٧٨
وقد نشأ ذلك عن . ٢٠٠٦في المائة بالنسبة إلى انخفاض  ٤٫٣، على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة بلغت ١٩٩٩

وفي عام . االنكماش االقتصاديمن و)  في المائة سنويًا٢٫٨(في السكان في سن العمل مزيج من الزيادة السريعة 
 ٤٠، آانت متوسطات المداخيل في مصر واألردن والجمهورية العربية السورية مجموعة أعلى بنسبة ٢٠٠٦

وقد . ١٩٩٧عام حين أنها آانت متكافئة تقريبًا  المحتلة؛ في الفلسطينيةهي عليه في األراضي في المائة مما 
، آان متوسط الدخل ٢٠٠٦وفي عام .  تراجعًا األراضي المحتلةسجلت في حين ،حققت البلدان المجاورة تقدمًا

 .  مرة مما هو عليه في األراضي المحتلة١٩في إسرائيل أعلى بمقدار 

   يتزايدالفقريعملون ولكن  ن األشخاصمعدد أآبر 
خل   التي يعاني منها الفلسطينيون، نساًء ورجاًال على حد ،توخيًا لإلحاطة التامة بمدى أزمة العمالة والد.٩١

من الضروري الجمع بين بل . سواء في األراضي المحتلة، من غير الكافي أن ننظر إلى أرقام العمالة فقط
ومن باب المفارقة، تبين بيانات سوق العمل تحسنًا . ات عن المداخيل والفقربيانات سوق العمل وبين المعلوم

وقد ارتفع مجموع العمالة . من أزمة حادةعامًا عانى  الذي آان أيضًا ٢٠٠٦ مقارنة بعام ٢٠٠٧طفيفًا في عام 
. ة على حد سواء ثم انخفض مجددًا في الضفة الغربية وفي غز٢٠٠٧ارتفاعًا طفيفًا في الفصلين األولين من عام 

 ٢٠٠٧في عام و. ٢٠٠٦ في المائة في عام ٢٤ مقارنة بنسبة ٢٠٠٧ في المائة في عام ٢٢وبلغت البطالة نسبة 
قدرًا أآبر من  ١-٤ ويقدم الجدول.  في المائة في غزة٣٠ في المائة و١٨آانت البطالة في الضفة الغربية 

 . ٢٠٠٧التفاصيل عن اتجاهات سوق العمل في عام 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ ،اتجاهات سوق العمل  :١-٤ لالجدو

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧ 

ئوية      الربع الرابع السنوي المتوسط  الربع الثالث الربع الثاني النسبة المالربع األول
 للتغيير

 2.8  024 2  045 2 031 2 017 2 003 2  969 1 ) باآلالف( وما فوق ١٥السكان في سن 

 4.2  849  846 867 856 825  814 ) باآلالف(القوى العاملة 

 7.2  666  658 666 691 647  621 )باآلالف(العمالة 

 الضفة الغ 3.1  412  403 416 432 395  399ربية

 غزة 17.5  192  189 188 200 189  163

 5.9  63  66 62 59 63  59  إسرائيل والمستوطنات

 3.8–  183  188 201 164 178  190طالة 

 

 )باآلالف(الب

 1.5  41.9  41.4 42.7 42.4 41.2  41.3 (%)معدل مشارآة القوى العاملة
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 أزمة العمالة التي يعاني منها العمال العرب في األراضي المحتلة

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ 

النسبة المئوية   السنوي المتوسط الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول   
 للتغيير

 4.2  32.9  32.2 32.8 34.3 32.3  31.5 (%)معدل العمالة 

 9.0–  21.5  22.2 23.2 19.2 21.6  23.7 (%)معدل البطالة 

 (%)الضفة الغ 4.7–  17.7  19.2 18.6 15.8 17.3  18.6ربية 

  (%)غزة 14.8–  29.7  28.9 32.9 26.4 30.4  34.8

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦، مسح القوى العاملة، قاعدة بيانات ٢٠٠٨الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني :  المصدر

لعمرية   وبلغ مجموع بطالة .  سنة٢٤-١٥وتسجل أعلى نسبة للبطالة بين الشباب، وال سيما في الشريحة ا.٩٢
 في المائة في الربع األخير من عام ٢٣٫٤دنى من معدل بطالة الذآور البالغ  في المائة، وهو أ١٧اإلناث 
معدل بطالة النساء على ضوء انخفاض نسبة مشارآة المرأة في القوى ويجدر النظر إلى انخفاض . ٢٠٠٧
 ).  في المائة١٥٫٥(العاملة 

فالمرأة ذات . لتعليم العاليلنساء ذوات ال النسبة فقط بذات داللةوتجدر اإلشارة إلى أن بطالة اإلناث.٩٣  
/ وفي تشرين األول. ألنها ال تعلن أنها عاطلة عن العملالمستوى التعليمي المتدني ال تعد في القوى العاملة 

 ١٦٫٣، آان متوسط فترة البطالة يبلغ سبعة أشهر في الضفة الغربية و٢٠٠٧ديسمبر /  آانون األول-أآتوبر 
 . شهرًا في غزة

تغيرات في عدد األشخاص الذين يفاد أنهم مستخدمون، وفقًا للتعريف السائد في منظمة وتعكس البيانات ال .٩٤
، ٢٠٠٦ مقارنة ببيانات عام ٢٠٠٧لكن ارتفاع العمالة أو انخفاض البطالة، آما تبينه بيانات عام . العمل الدولية

هي على النقيض من ذلك في  بل الحال -على أنه يشير إلى تحسن في رفاهة العيش في حد ذاته ينبغي أال يفسر 
 . الواقع

/  بسبب اإلقفال التام الذي فرضته إسرائيل منذ تموزإلى حافة الشللوقد بلغت المنشآت الخاصة في غزة.٩٥  
 في المائة ٥١٫٨(ونظرًا إلى أن عمالة القطاع الخاص تبلغ ما يقرب من نصف مجموع العمالة . ٢٠٠٧يوليه 

ومع ذلك، . ، آان يفترض أن يترجم ذلك إلى ارتفاع آبير في البطالة)٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول-يوليه / في تموز
وال يمكن تفسير هذا التناقض . ٢٠٠٧تبين البيانات الواردة أعاله انخفاضًا في معدل البطالة في غزة في عام 

 . اء آآلية من آليات البقمتدنية النوعيةالظاهر إال بافتراض أن عددًا أآبر من الناس يعملون في وظائف 

 ٢-٤  الجدوليبينو. وهذا هو السبب الذي يجعل من المهم استكمال هذه البيانات بمعلومات عن الفقر .٩٦
 شيكل إسرائيلي جديد ألسرة تتألف من ١ ٠٠٠اتجاهات الفقر المدقع المعّرف آدخل األسرة المعيشية البالغ 

 . وأربعة أطفالاثنين بالغين 

  ) من السكان المئويةةلنسببا(اتجاهات الفقر المدقع   :٢-٤الجدول 

٢٠٠٧   ٢٠٠٦ 
 نوفمبر/ تشرين الثاني مارس/ آذار نوفمبر/ تشرين الثاني مارس/ آذار  

 الضفة الغربية 19.3 23.0  28.0 22.0
 قطاع غزة 40.1 43.0  51.0 21.0

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦شرآة الشرق األدنى لالستشارات، :  المصدر

بيانات ، إذا قارنا  في الضفة الغربية وفي قطاع غزة٢٠٠٧عام ن طفيف في سوتشير البيانات إلى.٩٧ تح 
واالتجاه يتماشى مع االنتعاش الطفيف . ٢٠٠٦نوفمبر /  ببيانات تشرين الثاني٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

 نلموظفيلاستئناف دفع األجور إلى  نظرًا ٢٠٠٧الملحوظ في الوضع االقتصادي في النصف الثاني من عام 
 .  بيد أن الفقر المدقع ال يزال مرتفعًا جدًا في قطاع غزة.الحكوميين
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 المحتلـة العربيـة عمـال األراضـي وضـع

عن ) ٢٠٠٧في تقريره لعام (وهذه األرقام شبيهة إلى حد آبير باألرقام التي أوردها مكتب العمل الدولي  .٩٨
 في المائة في الضفة ٢٢٫٣ تبلغ "ة حسب نمط االستهالكريالفق" عندما آانت النسبة المئوية لألسر ٢٠٠٥عام 
ويكمن أحد أسباب ذلك في االرتفاع الشديد في معدالت التبعية لشخص .  في المائة في غزة٤٣٫٧ة والغربي

 .  أشخاص في قطاع غزة٧٫٥شخاص في الضفة الغربية ومن آل أمن آل خمسة واحد مستخدم 

وترد التفاصيل في . جدول متعدد المداخلعن الفقر والعمالة في البيانات المتوافرة يمكن إدراج و .٩٩
 . ٣-٤ جدولال

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني: الفقر والوضع في االستخدام  :٣-٤الجدول 

   األشخاص بالنسب المئوية طالبال متقاعدون ال
 في المنزل

غير    المستخدمون 
 بعض الوقت

  المستخدمون 
 المستخدمين طيلة الوقت

 المجموع

 56.6 50.0 68.4 61.5 79.6 82.4 37.1 دون خط الفقر

 ط الفقرفوق 43.4 50.0 31.6 38.5 20.4 17.6 62.9 خ
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

وهذه العتبة األعلى، أي ضعف العتبة .  شيكل إسرائيلي جديد ألسرة من بالغين اثنين وأربعة أطفال٢٠٠٠عتبة الفقر المستخدمة هنا هي :  ملحوظة
 .راضي المحتلةألي أقرب إلى الدخل الوسيط في ا، ه٢-٤المستخدمة في الجدول 

  .٢٠٠٧شرآة الشرق األدنى لالستشارات، رصد الفقر الفلسطيني، :   المصدر

 في ، في المائة٨٠ويعاني العاطلون عن العمل والعاملون لبعض الوقت نسبة من الفقر تبلغ ما يقرب من  .١٠٠
 . راء في المائة من المستخدمين طيلة الوقت هم فق٣٧حين أن 

وتفسر هذه األرقام سبب عمل أعداد آبيرة من الفلسطينيين والتصريح عن أنفسهم بأنهم مستخدمون ولكن  .١٠١
وهذه سمة عامة في البلدان . لفقر والعمالة معًاالمرتفعة لمستويات الوتتعايش . مداخيلهم تضعهم دون خط الفقر

تلة نظرًا إلى روابطها االقتصادية الكبيرة مع منخفضة الدخل ولكنها تطور جديد في األراضي الفلسطينية المح
 . االقتصاد اإلسرائيلي مرتفع الدخل

، ٢٠٠٧عام في ظروف العمل الذي أجراه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني لمسح الوتشير نتائج  .١٠٢
 مدفوع  سنة مستخدمون إما في عمل١٧ و٧ في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٫٦إلى أن نسبة 

 العمل الدولي تكرارًا من عدة كتبوسمعت بعثة م. األجر أو في عمل غير مدفوع األجر في األراضي المحتلة
 . محاورين أحاديث عن زيادة انتشار عمل األطفال، وال سيما في غزة

ض انخفا:  ثالثة، أال وهيواملويمكن تفسير هذا المزيج من المستويات المرتفعة من الفقر والعمالة بع .١٠٣
خالل الشهر؛ انخفاض العائدات من العمل الفعلية العمالة بالنسبة إلى معدل السكان؛ انخفاض عدد أيام العمل 

 من آل ثالثة أشخاص في سن ًا واحدًاشخصإذ أن .  دور في الوضعواملولجميع هذه الع. للحساب الخاص
. فاض مشارآة المرأة في القوى العاملةالعمل مستخدم؛ ولطالما آانت هذه النسبة منخفضة أساسًا بسبب شدة انخ

غير أن بلدانًا أخرى في المنطقة سجلت زيادات في نسبة العمالة إلى السكان في حين أن النسبة انخفضت في 
 . األراضي المحتلة

  المزيد من العمالة في مهن منخفضة اإلنتاجية
وهذا االتجاه . الصناعة والبناء العمالة في انخفضت في حين ،ما فتئت العمالة في الخدمات على تزايد .١٠٤

انخفاضًا التحويلية  ةعابصورة خاصة في غزة حيث انخفضت العمالة في البناء وفي الصنملحوظ طويل األمد 
ويمكن أن يعزى . ٢٠٠٧ في المائة بنهاية عام ٧ إلى ٢٠٠٠ في المائة من مجموع العمالة في عام ٢١من شديدًا 

 ). ٤-٤ الجدولانظر (المفروض على غزة هذا االنخفاض مباشرة إلى اإلغالق 

ألسرة بدون أجر، وفي الخدمات ل معيناتولطالما ترآزت عمالة النساء في الزراعة حيث يعملن غالبًا آ .١٠٥
 آانت ٢٠٠٧الربع األخير من عام وفي . وقد أدت األزمة إلى مفاقمة هذا النمط. ومعظمها في اإلدارة العامة

 . في الزراعة في المائة ٣٣٫٧ئة في الخدمات و في الما٤٨٫٩  تبلغعمالة المرأة
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 العمالة حسب النشاط االقتصادي، بالنسب المئوية  :٤-٤الجدول 

    الضفة الغربية  غزة
 ٢٠٠٧ الربع الرابع  ٢٠٠٠ الربع الثالث ٢٠٠٧ الربع الرابع ٢٠٠٠ الربع الثالث 

 13.9 16.8  15.9 12.5 الزراعة وصيد األسماك والحراجة

ن ومقالع األحجار والصناعة التحويليةال 5.5 11.4  15.0 16.8تعدي

 البناء 1.5 9.6  13.9 13.3
 التجارة والمطاعم والفنادق 19.0 14.4  20.0 19.8
 النقل واالتصاالت 7.9 4.9  5.0 6.2
 الخدمات 52.2 42.9  30.2 31.4
 المجموع 100.0 100.0  100.0 100.0

 .٢٠٠٨، إلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملةالجهاز المرآزي ل:  المصدر

 االستخدام، هناك تحوالت آبيرة في الوضع في ،وإلى جانب ترآز العمالة في الخدمات منخفضة اإلنتاجية .١٠٦
 في المائة ٦٠٫٥وبلغت نسبة العمالة بأجر . تتسم بانخفاض في العمالة بأجر وارتفاع في العمل للحساب الخاص

باإلضافة إلى ذلك، يعمل . ٢٠٠٠ في الربع الثالث من عام ٦٧٫٦نخفضة من نسبة ، م٢٠٠٧في نهاية عام 
العديد من النساء لحسابهن الخاص في أنشطة تجارية صغيرة في القطاع غير المنظم بدعم من مؤسسات التمويل 

تحويل مشروعها وال تتجلى هذه األنشطة في استقصاءات القوى العاملة وتكاد المرأة ال ترى سببًا ل. بالغ الصغر
 . إلى االقتصاد المنظم

 العمالة في إسرائيل والمستوطنات
، بزيادة ٢٠٠٧ فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي المستوطنات اإلسرائيلية في عام ٣٦ ٠٠٠آان زهاء  .١٠٧

المحتلة   في المائة من سكان األراضي الفلسطينية٩٫٥ عادلوهذا ما ي. ٢٠٠٧طفيفة حوالي نهاية عام 
 في المائة من مجموع العمال الفلسطينيين العاملين في ٥٠ويستوعب قطاع البناء وحده قرابة . نالمستخدمي
في الضفة الغربية ما هي عليه ويرتبط العمل في إسرائيل والمستوطنات بأجور أعلى إلى حد آبير م. إسرائيل

 ). مرات في المتوسط١٫٧أعلى بمقدار (

 العمل الدولي أن كتب، لبعثة م في السلطة الفلسطينيةخطيطوأوضح سمير عبد اللـه، وزير العمل والت .١٠٨
ورأى أنه . سياسة السلطة الفلسطينية تقوم على االستثمار في المهارات لتشجيع أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى

وشدد بصورة خاصة على . ينبغي استخدام حاالت اإلغالق آفرصة إلنهاء االعتماد على سوق العمل اإلسرائيلي
ومن جهة . ستثمار في التدريب المهني آوسيلة لالرتقاء بالنوعية وإعادة التوجيه نحو المهارات العليااالأهمية 

 مشلف، رئيس تنسيق األنشطة الحكومية في األراضي، أن لواء العمل الدولي من الكتبأخرى، سمعت بعثة م
وال سيما في قطاع البناء، وهذا يشمل ينيين العاملين في إسرائيل تدريجيًا، سياسته تقوم على زيادة عدد الفلسط

ولكن شتان ما بين . االستعاضة عن اليد العاملة المهاجرة األجنبية التي اجتذبتها إسرائيل في السنوات الماضية
المتسمة بقطاع خاص قوي ومنشآت نشطة موجهة نحو التصدير، وما بين القيود المحتملة اآلفاق المستقبلية 
ة في القطاع العام والعمالة في إسرائيل وما تبقى من العمالة في القطاع الخاص والعمالة فالعمال. المفروضة اليوم

 . الرئيسية في وجه ارتفاع الفقر والبطالة المصدات  إنما هي اليوم،في القطاع غير المنظم

  فقدان القدرة التنافسية
ن معظم المنشآت الفلسطينية لم يالحظ البنك الدولي في تقرير عن مناخ االستثمار في األراضي المحتلة أ .١٠٩

وقد شهد االقتصاد . تعد قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي في السلع منخفضة القيمة التي تخصصت فيها
 في حين أن االقتصاد الفلسطيني لم يتمكن من أن يتكيف مع البيئة ،اإلسرائيلي واالقتصاد العالمي تغيرات آبيرة

 في المتوسط عددًا أقل من خمسة عمال، ويبلغ متوسط استخدام القدرات في وتستخدم المنشآت. المتغيرة
 سنوات وإلى قلة ١٠ في المائة، وهناك اتجاه الستخدام آالت يزيد عمرها على ٥٠الصناعة التحويلية حوالي 

 ).د٢٠٠٧البنك الدولي، (الجديد وهناك القليل من المنشآت التي تمول تدريب العمال االستثمار 
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 واالحتالل الذي غالق البنك الدولي سبب فقدان القدرة التنافسية هذا بصورة أساسية إلى نظام اإلويرجع .١١٠
 ويجعل من الصعب للغاية على المنتجين أن يقدموا خدماتهم في معامالتيسد األسواق ويزيد من تكاليف ال

تبيع السلع في جوارها وأسهمت عمليات اإلغالق في تقليص األسواق وفي تزايد المنشآت التي . مواعيدها
 . المباشر

إلصالح والتنمية، التي الفلسطينية لخطة الوتصدت السلطة الفلسطينية لهذا التحدي على نحو مباشر في  .١١١
وتنمية القطاع الخاص هي إحدى الرآائز الثالثة الرئيسية للخطة إلى جانب تحسين اإلدارة وتحقيق . وضعتها

يجب أن يكون القطاع الخاص الفلسطيني محرك النمو : " يليوتنص الخطة على ما. قاعدة مالية أثبت
 النهوضوال بد من توليد العمالة المنتجة وإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية و. االقتصادي المستدام

 ).ب٢٠٠٧السلطة الوطنية الفلسطينية، ". (االزدهار الوطنيب

  سعار االستهالآية وانخفاض ألارتفاع حاد في ا
  الشرائية لألجورالقوة 

بزهاء في األراضي الفلسطينية المحتلة  ٢٠٠٧ازداد التضخم واألسعار االستهالآية في المتوسط في عام  .١١٢
 في ٤٫٧٥وارتفعت األسعار الغذائية بصورة خاصة بمعدل أعلى بمقدار . ٢٠٠٦ في المائة بالنسبة إلى عام ٢٫٧
 أعلى على نحو طفيف إذ ٢٠٠٧لمتوسط في إسرائيل في عام وآانت الزيادة في األسعار االستهالآية في ا. المائة

 مقابل )الشيكل اإلسرائيلي الجديد(العملة اإلسرائيلية وأدى االرتفاع الجاري في قيمة .  في المائة٣٫٥بلغت 
 . الدوالر األمريكي إلى تخفيف حدة الزيادة في األسعار الدولية

األسعار  مقابل ٢٠٠٨فبراير /  في شباط،ل سنة فسنة على أساس آ،وتؤدي مقارنة األسعار االستهالآية .١١٣
 ). ٥-٤انظر الجدول (، إلى بروز صورة اشد صرامة ٢٠٠٧فبراير / شباطاالستهالآية في 

 )٢٠٠٧فبراير /  مقابل شباط٢٠٠٨فبراير / شباط(في األسعار االستهالآية للتغيير  المئوية نسبةال  :٥-٤الجدول 

 الضفة الغربية  القدس قطاع غزة
 الغذاء 20.0 16.9 12.4

 11.5 10.9 5.0 اإلسكان

 3.3 4.5 7.1 النقل

 ا 1.2- 4.1 2.9لتعليم
 جميع البنود 9.3 11.8 7.1

 . ٢٠٠٨الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، األسعار االستهالآية شهريًا، :  المصدر

وارتفعت أسعار . فة الغربيةالض وفي قطاع غزة وفيالقدس وازدادت األسعار االستهالآية بقوة في  .١١٤
 في المائة ٢٠ في المائة و١٧في المائة و ١٢تقرب من األغذية ارتفاعًا شديدًا بصورة خاصة إذ سجلت زيادات 

وفي حين اتجهت أسعار السلع األساسية مثل طحين القمح والخبز إلى الصعود في .  في هذه المناطقعلى التوالي
، هناك ٢٠٠٧ وارتفعت أسعار النفط والطاقة ارتفاعًا آبيرًا طوال عام ٢٠٠٨جميع أنحاء العالم في أوائل عام 

وتتصل هذه األسباب . راضي الفلسطينية المحتلةألأسباب محددة تكمن وراء الزيادات الحادة الملحوظة في ا
 . باالحتالل وبالعوائق المفروضة أمام حرآة تنقل األشخاص والبضائع

وفي . المساعدة اإلنسانية، ارتفاع سعر األغذيةوصول  في السماح بيرتوالتقويفسر إغالق قطاع غزة  .١١٥
النقل الضفة الغربية والقدس، تؤدي الصعوبات التي يواجهها المنتجون في الوصول إلى األسواق وتكاليف 

 . اإلضافية المرتبطة بتعدد نقاط التفتيش وحاالت التأخير الطويلة إلى زيادة انحراف األسعار

، وال سيما في ٢٠٠٨فبراير /  وشباط٢٠٠٧فبراير / شباطادة في األسعار، المسجلة بين إن الزيادة الح .١١٦
أسعار السلع الغذائية المستهلكة يوميًا والتي فاقت أي تغيير في متوسط األجور، تعني هبوطًا آبيرًا في القوة 

صيب العمال الفلسطينيين  محنة مزدوجة تهوهذ. الشرائية للمستهلكين وانخفاضًا في األجور الحقيقية للعمال
وهذا .  إذ يواجهون أسعارًا أآثر ارتفاعًا في السلع األساسية وانخفاضًا في المداخيل وفي فرص العمل،وأسرهم
 . ٢٠٠٨أبريل / في أوائل نيسانحكوميون  النموظفوال اإلضرابات التي قام بها أسبابهو أحد 
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  تحديات العمالة لقوى عاملة شابة سريعة النمو
 في خضم تحّول ديمغرافي يشهد انخفاض مستويات الخصوبة ومعدًال متوقعًا همن الفلسطينيون السكا .١١٧

وتفيد البيانات األولية الصادرة حديثًا لتعداد عام .  في المائة٢٫٨ يبلغ حوالي ٢٠٢٠للنمو السكاني حتى عام 
 سنة ١٤ين تبلغ أعمارهم  في المائة من السكان الذ٤٥ مليون شخص ويضم ٣٫٨ أن مجموع السكان يبلغ ٢٠٠٧
 في المائة ٣٫٨ويزداد عدد السكان في سن العمل على وتيرة أسرع بكثير من مجموع السكان، بنسبة . وما دون

 . ٢٠٢٠سنويًا في المتوسط حتى عام 

 في ٨٤والمستويات التعليمية مرتفعة نسبيًا، إذ بلغت معدالت االلتحاق الصافية في التعليم األساسي.١١٨ نسبة  
 طالب في ١١ ٠٠٠وهناك زهاء . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ في المائة في الفترة ٦٤ة وفي التعليم الثانوي نسبة المائ

 سنة وما فوق هم خارج القوى العاملة إما في الدراسة أو في ١٥الجامعات وثلث السكان البالغة أعمارهم 
اليد على لب المستقبلي وتعتبر جودة التدريب المهني الجاري والصالت باتجاهات سوق العمل والط. التدريب

 . عدة محاورينالعاملة الماهرة، شواغل أثارها 

البطالة بين الشباب مرتفعة جدًا في األصل، إذ و.  شاب إلى القوى العاملة سنويًا٣٥ ٠٠٠وينضم زهاء.١١٩  
 وإحدى األولويات الحاسمة. ٢٠٠٧ في المائة في الضفة الغربية في عام ٣٠ في المائة في قطاع غزة و٥٠بلغت 

، اءبالنسبة للسياسة العامة تتمثل في رأب الصدع بين الدراسات والتدريب وسوق العمل، وال سيما فيما بين النس
 . وهذه المسألة هي مسألة تقنية بقدر ما هي مسألة سياسية. بحيث يرتفع عدد الشباب في العمالة

  العملالمتصلة بحقوق الظروف العمل الهشة و
توطنة إسرائيلية في األراضي المحتلة يمّكن العمال الفلسطينيين من ضمان العمل في إسرائيل أو في مس .١٢٠

 يصفون الكثيرينوعلى الرغم من ذلك، فإن . العمل وتأمين دخل ألسرهم ما آان يمكن أن يتوفر لوال ذلك
ن دون ويستبعد الفلسطينيو. قبل النساء والرجال بموجبها في العمل بأنها مرهقة وتعسفية ومذلةالظروف التي ُي

والحد األدنى لالستخدام في . سباب أمنية، سواء آان لديهم سجل أمني أم الأل سنة من العمل في إسرائيل ٣٥سن 
وباإلضافة إلى حيازة .  سنة٢٥المناطق الصناعية اإلسرائيلية في الضفة الغربية هو في الوقت الحاضر 
ض منح ذلك أو سحبه في أي وقت ترخيص عمل سار، من المطلوب الحصول على تصريح أمني ويمكن رف

وزودت جمعية الحق البعثة بمعلومات تفيد بأن ممارسة الضغط على العمال الفلسطينيين للتعاون مع . دون تفسير
ويتسبب نظام التراخيص .  المخابرات اإلسرائيلي مقابل الحصول على تصريح أمني، آخذة في االزديادجهاز

ل، تشمل التواطؤ بين وسطاء فلسطينيين وفرادى افي االتجار بالعمالعويص في نشوء ممارسات غير مشروعة 
 ). ٢٠٠٧جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال،  (أصحاب العمل اإلسرائيليين

وسمعت البعثة مرة جديدة إفادات عن ضعف الحماية من مخاطر العمل في المستوطنات والمناطق  .١٢١
لكرم وبرقان، تعرض وع الكيميائية، مثل تلك الموجودة في منطقتي طويذآر أن المصان. الصناعية اإلسرائيلية

ويذآر أن صحة العمال غير مراقبة وأن معدات السالمة غالبًا ما تكون . العمال لظروف محفوفة بالمخاطر
ولوحظ حدوث عدد من اإلضرابات بسبب ظروف العمل التي تتهدد بالصحة واألجور التي تتدنى عن . مفتقدة

وقال محاورون من المجتمع المدني للبعثة أيضًا إن عمل األطفال تواصل في المستوطنات . نى لألجورالحد األد
 . اإلسرائيلية، بما في ذلك في مقالع األحجار ومزارع البلح

، جرى تمديد تغطية معاشات التقاعد في إسرائيل لتشمل جميع ٢٠٠٨يناير / ومنذ األول من آانون الثاني .١٢٢
 ،ويقدم قانون التأمين الوطني اإلسرائيلي تعويضًا في حالة حوادث العمل. العمال الفلسطينيونالعمال، بمن فيهم 

المطالبة بهذا التعويض ألن التقارير الطبية الصادرة عن عملية عند لكن العمال الفلسطينيين يواجهون صعوبات 
نظام التراخيص اإلسرائيلي بكل باإلضافة إلى ذلك، قد يحول . األراضي المحتلة غير معترف بها في إسرائيل

 . مل إلى مرفق رعاية طبية في إسرائيل في حالة وقوع حادث عملابساطة دون وصول الع
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  المستوطنات : الحماية القانونية للعمال الفلسطينيين
  والمناطق الصناعية

لقانونية فيما يتعلق آانت التقارير السابقة للمدير العام قد أشارت في مناسبات عدة إلى مواطن عدم التيقن ا .١٢٣
ومع تزايد .  العمل ذي الصلة في المستوطنات اإلسرائيلية والمناطق الصناعية في الضفة الغربية وغزةبتشريع

 المستخدمين من جانب أصحاب عمل إسرائيليين في المستوطنات وفي المناطق عدد العمال الفلسطينيين
 . ملحةالصناعية القائمة ضمنها، ال تزال هذه القضية قضية 

وآقاعدة عامة، يخضع الفلسطينيون المقيمون في مناطق تحت السيطرة اإلسرائيلية للقانون الساري قبل  .١٢٤
أي القانون المصري في قطاع غزة (االحتالل، بصيغته المعدلة بموجب قرارات عسكرية إسرائيلية الحقة 

ئيل أجزاء واسعة من القانون وعلى النقيض من ذلك، جعلت إسرا). والقانون األردني في الضفة الغربية
اإلسرائيلي سارية على اإلسرائيليين في المستوطنات بموجب قرارات عسكرية، بما في ذلك قوانين العمل 

 ).١٩٨٩ ،يتبنفينيس(

، اعتبرت محكمة العدل اإلسرائيلية ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١٠وفي قرار مرجعي صادر في  .١٢٥
قانون العمل اإلسرائيلي يسري على عقود العمل بين العمال الفلسطينيين أن ، ٥٦٦٦/٠٣في القضية رقم  ،العليا

وعلى حد ما شدد عليه أحد القضاة، . وأصحاب العمل اإلسرائيليين عن العمل المنفذ في المستوطنات اإلسرائيلية
لقانون يطبق فيه ايعتبر تطبيق القانون األردني على عقود العمل مع العمال الفلسطينيين في الوقت الذي 

انظر (اإلسرائيلي على العمال اإلسرائيليين، انتهاآًا للحقوق األساسية للعمال الفلسطينيين ويعرضهم للتمييز 
 ). ٢٠٠٧آيزنبيرج، ، و٢٠٠٨جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال، 

ئيلية بموجب وفي حين ال يخلف هذا التطور أثرًا ماديًا على الوضع غير القانوني للمستوطنات اإلسرا .١٢٦
القانون الدولي، فإنه يبدو وآأنه يفتح السبل أمام العمال الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم في المحاآم 

والتعويض عن الحوادث من الخدمة اإلسرائيلية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحد األدنى لألجور ومدفوعات الفصل 
وقد تتمكن المرأة الفلسطينية من االعتماد على التشريع .  االجتماعيةالمرتبطة بالعمل وغير ذلك من اإلعانات

ولقد سّلم معظم محاوري البعثة بأهمية . اإلسرائيلي لمناهضة التمييز، بما في ذلك الحماية من التحرش الجنسي
دادهم لتنفيذ  العمل الدولي استعكتبوذآر ممثلو رابطة الصناعيين في إسرائيل لبعثة م. قرار حماية حقوق العمال

 . الحكم الصادر عن المحكمة العليا

وهناك وعي . ومن السابق ألوانه الخلوص إلى استنتاج بشأن اآلثار العملية لقرار المحكمة العليا وتنفيذه .١٢٧
باإلضافة إلى .  فيما بين العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل اإلسرائيليين بهذا التطور وتداعياتهحتى اآلنقليل 

 يكون التوجه إلى محكمة في إسرائيل خيارًا واقعيًا بالنسبة للعديد من العمال على الرغم من الجهود ذلك، قد ال
فالعمال .  القانونية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لمساعدتهمونةالحثيثة التي تبذلها نقابات العمال والمع

. معاناة التمييز في العمل خشية فقدان وظائفهممستخدمون غالبًا على أساس يومي قد يختارون الالفلسطينيون 
والعمل في إسرائيل للبعثة بأن قرار المحكمة سينفذ رغم أنه ال وذآر مسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة 

 . يزال من غير الواضح آيف سيجري رصد التقيد بالتشريع على أساس منتظم

العامل للدفاع عن حقوق العمال واالتحاد العام وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، نظمت جمعية عنوان  .١٢٨
لنقابات عمال فلسطين مؤتمرًا في أريحا حول حقوق العمال الفلسطينيين المستخدمين في المستوطنات 

الهستدروت آتيبًا ترد فيه اتحاد ونشر ). ٢٠٠٨جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال، (ية سرائيلإلا
يع العمل اإلسرائيلي باللغة العربية، وقد ترجمت بدعم مالي من منظمة العمل األجزاء ذات الصلة من تشر

عن التزامه بمساعدة العمال الفلسطينيين على إنفاذ حقوقهم لدى المحاآم الهستدروت الدولية، وأعرب 
 . اإلسرائيلية

  

  



  

 

  الحرية النقابية والحوار االجتماعي  - ٥
 الجماعية هما من المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التي إن الحرية االجتماعية والحق في المفاوضة .١٢٩

فالقيود على حرآة التنقل، التي فرضتها السلطات . تتعرض على الدوام للتهديد في األراضي العربية المحتلة
ما و.  قدرة العمال الفلسطينيين ورجال األعمال على التنظيم وعلى ممارسة أنشطتهم بحريةحد منالعسكرية ت

 تشاورت البعثة التي وضع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في غزة، وبصورة خاصة ه األسى يثير
 العمل كتبولم يتمكن رئيس غرفة التجارة في غزة من الحصول على ترخيص للقاء بعثة م.  عبر الفيديوهامع

 . الدولي في رام اللـه

اعية والزراعية الفلسطينية في القدس والصنوعلمت البعثة أن إغالق مكتب اتحاد الغرف التجارية  .١٣٠
باإلضافة إلى ذلك، علمت . الشرقية، قد مدد لسنة أخرى مما يطيل في عمر هذا التدخل الخطير في أنشطته

أبريل /  نيسان٢البعثة أن مكاتب الغرفة التجارية في رام اللـه قد خضعت للتفتيش وتعرضت لألضرار في ليل 
ة في آاملوتأمل اللجنة في أن تجري السلطات تحقيقات . ب وآلة تصويرمنها جهاز حاسو صودروقد . ٢٠٠٨

 . هذا الحادث

 عندما سيطرت حرآة حماس على السلطة في ،٢٠٠٧يونيه / وأفضت األحداث التي وقعت منذ حزيران .١٣١
لدولي  العمل اكتبوقد ابلغ االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين م. غزة، إلى انتهاآات خطيرة للحقوق النقابية

 أن حرآة حماس قد هاجمت مكاتب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واحتلتها ٢٠٠٧يوليه /  تموز١٧بتاريخ 
 العمل الدولي مع قادة االتحاد العام كتبوخالل المناقشات التي أجرتها بعثة م. في خان يونس ومدينة غزة

اتب ومرافق االتحاد، بما فيها روضة لألطفال، قد لنقابات عمال فلسطين في غزة، ذآر هؤالء القادة أن جميع مك
مكاتب ووثائق وملفات وأنشأت حرآة حماس لجان عمال إسالمية تستخدم اآلن . سيطرت عليها حرآة حماس

االتحاد عددًا وفي غضون ذلك، استأجر . وأوراق مراسالت تحمل رأسيات االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
ودعا االتحاد الدولي لنقابات العمال إلى انسحاب حرآة حماس من . واصلة أنشطتهمن الشقق الصغيرة بهدف م

وتؤآد البعثة من ). ٢٠٠٧االتحاد الدولي لنقابات العمال، (مكاتب ومباني االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
 تدخًال خطيرًا في بات العمال وممتلكاتها تشكلجديد أن مثل هذه االعتداءات على النقابيين وعلى مباني نقا

 . مكاتبه ومرافقه وتجهيزاتهالحقوق النقابية، وتدعو إلى أن تعاد فورًا لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

قصفت ، ٢٠٠٨فبراير /  شباط٢٨وعلمت البعثة آذلك من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أنه في ليل  .١٣٢
ابع لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة غزة، وهو بناء  التبيت الشعبقوات الدفاع اإلسرائيلية ودمرت 
وأثارت البعثة هذه المسألة .  بمساعدة مالية من الحرآة النقابية النرويجية١٩٩٧من خمسة طوابق شيد في عام 

 . مع السلطات اإلسرائيلية

بذل جهودها سطينية وإزاء هذه الخلفية الصعبة، تواصل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الفل .١٣٣
مايو /  أيار فيوقد عقد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤتمره الوطني. للنهوض بحقوق ومصالح أعضائها

وأشار . المنتخبة حديثًا، من النساء عضوًا في اللجنة التنفيذية ٢٥وآان أربعة من األعضاء البالغ عددهم . ٢٠٠٧
 وذآر الخطط التي ،ي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية هي إحدى أولوياتهاالتحاد إلى أن تقوية اإلطار القانون

آما أشار . وضعتها السلطات لتعديل التشريعات القائمة بأسلوب قد يقوض مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية
سيج والبناء  أبرم في قطاعات النقد الجديدة  االتفاقات الجماعيةًا منعددأن االتحاد بصورة إيجابية إلى 
وواصل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين آذلك إدارة نظام التأمين الصحي . واالتصاالت السلكية والالسلكية

وإدارة شؤون المرأة ناشطة هي األخرى في . سعى إلى إنشاء مجلس وطني يعنى بالسالمة والصحة المهنيتينيو
 .  تتصدى للتمييز ضد المرأة في مكان العمل وهي،مجال التدريب وتطوير المهارات لفائدة النساء

 العمل الدولي أن االتحادين كتبوأبلغ آل من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والهستدروت بعثة م .١٣٤
فالهستدروت يدافع عن مصالح العمال الفلسطينيين آإسهام منه في عملية السلم . يتطلعان إلى تعزيز تعاونهما

 ذلك، أشار إلى مبادرة مشترآة مزمعة مع االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وآمثال ملموس على. الهشة
الفلسطينيين الذين يواجهون واالتحاد الدولي لعمال النقل بغية إنشاء خط هاتفي مباشر لسائقي الشاحنات 

لسطينيين بموظفي وعندما يتصل أحد السائقين الف. صعوبات عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية أو المعابر اإلسرائيلية
الخط الهاتفي المباشر، يجري هؤالء اتصاالت مباشرة مع السلطات العسكرية لتوضيح الوضع وتقديم اإلرشاد 

 . لسائق الشاحنة بناًء على ذلك
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ومسألة تقديم مساعدة قانونية للعمال الفلسطينيين ترد في أعلى جدول أعمال االتحاد العام لنقابات عمال  .١٣٥
وقد أعرب االتحاد عن .  وستتلقى بناًء على ذلك دعم منظمة العمل الدولية،الغربية وفي غزةفلسطين في الضفة 
ديد الحوار مع الهستدروت وباستعراض تنفيذ االتفاق بين المنظمتين بشأن تحويل رسوم جاهتمامه الشديد بت

.  العام لنقابات عمال فلسطين، إلى االتحادالعضوية التي تستقطع من العمال الفلسطينيين المستخدمين في إسرائيل
بناء مرافقه في غزة ولمعالجة إلعادة ودعا االتحاد العام لعمال فلسطين في غزة إلى تقديم مساعدة عاجلة 

 . الشكاوى المقدمة من العمال الفلسطينيين ضد أصحاب العمل اإلسرائيليين في أعقاب اإلغالق التام لغزة

ة أعضاءها على التكيف مع نظام اإلغالق والتصاريح، وذلك وتساعد منظمات أصحاب العمل الفلسطيني .١٣٦
وقد باتت مبادرة جديدة، هي . من السلطات اإلسرائيلية" بطاقات رجال أعمال"على سبيل المثال بالحصول على 

وتواصل غرفة التجارة .  منشآتهن الخاصةاللواتي يبدأن األعمال، ناشطة وهي تقدم الدعم للنساء سيداتمنتدى 
آما أنها تشارك آذلك في . للمنشآت التي تنتج ألسواق التصدير" قواعد المنشأ"لس إصدار شهادات في ناب

 . مساعدة النساء من منظمات المشاريع في المستقبل

 العمل الدولي فرصًا سانحة وإرادة عازمة على تقوية كتبوعلى الرغم من هذه القيود، وجدت بعثة م .١٣٧
وترحب البعثة بالتزام وزير العمل والتخطيط في السلطة الفلسطينية بإشراك . الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

ويزمع إنشاء مجلس . الشرآاء االجتماعيين في المشاورات بشأن الخطة الفلسطينية للتنمية وإعادة اإلعمار
 المتصلة وتعتبر البعثة أن المشاورات الثالثية أساسية بصورة خاصة فيما يتعلق بالبرامج. استشاري تمثيلي
 . بسياسة العمالة

ن الحكوميون موظفوال العمل الدولي، أعلن كتب عند زيارة بعثة م٢٠٠٨أبريل / نيسانوفي أوائل  .١٣٨
والبعثة مدرآة للقيود الميزانية الشديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية . إضرابًا في الضفة الغربية بسبب األجور
في القطاع العام بممارسة الضغط لالستجابة لشواغلهم المشروعة، بما ولكنها تدعو إلى االحترام التام لحق موظ

فلطالما دافعت منظمة العمل الدولية وال تزال عن التوصل إلى . في ذلك من خالل ممارسة حقهم في اإلضراب
 . حلول قائمة على الحوار

حت الظروف بذلك، بشأن من أن تعقد مشاورات ثالثية منتظمة، آلما سمه ال بد وأخيرًا، تعتبر البعثة أن .١٣٩
 الحرية النقابية والمفاوضة ت تشملالتدابير الرامية إلى تعزيز قوانين ومؤسسات العمل الفلسطينية، في مجاال

وتعرب منظمة العمل الدولية عن اقتناعها بأن معايير . الجماعية والمساواة بين الجنسين والضمان االجتماعي
 .  سليمًا لالسترشاد والتشاورًااسالعمل الدولية ذات الصلة توفر أس

  



  

 

  استنتاجات  - ٦
 ووجدت وضعًا ٢٠٠٨أبريل /  العمل الدولي األراضي العربية المحتلة في أوائل نيسانكتبزارت بعثة م .١٤٠
يزال  المعيشة تتدنى منذ عدة سنوات والوما فتئت مستويات . ًا جدًا في العمالة والعمل والوضع االجتماعييدرمت

بحرية وقد باتت العمالة المنتجة والمختارة .  مرتفعة جدًا ونوعية العمالة آخذة في التدهورالفقر على مستويات
وتتجلى أزمة العمالة الواضحة في االستخفاف المنتظم بالحق األساسي للعمال .  وليس القاعدةاستثناًءأآثر فأآثر 

صول والتمييز في حرآة التنقل وسبل الف. العرب في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام والمهنة
 . لى العمل والموارد اإلنتاجية والتمييز في ممارسة الحريات األساسية، إنما هي ظواهر واسعة االنتشارإ

وتواجه المؤسسات التي تمثل أصحاب العمل والعمال األحرار والديمقراطيين، تدخًال في حقهم في  .١٤١
 . وظائفهم األساسيةالتنظيم وتفضي إلى صعوبات جمة في أداء 

الضفة الغربية ويعزل جميع أجزاء أما نظام عمليات اإلغالق والتصاريح المتشدد، الذي يلقي بظالله على  .١٤٢
وتخضع . إلسرائيل وال للفلسطينيينشيئًا يفيد األمن، ال  فهو ال يقدم ،القدس الشرقية من فصل ديقطاع غزة ويز

ويحتال الفلسطينيون على العيش بمعونة .  ال تنقطع انقطاعًا تامًاحرآة تنقل األشخاص والسلع لقيود صارمة حين
 .  الهيئات المانحة والتحويالت األسرية والوظائف غير المنتظمةاتمساعد

وقد اآتسبت السلطة الفلسطينية من جديد الدعم المالي والتأييد السياسي من اللجنة الرباعية والمجتمع  .١٤٣
ر رئيس الوزراء الجديد من مباشرة التصدي للعجز المالي الحاد الذي آان وقد مّكن هذا األم. الدولي عمومًا

 ومتأخرات الموردين من الخاصة ن الحكوميينموظفيالوأدى دفع أجور . ٢٠٠٧يونيه / سائدًا حتى حزيران
فضًال عن تجدد دعم المانحين لالستثمار ولمشاريع الهيكل األساسي، إلى ضخ السيولة الالزمة بإلحاح في 

 . ٢٠٠٦وقد تجلى ذلك في انتعاش طفيف بالنسبة لعام . قتصاداال

، التي لقيت ترحيبًا شديدًا، على األولويات االستراتيجية لإلصالح والتنميةوترآز الخطة الفلسطينية  .١٤٤
 .لي ونمو القطاع الخاص واالستثماراإلدارة واألمن واإلصالح الما: التالية

 وذلك بمواصلة ،سيلو زخمًا جديدًا في أعقاب مؤتمر أناب مفاوضات السالمآتسبتوفي موازاة ذلك ا .١٤٥
عمًا باألمل فمالسيناريو يكون يفترض أن و. المحادثات المباشرة بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت

سلطة فلسطينية أقوى تتمتع بدعم آامل من المجتمع الدولي وتتسم برؤية واضحة األمل في : يتمثل فيما يلي
ويخصص دور أساسي . ٢٠٠٣اتها المستقبلية المحتملة بما يتمشى مع خريطة الطريق لعام لدورها وتوجه

 . للقطاع الخاص والقدرة المثبتة ألصحاب المشاريع الفلسطينيين المهرة ولرابطات أعمالهم

فتزايد تدهور .  تحت الرمادناراليأس واإلحباط والغضب آالهناك شعور آامن بوعلى الرغم من ذلك،  .١٤٦
 إنما يغذي شعورًا واسع االنتشار بفقدان ٢٠٠٨ابريل / ة والوضع االجتماعي الملحوظ في أوائل نيسانالعمال

الثقة في قدرة المفاوضات السياسية على تحقيق اختراقات حقيقية من شأنها أن تحدث تغييرًا جذريًا في الشقاء 
  .مستقبلهمآفاق الذي يعاني منه الفلسطينيون في حياتهم اليومية وفي 

 العمل الدولي عن خطر اتساع كتبوتحدثت إحدى المالحظات التي ذآرها محاورون عديدون أمام بعثة م .١٤٧
أن ما من شيء يكاد يلوح في األفق حتى اآلن، واستمرار الوقائع ، ال سيما ومفاوضات السالمأهداف الثغرة بين 

تيش ونظام التصاريح والصبر المتمثلة في عمليات اإلغالق والتوغل العسكري ونقاط التف، على األرض
للمستوطنين  "صل، واستمرار البناء في المستوطنات والطرق المخصصة اجدار الفالمحدود المطلوب لعبور الال

 . ، بما في ذلك تزايد فصل القدس الشرقية عن األراضي الفلسطينية"دون غيرهم

وهناك المزيد . عاناة شديدةموتلحظ في آل مكان عالمات ضعف المؤسسات ومعاناة النسيج االجتماعي  .١٤٨
، بما في ذلك عمل األطفال؛ ويؤدي استمرار البطالة المرتفعة إلى تغذية "بأسلوب الكفاف"العمالة ولكن من 

، وال سيما النساء؛ وينتشر الفقر بين المسنين وبين يتمتع بالشباب والمهارةالشعور باإلحباط فيما بين جيل 
في السجون اإلسرائيلية أو احتجزوا عدد آبير من األسر التي لديها أقارب أضعف أفراد المجتمع، بما في ذلك 

 . متكررة" صدامات"في قتلوا 

طريق يؤدي إلى " بالسالم آشرط لألمن"في وجه المطالبة " باألمن أوًال ومن ثم السالم"رفع المطالبة إن.١٤٩  
عملية  فيإنما هما استثمار ضروري ولطالما قالت منظمة العمل الدولية إن العمالة والعمل الالئق . مسدود

 . المبادئ الراسخة في إعالن فيالدلفيا؛ وهذا مبدأ من لألمن والسالم ودعمهماالتحضير 
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وفي موازاة المفاوضات السياسية الجارية، ستواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم لسياسات وبرامج  .١٥٠
اردها بالتعاون مع هيئاتها المكونة وشرآائها، من وستتيح المنظمة خبراتها ومو. العمالة والعمل الالئق
لنهوض بتدعيم الحقوق والعمالة والحماية  بغية ا، وفي البلدان المجاورة على السواءفلسطينيين وإسرائيليين

 . االجتماعية والحوار االجتماعي وفقًا للوالية التي تضطلع بها

ت هامة إلنعاش أنشطة التعاون التقني ، اتخذت منظمة العمل الدولية خطوا٢٠٠٧أغسطس / وفي آب .١٥١
التي تقوم بها في األراضي العربية المحتلة عن طريق إيفاد بعثة متعددة التخصصات إلى الميدان لوضع إطار 

الجمع بين خلق فرص العمل قصيرة األمد وأهداف تنمية القدرات برنامج جديد لمنظمة العمل الدولية، يهدف إلى 
لوضع إطار للبرمجة يترآز على ثالثة أهداف رئيسية، أخرى ت عدة بعثات متخصصة وتتال. على األمد البعيد

؛ )للتشغيل والحماية االجتماعيةبما في ذلك إعادة تفعيل الصندوق الفلسطيني (سوق العمل تقوية إدارة : هي
فة تنظيم المشاريع تحسين القابلية لالستخدام من خالل تطوير المهارات والتنمية االقتصادية المحلية؛ تعزيز ثقا

وقد وضعت مقترحات مشاريع مفصلة في آل مجال من هذه المجاالت . لفائدة القطاع الخاص ونمو اإلنتاجية
 . منهاأولى اتفاق مع وزارة العمل والتخطيط من أجل تنفيذ مرحلة موجب وجرى تحديد األولويات ب

فيما يتعلق وضع الاستعراض بغية السوري المحتل وزارت إحدى البعثات متعددة التخصصات الجوالن  .١٥٢
 في النمو هاإدماج المرأة في سياق تحديات البطالة القائمة والدعم المحتمل للتعاونيات من أجل تعزيز إسهامب

والمحادثات جارية على قدم وساق مع الشرآاء المعنيين لتقييم اآلليات المثلى . المنطقةاالجتماعي االقتصادي في 
ناء قدرات هذه الهيئات المكونة فضًال عن مد نطاق المساعدة التقنية للحد من انعزالها عن بللدعم من أجل توفير ا

 .تجارب ومعارف المجتمع الدولي

وآما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، سيقدم تقرير مستقل إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  .١٥٣
فصيل بشأن برنامج منظمة العمل الدولية المعزز ، عن آخر المستجدات بالت٢٠٠٨نوفمبر / في تشرين الثاني

 . للتعاون التقني في األراضي العربية المحتلة
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  السيد ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

  منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات أخرى

  االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نابلس
  ، األمين العامالسيد شاهر سعد

  السيد ناصر يونس، رئيس نقابة النقل في فلسطين

  ة العالقات الدوليةالسيدة غادة أبو غليون، منسقة دائر

  السيد فتحي ناصر، دائرة العالقات العامة، مستشار قانوني

  نابلس/ السيد سعيد الجيان، عضو اللجنة التنفيذية 

  رئيس نقابة السياحةوالسيد سهيل خضر، عضو اللجنة التنفيذية 

  السيد مانويل عبد العال، عضو اللجنة التنفيذية وأمين الدائرة القانونية

  نة الريماوي مفارجة، دائرة شؤون المرأة، رام اللـهالسيدة آم

  السيد فوزان عويضة، عضو اللجنة التنفيذية

  يب، عضو اللجنة التنفيذيةذالسيد إبراهيم 

  د، عضو اللجنة التنفيذية، أمين دائرة الشبابيالسيد باير سع

  ني، عضو اللجنة التنفيذيةنالسيد مصطفى ج

  ين، غزةاالتحاد العام لنقابات عمال فلسط
  ش عبيد، نائب األمين العام، نائب األمين العام لنقابة البناء والنجارةايالسيد ع

  السيد طارق الهندي، أمين االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، األمين العام لنقابة الزراعة

  السيد سالمة أبو زعيتر، األمين العام لنقابة الخدمات الصحية ورئيس الدائرة القانونية

سيد إلياس الجلدة، نائب األمين العام لنقابة الخدمات الصحية ورئيس دائرة التنظيم في  االتحاد العام ال
  لنقابات عمال فلسطين

   رئيس دائرة السالمة والصحة المهنيتين-السيد بكر الجمال، نائب األمين العام لنقابة الخدمات التعليمية 

  ة عمال البلدياتالسيد فايز لوباد، نائب األمين العام لنقاب

  السيد عبد الرؤوف عليان، أمين صندوق نقابة عمال المعادن

   أمين العالقات الدوليةالسيد عبد الرؤوف مهدي،
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  اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، الرام
  السيد أحمد هاشم الزغير، الرئيس

  السيد جمال جوابرة، المدير 

  ئرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االتحاد مهنا، مدير، دايالسيد عل

  السيد نزيه نرداوي، دائرة المعلومات

  غرفة تجارة غزة
  السيد محمد سالم القدوة، محافظ غزة ورئيس غرفة التجارة

  السيد محمود اليازجي، رئيس لجنة العالقات العامة في غرفة تجارة غزة

  غرفة تجارة وصناعة نابلس
  ن العامالسيد حسام حجاوي، األمي

  السيد عمر هاشم، نائب الرئيس

   الخياط، المدير العام. السيد نمير ط

  جمعية الحق، رام اللـه
  السيد شعوان جبارين، المدير العام

  السيد وسام أحمد، مساعد برامج

  السيد ناصر ريس، باحث قانوني

  جامعة القدس، القدس
  ة ودراسات النوع االجتماعيفدوى اللبدي، مديرة مرآز إنسان للدراسات النسائيالسيدة 

  منتدى سيدات األعمال
  السيدة سميرة حليلة، أمينة السر

  السيدة آمال مغربي، عضو اللجنة التنفيذية

  جمعية المرأة المقدسية
  ، المديرةزالطيموالسيدة نداء 

  الجمعية األآاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية 
  السيد مهدي عبد الهادي، الرئيس

  ألعمال الفلسطينيةجمعية رجال ا
  السيد ماجد معالي، المدير

  )أصالة(الرابطة الفلسطينية لصاحبات األعمال 
  السيدة ريم عبوشي، المديرة
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  الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
  ، الرئيسهالسيد لؤي شبان

   آنعان، مسؤولة دائرة القوى العاملةىالسيدة سه

  حصائيةالسيد محمود جرادات، نائب الرئيس للشؤون اإل

   الحسابات القوميةةالسيدة آمنة خصيب، مدير

  السيدة عناية زيدان، المديرة العامة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية

   ، رام اللـهاالتحاد العام للصناعات الفلسطينية
  السيد باسم صبحي خوري، رئيس مجلس اإلدارة

  صندوق االستثمار الفلسطيني
  المؤسسية والناطق الرسميلعالقات السيد جمال حداد، مدير إدارة ا

  )لتريداب(مرآز التجارة الفلسطيني 
  السيد أمجد قصص، مدير تطوير التجارة

  المؤسسات اإلسرائيلية

  حكومة إسرائيل

  وزارة الصناعة والتجارة والعمل
  عمراني، رئيس منسقي البحث، شعبة عالقات العملالسيد أفنير 

   قات العملمسؤولي عال تساآي، آبيرإشلومو السيد 

  ، القدسوزارة الشؤون الخارجية
   المتحدة والمنظمات الدوليةاألممأهارون لشنو يعار، نائب المدير العام، رئيس شعبة السيد 

  السيد روني آدم، مدير، إدارة الشؤون السياسية لألمم المتحدة

  السيد أورلي جيل، مدير، إدارة المنظمات الدولية

  ألراضي تنسيق األنشطة الحكومية في ا
  راضيألاللواء يوسف مشلف، منسق األنشطة الحكومية في ا

  المقدم باروش دوف بريسكي، رئيس، الفرع االقتصادي

  ، فرع العالقات الخارجية نالمقدم دانيال بودوا

  منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات أخرى

   االتحاد العام للعمل في إسرائيل- الهستدروت
   إدارة الشؤون الدولية،رئيسالحة، مصالالسيد نواف 

  السيد آفي إدري، الرئيس، اتحاد عمال النقل

   النشاط الدولي، إدارة الشؤون الدوليةةبيرو، مديرا ش-ا بيرا أفيتال شةالسيد
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   منظمة العمل الدوليةلدىممثل الهستدروت يوسف قرا، السيد 

  حات، منسقالسيد جادو فر

  مرأة السيدة سمر بريك، ممثلة أنشطة ال

  ثانوية ، مدرسة مسعدة العلمالسيد هيثم أبو عواد، م

  رابطة الصناعيين في إسرائيل
  السيد آفي باراك، رئيس شعبة العمل والموارد اإلنسانية

السيد دان آتاريفاس، مدير شعبة التجارة الخارجية والعالقات الدولية؛ مدير، مرآز التجارة العالمي، 
  إسرائيل

  ائب المدير، اتحاد المزارعين في إسرائيلشاي، نيالسيد بوالك إ

  H.K.Bوري روبين، رئيس، مجموعة روبين؛ رئيس، لجنة العمل؛ رئيس، مجلس إدارة مؤسسة يالسيد 

  يائير روتليفي، رئيس مجلس اإلدارة، شرآة أرغامان المحدودة للصناعاتالسيد 

  الستراتيجية، شعبة الشؤون االقتصادية أفرام، مديرة إدارة البحوث االقتصادية وا- تزان نينةفا دالسيدة

  األمم المتحدة والمنظمات الدولية

  )اليونسكو (مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السلم في الشرق األوسط
  سيري، المنسق الخاص.  هالسيد روبرت 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
  دزين، الممثل الخاص يانس تويبرغ فرانالسيد

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األراضي الفلسطينية المحتلة
  السيد مانويل بسلر، مسؤول المكتب

  السيدة اليغرا باتشيكو، نائبة مدير المكتب

  السيد سعيد عبد الحق، محلل شؤون إنسانية، وحدة التنسيق الميدانية في نابلس

  راي دولفين، مستشارالسيد 

  سلمان، مساعد الشؤون اإلنسانية أديب السيد

  مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، األراضي الفلسطينية المحتلة
   آاالدروتشو، رئيس المكتبسيبي جوالسيد

  برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة
  ةستين فان نيوفنهاوس، ممثلة برنامج األغذية العالمي، الضفة الغربية وغزيالسيدة آر

  )يونيفم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
  الفلسطينية المحتلة اليسير، مديرة برنامج األراضي علياءالسيدة 

  )ونرواألا(وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
  يد، المفوضة العامةا أبو زآارنالسيدة 
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  )الفاو(المتحدة منظمة األغذية والزراعة لألمم 
   لويجي دامياني، منسق برامج منظمة األغذية والزراعةالسيد

  مكتب ممثل اللجنة الرباعية، القدس
  لفاريس، نائبة رئيس البعثةأ -السيدة آنا غالو 

  ت آولب، مستشارة تنسيق الهيئات المانحةييالسيدة هنر

  اللجنة الدولية للصليب األحمر
  عثةآاثرين ريتز، مديرة الب السيد

   فيليون، منسق حمايةإلواالسيد 

  )الضفة الغربية وقطاع غزة(مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات الفنية 
   ديكنسون، مسؤول العملياترويالسيد 

  ، بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزةالبنك الدولي
   آرايج، المدير، دائرة الضفة الغربية وغزةيدڤديالسيد 

  وطنيةممثلو الحكومات ال

  القنصلية األمريكية العامة
   آالمباك، ملحق سياسيهذرالسيدة 

   شريدر، مسؤول اقتصاديمايكلالسيد 

   آاربينتر، رئيس اإلدارة االقتصاديةجوناتانالسيد 

   لدى السلطة الفلسطينية مكتب التمثيل النرويجي
  ةي اإلنمائالشؤونن، السكرتيرة الثانية ومديرة ي ماري ميكلسانجريدالسيدة 

  اجتماعات أخرى 

   مرآز المعلومات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة-تسليم ب
  ول، مديرة العالقات الدوليةزالسيدة ريزا 

  مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية
  ، الضفة الغربية وغزةعامة، المديرة الحجلةالسيدة لنا أبو 

   مرآز للدفاع عن حرية الحرآة -مسلك 
  ي باشي، مديرة عامةسارالسيدة 

  جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال 
  ة زوهر، المديرناهة السيد

  الضفة الغربية  -جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال سلوى علينات، السيدة 
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  جنر، دائرة العالقات الخارجيةاالسيد روي و
   سدريجان، عضو اللجنة التوجيهيةالسيدة شيشتين

  ل اإلعالموسائ
  السيدة سيمون آرآس، صحفية 

  الجوالن السوري المحتل

  السيد مجد أبو صالح

  آنج سليمان أبو صالحالسيد 

  السيد محمود سليمان أبو صالح

  السيد صالح مغربي

  السيد سائد فرحات

   أبو صالحالسيد ثائر

   في دمشق، الجمهورية العربية السوريةاالجتماعات

  زيرة الشؤون االجتماعية والعملدياال الحج عارف، والسيدة 

  السيد نواف الفارس، محافظ مدينة القنيطرة

  السيد ميالد عطية، مدير المنظمات الدولية، وزارة الخارجية 

 حباب، أمين العالقات العربية والدولية، االتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السيد أحمد
  السورية 

  ن شؤون العمل، االتحاد العام لنقابات العمالالحسن، أميالسيد أحمد 

  السيد رآان إبراهيم، مدير العمل المرآزي، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  السيدة آمنة رهبان، رئيسة دائرة العالقات العربية، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  والعملالسيد عزت الصالح، مدير المكتب الصحفي، وزارة الشؤون االجتماعية 

   السلق، مترجم، وزارة الشؤون االجتماعية والعملالسيد محي الدين

  االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
  معتوق، نائب األمين العام، أمين العالقات الدولية والهجرة.  رجب مالسيد 

  السيد طعمة الجوابرة، مساعد األمين العام للعالقات العربية 

   األمين العام للجان المتخصصة وتشريعات العمل السيد جمال شميسات، مساعد

   السعد، مدير العالقات الدولية والهجرةالسيد فاروق

  االجتماعات في القاهرة، مصر

  صبيح، مساعد األمين العام، جامعة الدول العربية. محمد مالسيد 

  د محمد لقمان، المدير العام، منظمة العمل العربية السيد أحم

  


