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  تمهيد

هذه السنة أيضًا، على جري العادة منذ ثالثة عقود، وفقًا للوالية التي منحها مؤتمر العمل الدولي،  أوفدت
وزارت البعثة األراضي العربية . بعثة رفيعة المستوى للوقوف على وضع العمال في األراضي العربية المحتلة

تعاون من جميع األطراف المعنية، وإنني ولقد تمتعت بكامل ال. المحتلة وإسرائيل والجمهورية العربية السورية
ويؤآد هذا التعاون مرة جديدة الدعم واسع النطاق للقيم التي تجسدها منظمة العمل . أآرر شديد االمتنان لذلك

  .الدولية

العمال في األرض وأجرت البعثة مناقشات معمقة مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية وأصحاب العمل و
ع الهيئات المكونة في إسرائيل وفي الجمهورية العربية السورية ومع المواطنين السوريين المحتلة وم الفلسطينية

وقدم الجميع . في الجوالن السوري المحتل ومع ممثلين عن األمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية
تقرير المقدم إلى مؤتمر معلومات عن وضع العمال في األراضي العربية المحتلة، استرشد بها في إعداد هذا ال

  .وآالعادة، استرشدت البعثة في عملها لتقصي الحقائق بحسٍّ عميق من االلتزام والحياد. العمل الدولي

. ويبين قدر آبير من المعلومات أن االتجاهات الرئيسية البارزة في تقرير السنة الماضية ال تزال مستمرة
بيد أن النمو لم يكن موزعًا في األرض الفلسطينية المحتلة، ادي وأحرز المزيد من التحسن في الوضع االقتص

نمو على نحو متساٍو بسبب استمرار اإلغالق المفروض على غزة، وألنه في جزٍء آبير منه عبارة عن 
، إلى درجة باتت فيها المستدامةمؤسسات دولة فلسطين وتواصل بناء . أساس شديد التدنيينطلق من  استلحاقي

  .خيارًا حقيقيًار فأآثر أآثهذه الدولة 

السلطة الوطنية (، إقامة الدولة وبناء مستقبلنا: ٢٠١٣-٢٠١١الوطنية للفترة  التنمية خطةوتشدد 
، الصادرة مؤخرًا، على أن استقرار وازدهار دولة فلسطين في المستقبل يجب أن يكون )أ٢٠١١الفلسطينية، 

وتتضمن الخطة الوطنية للتنمية مجموعة من . للجميعمدعومًا بمؤسسات قوية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص 
االستراتيجيات القطاعية، تشمل التشغيل والمساواة بين الجنسين والتعليم والتدريب والحماية االجتماعية 
والتمكين، وهي أمور يعتبر إنجازها حاسمًا بالنسبة لتجسيد بناء دولة تقوم على العدالة االجتماعية والعمل 

ي على ثقة من أن هذه االستراتيجيات، إلى جانب استراتيجية العمل، ستتلقى الدعم الالزم وأن وإنن. الالئق
الحوار االجتماعي سيثري العملية وأن القوانين التي ستعتمد والممارسات التي ستتبع ستكون متمشية مع المبادئ 

  . والحقوق األساسية في العمل

وزراء السيد سالم فياض، الذي تقاسم معنا أفكاره وأود أن أعرب عن تقديري الخاص إلى رئيس ال
وقد أآد التزامه . وشواغله وتطلعاته بالنسبة إلى الدولة المقبلة، وذلك بروح من التبادل شديد االنفتاح مع البعثة

وطلب خبرة . بضمان التقيد باتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية حتى قبل التصديق على هذه االتفاقيات
العمل الدولية في هذا الصدد وال سيما في التصدي لمواضيع المساواة واستغالل آافة طاقات النساء  منظمة

  .اللواتي تشهد مشارآتهن في الوقت الحاضر في سوق العمل مستوى متدنيًا إلى حد مذهل

ل الجاري فانقطاع التواص. وفي إطار عملية بناء الدولة، تعتبر الوحدة الوطنية الفلسطينية ضرورة بالغة
وينبغي أن تتحقق المصالحة بطريقة تعزز السالم وتتجاوب مع . بين رام اهللا وغزة عائق خطير يتعين تذليله

  .الشعب الفلسطيني تطلعات
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بل . ويتعين أن يكون المجتمع الدولي على أهبة االستعداد لمساعدة دولة فلسطين الجديدة عندما ترى النور
زيد قبل ذلك، وعليه أن يكثف التزامه في عملية السالم بغية ضمان إطاٍر يمكن فيه على هذا المجتمع أن يبذل الم

ويجب أن يتحول النزاع إلى تعاون ويجب أن تكون الثقة هي الغالبة على . اتخاذ تدابير حاسمة من أجل السالم
  . الخوف وانعدام اليقين، آما يجب أن تزال العقبات من طريق التنمية

من الممكن إيجاد توازن بين الحاجة المشروعة إلى األمن واألمن البشري، وهي  وال بد من أن يكون
أمور ال يمكن التمتع بها إّال في ظروف يسودها احترام حقوق اإلنسان والحق في مزاولة العمل وتنظيم المشاريع 

  .اعيرية والحق في اإلدارة السديدة والمشارآة في مثل هذه اإلدارة عن طريق الحوار االجتمبّح

وهناك في الوقت الراهن منطق أمني يجب أن يحل محله منطق إنمائي يقوم على رؤية طويلة األجل 
للمصالح االقتصادية والمصالح المتصلة بالعمل واألمن البشري لجميع النساء والرجال الذين لديهم مصلحة 

قسامات، وتذليل الحواجز المادية فهل يمكن التغلب على االن. مشروعة في هذه المنطقة الغنية وإنما المضطربة
والفكرية وتحرير الطاقات البشرية التي يمتلكها الماليين من الناس في المنطقة ألغراض تحقيق التنمية؟ أم أن 
هذه الطاقات ستظل مكبوتة ويظل األمل مخذوًال بفعل النزاع ويقتصر أي جهٍد إنمائي حقيقي على إدارة استمرار 

انية؟ وال يتوقف مستقبل العمال وحدهم، بل يتوقف مستقبل السكان برمتهم في األراضي المساعدة األولية اإلنس
بها األطراف المعنية  أتيإسرائيل، على األجوبة التي ت السكان برمتهم في العربية المحتلة فضًال عن مستقبل

  . مباشرة والمجتمع الدولي على هذا التساؤل

بية المحتلة فما من تحسن حقيقي يمكن إحرازه ما لم ترفع أما فيما يتعلق بوضع عمال األراضي العر
وآما يشير التقرير، فلقد وصلت التدابير . بل ما لم ُيرفع االحتالل ذاته ،القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي

ا لم ُتلَغ التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إلى نقطة ال يمكن أن يتحقق بعدها النمو االقتصادي ونمو فرص العمل م
  . ظروف االحتالل

وال يزال . وال يزال الحفاظ على القدس الشرقية آعاصمة لدولة فلسطينية مستدامة من الشواغل الملحة
وجود الفلسطينيين في المدينة وسبل الوصول إليها على تراجع، في حين يعاني الفلسطينيون من التمييز في 

وال تزال المؤسسات والمنظمات . لخدمات االجتماعيةمجاالت من قبيل التخطيط الحضري والتعليم وا
الفلسطينية، بما فيها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، محرومة من القيام بدورها الهام، آما أن االلتزام 

ونظرًا إلى استكمال أجزاء . الوارد في خريطة الطريق بإعادة فتح غرفة التجارة الفلسطينية لم ُيستوَف بعد
من الجدار الفاصل، فإن فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية آخذ في الترسخ آأمر واقع مع ما يخلفه إضافية 

  .من عواقب تجر الكوارث على الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والثقافية الفلسطينية

لموارد الطبيعية ر تقرير البعثة السنة الماضية بأن المستوطنات هي السبب الرئيسي في استنزاف اوذّآ
ومصادرة األراضي العربية والقيود المفروضة على العبور والتنقل وشرذمة األراضي وسياسات التخطيط التي 

ويبين تقرير هذه السنة أن الوضع . نتعيق التنمية العربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليو
واجهها العمال وأصحاب المشاريع في الضفة الغربية، بما في ذلك فالقيود المتعددة التي ي. لم يتغير بكل أسف

القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل، تحرم الفلسطينيين والمواطنين السوريين في الجوالن السوري 
المحتل من فرصة البحث عن العمل والحصول عليه وتحقيق الرخاء بما يتمشى مع الحرية والحقوق المرسخة 

  .ر منظمة العمل الدوليةفي دستو

" اقتصاد األنفاق"وفي غزة، أدى اإلغالق إلى ارتفاع البطالة والتعويل على المساعدة الخارجية وتزايد 
. وما لم يرفع اإلغالق التام عن غزة فإن النسيج االقتصادي واالجتماعي في غزة سيتزايد انحالًال. غير المنظم

  .األنشطة التي يمكن أن تضمن سبل العيش للنساء والرجال بل ستضمحل أآثر فأآثر احتماالت انتعاش

وال بد من . ولقد تجاوزت عملية السالم الجارية إلى حٍد آبير الوضع في الجوالن السوري المحتل
االعتراف بحقوق المواطنين السوريين في العمل وفي االستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية، وال بد من ضمان 

  .حرية الكاملة واحترام حقوق اإلنسانظروف تسودها ال

قد تكون حاسمة بالنسبة  ، بلإن التغيرات التي تجري في العالم العربي بصورة عامة تغيرات هامة للغاية
فإن من السابق ألوانه للغاية التخمين  ،ومع ذلك. إلى جميع التطورات في المستقبل في األراضي العربية المحتلة

يرات، بكل تناقضاتها، بالنسبة إلى السياسات في مصر والجمهورية العربية السورية بما ستؤول إليه هذه التغ
  .وغيرهما من البلدان في المنطقة
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وتقدم هذه التطورات تهديدات وفرصًا على حد سواء، وقد تتيح فرصًا جديدة في مجاالت لم يحدث فيها 
فقد يسعى البعض إلى  :طران على األقلوهناك خ. شيء يذآر أو لم يحدث فيها شيء البتة منذ زمن طويل

في استغالل الشكوك التي تحيط اآلخر المراهنة على التغيير لتحقيق مكاسب قصيرة األمد، وقد يرغب البعض 
إال أنه : وسيمس التغيير اإلطار الذي تناقش فيه قضايا االحتالل والسالم. لعدم القيام بأي شيء ذريعةبالتغيير آ

وبأي حال، فإن آفاق التغيير في المنطقة العربية . سس لبناء حل سلمياأللعمل على إرساء لن يغير الحاجة إلى ا
  .عمومًا في اتجاه المزيد من الديمقراطية واالنفتاح، ينبغي أن تكون تشجيعًا جديًا لعملية السالم

خـوان سومافيـا  ٢٠١١مايو / أيار
 المديــر العــام
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 مقدمة

مًال بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى على ع . ١
، أوفد المدير العام )١٩٨٠(وضع العمال العرب، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين 

والجمهورية العربية السورية إلجراء أآمل  إلى إسرائيل واألراضي العربية المحتلة بعثةمرة أخرى هذا العام 
إلى جمع  بعثةالوعلى غرار السنوات الماضية، سعت . تقييم ممكن لوضع عمال األراضي العربية المحتلة

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (المعلومات وتقييمها بشأن وضع العمال في األرض الفلسطينية المحتلة 
  .١المحتل والجوالن السوري) وغزة

ممثلو المدير العام بالمبادئ واألهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك  استرشدو . ٢
إعالن فيالدلفيا، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإعالن منظمة العمل 

واسترشد الممثلون أيضًا بالقرارات التي اعتمدها مؤتمر . الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة
العمل الدولي وبالمبادئ المنصوص عليها في معايير العمل الدولية ذات الصلة وتلك التي أعلنتها هيئات 

   . اإلشراف في منظمة العمل الدولية

التقرير، وضع ممثلو  أو عند إعداد هذا ةولدى دراسة جميع القضايا المعنية، سواء أثناء زيارة البعث . ٣
الدولي  اإلنساني القانون التي يتضمنها ذات الصلة معاييرالالمدير العام نصب أعينهم، جريًا على عادتهم، 

) فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية( ١٩٠٧، ال سيما اتفاقية الهاي لعام والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
، واللتين تشكل إسرائيل )بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب( ١٩٤٩واتفاقية جنيف الرابعة لعام 

مجلس والصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرارات ذات الصلة،  البعثةواسترشدت  .طرفًا فيهما
ورقم ) ١٩٨١( ٤٩٧ورقم  )١٩٧٣( ٣٣٨ورقم ) ١٩٦٧( ٢٤٢مجلس األمن رقم  تاألمن، وال سيما قرارا

 مولم تغب عن أذهانه). ٢٠٠٩( ١٨٦٠ورقم ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠ورقم ) ٢٠٠٣( ١٥١٥ورقم ) ٢٠٠٢( ١٣٩٧
  ).٢٠٠٤محكمة العدل الدولية، ( ٢٠٠٤يوليه / تموز ٩أيضًا فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في 

، آممثل خاص له، والسيد طارق )Kari Tapiola( آاري تبيوالوقد عهد المدير العام إلى السيد  . ٤
 ، والسيد مارتين ويـلزاالقتصادي في إدارة تحليل االقتصاد وأسواق العمل الباحث ،(Tariq haq) الحق

)Martin Oelz( ،والسيدة شونا أولني ،أخصائي الشؤون القانونية في برنامج ظروف العمل والعمالة 
)Shauna Olney(  ،زيارة إسرائيل  بمهمةمنسقة الفريق المعني بالمساواة في إدارة معايير العمل الدولية

وقام السيد منير قليبو، ممثل منظمة . ٢٠١١أبريل / نيسان ٩ إلى ٢من  والتي جرت واألراضي العربية المحتلة،
العمل الدولية في الضفة الغربية وغزة، والسيدة رشا الشرفا، المسؤولة عن البرامج في مكتب ممثلية المنظمة 

   .ي آانا عضوين آاملين فيهافي القدس، بجميع التحضيرات لهذه البعثة الت

 ،٢٠١١أبريل / نيسان ١٠وقام الممثل الخاص للمدير العام بزيارة إلى الجمهورية العربية السورية في  . ٥
  .من أجل إجراء مشاورات مع الحكومة السورية ومع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل

                               
تهدف بعثة مكتب العمل : "سابقة، ُأعلن عن موقف الحكومة اإلسرائيلية إزاء الجوالن بالعبارات التاليةالتقارير الفي  إليه آما ُأشير   ١

ويتمثل موقف حكومة إسرائيل في أن الجوالن . راضي العربية المحتلةالدولي إلى جمع المعلومات من أجل تقرير المدير العام عن األ
وعلى ضوء هذا االعتبار، منحت بعثة . الذي تطبق عليه قوانين إسرائيل وواليتها القضائية وإدارتها، ال يعد اآلن من تلك المناطق

ينبغي أال يكون قرار تسهيل هذه الزيارة غير و. مكتب العمل الدولي تصريحًا بزيارة الجوالن آبادرة حسن نية مع آافة التحفظات
ومن الجدير التذآير بأن إسرائيل ضمت الجوالن إليها من ". الرسمية بمثابة سابقة، وهو ال يخالف بأي حال موقف الحكومة اإلسرائيلية

والن، وهو قرار لم يطالب إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الج) ١٩٨١( ٤٩٧وبأن قرار مجلس األمن رقم  ١٩٨١طرف واحد في سنة 
  . تعترف به األمم المتحدة أبدًا
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مع محاورين إسرائيليين وفلسطينيين  وأجرى ممثلو المدير العام العديد من المناقشات واالجتماعات . ٦
والتقوا بممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة في السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية . ٢  وسوريين

ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الفلسطينية واإلسرائيلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات 
  .مشاورات مع ممثلين عن األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ةلبعثآما أجرت ا. المجتمع المحليالبحث وقادة 

عن عميق امتنانه إلى جميع األطراف المعنية، ويرغب في أن ينّوه بأن مرة أخرى ويعرب المدير العام  . ٧
ممثليه قد لقوا تعاونًا آامًال من جميع األطراف، العربية واإلسرائيلية على حد سواء، وآذلك من ممثلي منظمات 

آما ينوه بالتعاون . منظومة األمم المتحدة، في الحصول على المعلومات الوقائعية التي يستند إليها هذا التقرير
  . ه من سلطات الجمهورية العربية السورية واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرببعثته تالكامل الذي لقي

ال العام، يأخذ هذا التقرير في الحسبان وإلى جانب البيانات والدراسات والتقارير المتاحة في المج . ٨
ويرحب باإلسهامات الكتابية المقدمة من  .في عين المكان البعثةالمعلومات الكتابية والشفوية التي حصلت عليها 

االتحاد الدولي لنقابات العمال  منو والسلطة الفلسطينية الجمهورية العربية السوريةحكومة إسرائيل و ةحكوم
معلومات التي استقيت شفويًا من مختلف محاوري البعثة بفحص شامل بشكل خاص وجرى وحظيت ال .العرب

الفلسطينيين والعمال ولدى دراسة وضع العمال . التحقق منها ومن غيرها من المعلومات المتاحة قدر اإلمكان
 .بالحياد والموضوعية مفي عمله تحلى أفراد البعثة، اآلخرين العرب

 

 

                               
  .ترد قائمة بمحاوري البعثة في المرفق بهذا التقرير   ٢
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 انعدام اليقينو تالتطلعا: السياق  - ١
والشعب الفلسطيني أي تحسن يذآر منذ آخر  الفلسطينيون لم يشهد الوضع المتأزم الذي يعيشه العمال . ٩

وآان التقرير المذآور قد أشار إلى تعثر مفاوضات . ٢٠١٠تقرير ُقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته لعام 
اها فريق البعثة هذا العام، لم يبُد أّن أحدًا يترقب أي نتيجة والواقع أنه خالل جميع االجتماعات التي أجر. السالم

غير أنه من الواضح أّن هناك توقعات آبيرة منبثقة عن الهدف الذي حددته . مباشرة تتأتى عن عملية السالم
  .٢٠١١سبتمبر / السلطة الفلسطينية والرامي إلى جعل المؤسسات على أهبة االستعداد إلقامة الدولة في أيلول

وال يزال منح التراخيص للمستوطنات والسماح ببنائها مستمرًا بالرغم من النداءات الدولية الموجهة  . ١٠
والمستوطنات والممارسات اإلسرائيلية التقييدية، . باإلجماع عمليًا إلى إسرائيل لمناشدتها اإلحجام عن بنائها

و، وتقسيم المناطق إلى فئات مختلفة، آلها آما هي محددة في اتفاقات أوسل" جيم"السيما فيما يتعلق بالمنطقة 
وتمحور الزخم حول بناء المؤسسات من أجل . أمور تبقى عائقًا رئيسيًا أمام النشاط االقتصادي وفرص العمل

 زادبين حرآة حماس والسلطة الفلسطينية الشرعية  مستمرقيام دولة فلسطين في المستقبل، غير أّن االنقسام ال
  . غير المنظمبحت تعتمد اآلن أآثر فأآثر على اقتصاد األنفاق من عزلة غزة التي أص

وفي الوقت نفسه، تمثل التطورات التي يشهدها العالم العربي عامًال ال بد من أخذه في الحسبان بشكل  . ١١
أثر على الوضع في غزة على األجل  سيكون لهوالمنحى الذي تتخذه هذه العملية، السيما في مصر، . متزايد

وقد بادر روبرت . نه يشكل أيضًا خلفية للتطورات المستقبلية في جميع األراضي العربية المحتلةالقريب، لك
، بصفته منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط والممثل )Robert Serry(سيري 

مية اإلقليمية المتحولة الدينا"الشخصي لألمين العام، إلى استرعاء نظر مجلس األمن باألمم المتحدة إلى أّن 
باألمم  مجلس األمن" (أضافت انعدام اليقين إلى بيئة تعاني أصًال من عملية سالم متعثرة في الشرق األوسط

ومن وجهة نظر منظمة العمل الدولية، يتعين أال يغيب عن ناظرنا أّن هذا التحرك الذي حفزه ). ٢٠١١، المتحدة
بالعدالة ، في مختلف أرجاء المنطقة، يتعلق بشكل أساسي "كفيسبو"إلى حد آبير جيل شبكة التواصل 

  .والحقوق األساسية االجتماعية

ولئن آان من الممكن مالحظة بعض العناصر اإليجابية، ومنها أثر رفع بعض القيود المفروضة على  . ١٢
ل عمليات دخول السلع إلى غزة وازدياد ثقة قطاع األعمال في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتسهي

بل حيثما . متعثرةالتحسن في وضع العمال ال تزال  التنقل بين المناطق الحضرية في الضفة الغربية، فإن أوجه
طرأ هذا التحسن فإنه يجري بشكل تدريجي إلى حد آبير ويبقى مكبوحًا بحدة بسبب القيود المفروضة بفعل 

  .االحتالل

 عمليات تفتيش وتجزئة ال تعد وال تحصى
مجال المتاح أمام العمال الفلسطينيين لمزاولة النشاط االقتصادي والعمل، لقيود صارمة في شتى يخضع ال . ١٣

واألمر مماثل . أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، مع تباين األنظمة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية
ية وإدارية، وهي تفرض على حرآة فالقيود ماد. بالنسبة إلى المواطنين السوريين في الجوالن السوري المحتل

وهي تتراوح بين انتشار نقاط التفتيش وبين الجدار الفاصل وصوًال إلى التحكم الفعلي . تنقل األشخاص والسلع
وتحول القيود دون االضطالع باألنشطة من الجانب . الذي تفرضه حكومة إسرائيل على الضفة الغربية

، وهو أمر حيوي الستدامة دولة فلسطين المستقبلية، في "جيم"المنطقة في المائة تقريبًا من  ٧٠الفلسطيني في 
. الوقت نفسه الذي تعاني فيه البلدات الفلسطينية من الحرمان من خدمات التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات

ت تقديم منذ أن استهل ٢٠١٠وتفيد األمم المتحدة عن أعلى عدد من عمليات هدم البنى التحتية الفلسطينية في 
  ).٢٠١١،  مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط( ٢٠٠٥التقارير في 

واستنادًا إلى منظمة . وقف جزئي لبناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر آان هناك، ٢٠١٠وفي عام  . ١٤
بناؤها قبل إعالن الوقف  وحدة سكنية استيطانية، آان قد بدأ ١٧٧٥، استكملت خالل هذه الفترة "السالم اآلن"

ومنذ نهاية الوقف الجزئي في ). ٢٠١١السالم اآلن، (وحدة سكنية جديدة  ١١٤الجزئي، في حين استهل بناء 
مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية (وحدة سكنية  ١٧٠٠، استهل بناء أآثر من ٢٠١١سبتمبر / أيلول

ن عن خطط جديدة بشأن عمليات توسع إضافية ستمر اإلعالي، و)٢٠١١السالم في الشرق األوسط، 
، تم هدم فندق شيبيرد ٢٠١١يناير / آانون الثاني ٩وفي . للمستوطنات، السيما في القدس الشرقية ومحيطها

الواقع في حي الشيخ جراح، وهو أحد األحياء الفلسطينية في قلب القدس الشرقية، آجزء من خطة لبناء وحدات 
منزًال جديدًا في  ٩٤٢، وافقت إسرائيل على بناء ٢٠١١أبريل / نيسان ٤وفي . يلييناستيطانية جديدة لإلسرائ
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أخبار بي بي سي، ( ٢٠٠٩وحدة في المستوطنة نفسها عام  ٩٠٠مستوطنة جيلو، بعد الموافقة على بناء قرابة 
محكمة (الدولي هو خرق للقانون  ١٩٦٧ورأت محكمة العدل الدولية أّن البناء في األرض المحتلة عام ). ٢٠١١

، ولطالما شجبت األمم المتحدة هذه اإلجراءات التي تقوض على نحو جسيم إمكانية )٢٠٠٤العدل الدولية، 
/ شباط ٥وعلى نحو ما أدلت به اللجنة الرباعية للشرق األوسط في . للنزاع التوصل إلى حل متفاوض بشأنه

الطرفين ال يمكنها أن تستبق ما ستؤول إليه  فإّن اإلجراءات األحادية التي يتخذها أحد"، ٢٠١١فبراير 
  ).أ٢٠١١األمم المتحدة، " (المفاوضات، ولن يعترف بها المجتمع الدولي

وتعرب السلطة الفلسطينية بثبات عن رأيها ومفاده أنها قامت بما آان متوقعًا أن تقوم به، لكّن واقع  . ١٥
ووفقًا لسلطات اإلحصاء، ال يمكن . ضي قدمًااالحتالل والممارسات المصاحبة له ستحول دون تمكنها من الم

وإن آان بذل قصارى الجهود، . لالقتصاد أن يقوم بأفضل مما قام به ما لم تتخذ قرارات سياسية بشأن المستقبل
في ظل الظروف الراهنة، لن يمكّن من تذليل العقبات الحقيقية المطروحة أمام النمو االقتصادي وفرص العمل، 

ماذا بعد؟ وخالل اجتماع لجنة االتصال المخصصة في بروآسل : المطروح أمام العالم هوفالسؤال المشروع 
أّن الوظائف الحكومية آافية اآلن لحكومة "، ذآر المنسق الخاص لألمم المتحدة ٢٠١١أبريل / نيسان ١٣بتاريخ 

ها برنامج بناء الدولة غير أّن تقرير االجتماع المذآور رأى أّن اإلنجازات المؤسسية التي حقق." دولة تعمل
مكتب منسق (الفلسطينية، هي على وشك بلوغ حدودها في ظل الحّيز السياسي والمادي المتاح في الوقت الراهن 

  ).٢٠١١األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 

ربية، فسينتهي وفي حال استمر االتجاه إلى عزل القدس الشرقية أآثر فأآثر عن سائر أجزاء الضفة الغ . ١٦
. بها األمر إلى أن تتحول منطقة تتواجد فيها المستوطنات على نحو متزايد وتقل فيها المساحات للفلسطينيين

" الخاطئ"ويمتد الجدار الفاصل إلى حد آبير شرق الخط األخضر، فيجد الفلسطينيون الذين يعيشون في الجانب 
 ١٠٣آيلومترًا متوقعًا لطول الجدار، جرى تشييد  ١٤٢ومن أصل . منه أنفسهم معزولين عن سبل عيشهم
وهناك مجال ). أ٢٠١٠مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (آيلومترات أو هي في طور التشييد 

وال يمكن . ضيق أمام الفلسطينيين للبناء في القدس، ويستمر الكثيرون في مواجهة التهديد بهدم منازلهم
في المائة فقط من األرض التي جرى ضمها، والتي  ١٣على تراخيص البناء إال في  للفلسطينيين أن يحصلوا

والحصول على فرص العمل ). ٢٠٠٩مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (أصبحت في غالبها مبنية 
  .وااللتحاق بالمدارس والخدمات محدودة، ونسيج الحياة الفلسطينية السابقة ممزق

وخالل . ربية، ال يمكن حصر النمو والتنمية في رام اهللا والمناطق المجاورة لها مباشرةوفي الضفة الغ . ١٧
في  ١٩، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة ٥٠٥العام المنصرم، أدى تخفيف القيود إلى خفض حواجز اإلغالق إلى 

آة تنقل وقد أفضى ذلك إلى تحسن حر. ٢٠٠٩مارس / حاجزًا في آذار ٦٢٦المائة من مجموع آان يبلغ 
الفلسطينيين بين المراآز الحضرية، لكنه لم يؤثر في القيود المفروضة على وصول الناس إلى أراضيهم بسبب 

، بما فيها القيود المفروضة على حرآة التنقل بين )في المائة منه داخل الضفة الغربية ٨٥يقع (الجدار الفاصل 
مكن للفلسطينيين الحاصلين على تصريح دخول إلى وال ي. القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية

وعلى . نقطة تفتيش قائمة على طول الجدار ١٦القدس الشرقية أن يمروا إال عبر ثالث نقاط تفتيش من أصل 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون (غرار ذلك، يبقى الوصول إلى وادي األردن خاضعًا لقيود متشددة 

حو ما يشير إليه التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وعلى ن). أ٢٠١٠اإلنسانية، 
بموجب القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، تعتبر إسرائيل مسؤولة عن ضمان تلبية "فإنه 

اإلنسانية، بما  االحتياجات اإلنسانية للناس الواقعين تحت احتاللها، وأن باستطاعة هؤالء أن يمارسوا حقوقهم
  ).المرجع نفسه" (فيها، الحق في حرية التنقل والعمل والمسكن والصحة والتعليم والتحرر من التمييز

ولو آان بإمكان الفلسطينيين الحصول على المزيد من األراضي الزراعية وعلى آميات آافية من المياه  . ١٨
وتقع . الي أن يستحدثوا المزيد من فرص العملبشكل مأمون، ألمكنهم أن يعملوا في الزراعة بشكل أآبر وبالت

غالبية المستوطنات في الضفة الغربية في مناطق تنتشر فيها الهضاب واألحواض المائية، وهي بالتالي تستخدم 
ويسري هذا . تكلفة باهظة للمياه والكهرباءيتكبد الموارد الطبيعية الفلسطينية، في حين أّن االقتصاد الفلسطيني 

  .على الجوالن السوري المحتل األمر آذلك

وبالرغم من تباين اإلحصاءات بشأن . ويستمر الحديث عن حقوق العمال الفلسطينيين في سياق االحتالل . ١٩
عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية، إال أنهم ال يزالون يشكلون نسبة يعتد بها من القوى العاملة 

الفلسطينيون في المستوطنات من خدمات تفتيش العمل أو الخدمات األخرى، وال يستفيد العمال . الفلسطينية
وما فتئت المنظمات اإلسرائيلية غير الحكومية ترفع . ويكونون عمومًا تحت رحمة أصحاب العمل والوسطاء

شآت في الدعاوى أمام محاآم العمل اإلسرائيلية بالنيابة عن العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو عملوا لدى من
  . غير أّن الهدف المنشود يبقى متمثًال في إنهاء االحتالل وليس تحسين الظروف في ظل االحتالل. المستوطنات
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وتقوم السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية على أنه ينبغي أّال يعمل الفلسطينيون في المستوطنات  . ٢٠
ن هناك بدائل مستدامة متاحة على الفور، سيستمر عدد إذا لم يك: غير أن هناك تسليمًا بواقع الحال. اإلسرائيلية

فهم يدخلون في . من الناس في البحث عن عمل حيثما أمكنهم ذلك، حتى ولو آانوا معرضين بشدة لالستغالل
نظام الوسطاء الذين يستولون على نسبة آبيرة من أجورهم؛ وال يحصلون سوى على النزر اليسير من األمن 

الصحية؛ ويعملون ساعات عمل طويلة ويفتقرون إلى الوثائق الضرورية للمطالبة الوظيفي أو الرعاية 
وفي حين أّن تطبيق قوانين العمل الفلسطينية مستثنى من اتفاقات أوسلو، ال يستوفي النظام القانوني . بمستحقاتهم

ين ومصالحهم، مما واإلداري الذي وضعته إسرائيل إلدارة المستوطنات، ضرورة حماية حقوق العمال الفلسطيني
أما . يضع العمل متدني األجر وغير المنظم الذي يضطلع به العمال الفلسطينيون خارج إطار أي حماية مفيدة

فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى أصحاب عمل إسرائيليين، فيرغب االتحاد العام للعمل في 
عاملة لجميع العمال في إسرائيل، وهو يشدد على التزامه في في ضمان المساواة في الم) الهستدروت(إسرائيل 

التعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فيما يتعلق بالحاالت التي ُحرم فيها العمال الفلسطينيون من 
وتبرز مسألة صعبة على وجه الخصوص، تتعلق بمستحقات العمال من غزة، غير القادرين على . مستحقاتهم
فهم غير قادرين على الوصول عمليًا إلى المحاآم، . لدعاوى الخاصة بهم لدى المحاآم اإلسرائيليةمتابعة ا

وبالتالي فإّن المدة القانونية البالغة سبعة أعوام تنتهي قبل أن يتمكنوا من إيداع دعواهم، وحتى عندما يقدمون 
  .ضروا إلى المحكمة شخصيًاالدعوى ضمن المهلة القانونية فإنهم يخسرون تلقائيًا في حال لم يح

قتيًال  ٨٧، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين ٢٠١٠وفي عام . والعنف يتزايد في األرض الفلسطينية المحتلة . ٢١
قتيًال، جميعهم في غزة  ٣٠، وقع ٢٠١١مارس / آذار - يناير / وفي فترة آانون الثاني). في غزة ٧٢منهم (

، وغالبيتهم ٢٠١٠جريحًا عام  ١٥٣٩يون فقد بلغ عددهم أما الجرحى الفلسطين. أشخاص منهم ٧باستثناء 
 ١٤٩، منهم ٢٠١١مارس / جرحى في آذار ٢٠٤وبلغت األرقام الشهرية . في الضفة الغربية) شخصًا ١٢٥٦(

وبالتالي، تشيع الحوادث المميتة في غزة، في حين تفوقها الحوادث غير المميتة في . جريحًا في الضفة الغربية
مكتب (آخرين  ١٧٦أشخاص وإصابة  ثمانيةمقتل  ٢٠١٠ومن الجانب اإلسرائيلي، شهد عام  .الضفة الغربية

  ).  أ٢٠١١األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

  آثار اإلغالق: غزة
الحظ فريق البعثة زيادة ملفتة للنظر في قطاع البناء وفي األنشطة عمومًا في غزة، مع ازدحام الشوارع  . ٢٢

ومع . عكس ما آان عليه الوضع في السنوات السابقة حيث آانت الشوارع خالية نسبيًابحرآة السير على 
المحرك الرئيسي مكانته بوصفه " اقتصاد األنفاق" عززاستمرار القيود على حرآة السلع من غزة وإليها، 

وني وجدت وهو يضطلع بدور آبير للغاية لدرجة أّن قطاعات األعمال القائمة بشكل قان. للنشاط االقتصادي
ذلك إلى  أدىو. وليس األمر محض اختيار وإنما أملته الظروف. نفسها مضطرة إلى التكّيف معه إلى حد ما

ويشكل تزايد هذا االحتمال . مشكوك فيها وغير منظمةتشويه النشاط العادي للمنشآت وإلى قبول عناصر 
ت والعمل في حد أدنى من الظروف الحقيقي مسوغًا إضافيًا لوضع حد لإلغالق بغية ضمان تنمية المنشآ

  .االعتيادية

وقد تحول العديد من العمال العاطلين عن العمل بسبب انهيار أنشطة أخرى، إلى الفرص التي يتيحها  . ٢٣
وآل . وتعزى الزيادة التي شهدها قطاع البناء مؤخرًا إلى تزايد المواد التي يؤتى بها عبر األنفاق. اقتصاد األنفاق

دي إلى تعزيز االقتصاد السري بالمعنى الحرفي للعبارة فحسب، بل هي تتسبب في معاناة هذه األمور ال تؤ
الكثير من األشخاص العاملين في هذا االقتصاد، مع ما قد يصيبهم من مشاآل صحية خطيرة أو حاالت وفاة 

ل في األنفاق، وقد أصبح العم. بسبب الحوادث، إلى جانب القصف الذين يتعرضون لهم من القوات اإلسرائيلية
والخطيرة التي برزت بسبب اإلغالق، وتفيد التقارير " الجديدة"والقمامة، إحدى المهن  الرآامإلى جانب جمع 

غيرهم بجروح  ٨٩عامًال حتفهم وأصيب  ٤٦، القى ٢٠١٠وفي عام . عن انتشار حاالت من عمل األطفال
  ).أ٢٠١١ة، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني(داخل األنفاق 

وتعاني جميع الصناعات من أضرار جسيمة جراء نقص المواد التي يمكن الحصول عليها من خالل  . ٢٤
وبوجود معبر حدودي واحد مفتوح، تستمر القيود المفروضة على اإلسمنت ومواد البناء . القنوات القانونية

د يكون النشاط االقتصادي الذي يمكن وق. األخرى في الحيلولة دون االنتعاش وإعادة اإلعمار المطلوبة بإلحاح
االضطالع به آافيًا للبقاء على قيد الحياة، غير أنه لن يسمح بأي توسع مفيد ما لم يجر رفع القيود المفروضة 

ومن بين المسائل المثيرة للقلق بصورة خاصة غياب النساء على . على وصول السلع من غزة وإليها رفعًا آامًال
مال في غزة، وهو أمٌر لم يكن حاصًال في أواخر التسعينات، وال يعود ذلك إلى الحصار ما يبدو عن قطاع األع
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على النساء، مما يحد من حراآهّن وسلوآهّن  الفعليةسلطات الفحسب، بل يأتي أيضًا نتيجة القيود التي تفرضها 
  .وأنواع العمل المعتبرة مقبولة بالنسبة إليهّن

ومع ). أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، (لمساعدات اإلنسانية ويعتمد أربعة أخماس السكان على ا . ٢٥
ارتفاع معدل البطالة، ووجود آالف الخريجين الشباب الذين ال يستطيعون إيجاد عمل وغيرهم من اآلالف الذين 

ّن ويبدو أ. ال يمكنهم االلتحاق بالجامعات، سيتزايد اإلحباط ال محالة، ما لم يرفع الحصار المفروض على غزة
هناك ما يشجع على القول إّنه مع تدفق المزيد من السلع في االتجاهين، يمكن أن يستعيد االقتصاد قواه في فترة 

وفي غياب ذلك، سيستمر السكان في غزة في االعتماد إما على المعونة اإلنسانية أو على . قصيرة من الزمن
ي العام الماضي، فإّن الفجوة التي تفصل بين أصحاب وعلى نحو ما سبق أن أشارت إليه البعثة ف. اقتصاد األنفاق

وهي . العمل والعمال الذين سحقت سبل عيشهم وأولئك الذين يستفيدون من االقتصاد السري، آخذة في التوسع
  .تستمر في تمزيق القليل مما تبقى من النسيج االجتماعي

يل ورد القوات اإلسرائيلية قد بلغ وآان العنف المتمثل في إطالق عشوائي للصواريخ من غزة إلى إسرائ . ٢٦
ويتعرض الناس الذين يغامرون في االقتراب آثيرًا من الحدود، . مستوى متدنيًا، بالرغم من معاودة حدته مؤخرًا

بحثًا عن المواد أو عن عمل في الزراعة، إلى إطالق نار من جانب القوات اإلسرائيلية، ويلقون حتفهم في بعض 
ة حماس تسيطر فعليًا على قطاع غزة وقد رفضت المبادئ األساسية لعملية السالم وال تزال حرآ. الحاالت

وشواغل األمن في غزة حقيقية ). ٢٠١١مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ، (
ين الذين يعانون غير أّن الحصار أطبق فعليًا على خناق غزة، وهناك العديد من المدني. وال بد من التسليم بها
  .األمّرين في هذا السياق

  فعل إيمان
مت تقارير آثيرة وصفًا دقيقًا لوضع العمال والسكان برمتهم في األراضي العربية د، ق١٩٦٧منذ عام  . ٢٧

والوقائع المؤدية إلى هذا الوضع ليست بخافية على أي شخص تتبع النزاع والمحاوالت الجمة الساعية . المحتلة
وهناك غالبية آبرى من سكان األراضي العربية المحتلة لم يعرفوا حياة أخرى . حلول مقبولةإلى التوصل إلى 

واالحتالل، وما يرافقه من سياسات وتدابير تقييدية، مخالف . غير تلك التي عاشوها في ظل االحتالل اإلسرائيلي
  .دة ومجلس حقوق اإلنسانللقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتح

لقد بلغ االقتصاد . وال بد لجميع األطراف من أن تصل عاجًال أو آجًال إلى قرار بشأن الخطوات المقبلة . ٢٨
الفلسطيني حدودًا من غير الممكن تجاوزها من دون اتفاق أو تدبير ُيتخذ بشأن القيدين الرئيسيين اللذين يواجههما 

. م آبح جماح إمكانيات بناء دولة فلسطينية وتحويلها إلى إحباط واستياءوينبغي عد. االحتالل والفصل: وهما
فمن خالل التفاوض وما يفضي إليه من تدابير بّناءة، . وتكلفة الفشل هي استمرار تدهور وضع غير مقبول أصًال

متناٍم  يمكن التوصل إلى وضع جديد ال تكون فيه إسرائيل محاطة بجيران مستضعفين أو محرومين، بل باقتصاٍد
ولكن عندما . يماناويستدعي ذلك فعل . ومتين يستخدم قدرة العاملين فيه من النساء والرجال استخدامًا آامًال

يكون البديل هو استمرار وتردي الوضع المؤلم الذي يعيشه آل شخص في المنطقة أو يشعر به بشكل أو بآخر، 
 .  حياة اقتصادية وإنسانية سليمة الستعادة وبناء سبيلإنه : فاألمر ليس مجرد فعل إيمان
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 اقتصاد مقّيد : نمو من دون فرص عمل  - ٢
 في ظل االحتالل

ويقدر النمو العام للناتج المحلي . ٢٠١٠استمر نمو االقتصاد في األرض الفلسطينية المحتلة، في  . ٢٩
وفي حين قد تبدو . غزة في المائة في ١٥في المائة في الضفة الغربية و ٨في المائة، منها  ٩اإلجمالي بحوالي 

. معدالت النمو هذه مرتفعة، تجدر اإلشارة إلى أّنها تشكل تحسنات على الوضع المتردي الذي آانت عليه
وينطبق ذلك خصوصًا على غزة في ظل الحصار المفروض عليها، حيث انخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

لى ذلك، تحّسن معدل البطالة بشكل طفيف فقط باإلضافة إ. ٢٠٠٩-٢٠٠٦في المائة خالل الفترة  ٣٠بحوالي 
، إذ لم يؤِد ارتفاع النمو االقتصادي إلى تحسن نتائج سوق العمل بشكل يعتد به ٢٠١٠في المائة عام  ٢٣٫٧ليبلغ 

  ).١-٢انظر الشكل (

   ٢٠١٠- ٢٠٠٥الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة،   :١-٢الشكل 

  
مختلف (ومسوح القوى العاملة ) ب٢٠١١و أ٢٠١١(لجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية الصادرة عن ا: المصدر
  ).السنوات

وأفضى ارتفاع النمو العام للناتج المحلي اإلجمالي آذلك إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  . ٣٠
- ٢، آما يرد ذلك في الشكل غير أّن هذا المعدل يبقى. ٢٠١٠دوالر أمريكي في عام  ١٫٥٠٢للفرد الواحد، ليبلغ 

، قبل بداية االنتفاضة الثانية، مما يبّين أّن النمو الذي ١٩٩٩في المائة مما آان عليه عام  ٨٫٤، أدنى بنسبة ٢
والتباين القائم بين المسارات وبين مستويات الناتج . حصل مؤخرًا ليس إال تدارآًا تأتى عن انكماش آبير جدًا

دوالرًا  ٨٧٧(وفي غزة ) دوالرًا أمريكيًا ١٫٩٢٥(في الضفة الغربية  ٢٠١٠واحد لعام المحلي اإلجمالي للفرد ال
  .  تباين صارخ) أمريكيًا
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  ٢٠١٠-١٩٩٩الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد باألسعار الثابتة،   :٢-٢الشكل 

  
  ).ب٢٠١١) (السنوات مختلف(الحسابات القومية الصادرة عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

ففي الضفة الغربية، آانت اإلصالحات . وتعزى المعدالت العالية للنمو االقتصادي إلى عوامل مختلفة . ٣١
) بما فيها تحسين عملية تحصيل اإليرادات الضريبة المحلية(اإلدارية المستمرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية 

، وهو األمر المطلوب لبناء دولة فلسطينية مستقلة، قد استكملت )ةمثل سلطة النقد الفلسطيني(وتعزيز المؤسسات 
وفي غزة، فإّن . ٢٠١٠بتخفيف نسبي للقيود التي تفرضها إسرائيل على حرآة التنقل، في النصف األول من عام 

تخفيف حاالت الحظر التي تفرضها حكومة إسرائيل على الواردات من السلع االستهالآية والمواد األولية 
، سمح ٢٠١٠زمة لبعض مشاريع البنى التحتية التي تضطلع بها منظمات دولية، في النصف الثاني من عام الال

وآان من شأن الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات، أن أفضت . بزيادة النشاط االقتصادي
هلها إلقامة دولة فلسطينية في أي مرحلة في تحتل مرآزًا يؤ"إلى عملية تقييم لألثر، أجريت مؤخرًا وأفادت أنها 

 ١٫٢٨غير أّن المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة، والتي بلغت ). ٢٠١١البنك الدولي، " (المستقبل القريب
وال تزال غزة تعتمد . ، تستمر في دعم النمو الذي يشهده االقتصاد الفلسطيني٢٠١٠مليار دوالر أمريكي عام 

  .معونة إلى حد آبير، وبالتالي فإّن هذا النمو غير مستدامبصورة خاصة على ال

  تطورات سوق العمل
والربع الرابع من  ٢٠٠٩وبين الربع الرابع من . النمو االقتصادي ٢٠١٠لم يواآب نمو فرص العمل في  . ٣٢

 ٣عنهوارتفع معدل العمل المنبثق ). ١-٢الجدول (في المائة  ٥٫٩، شهد إجمالي فرص العمل زيادة بنسبة ٢٠١٠
في المائة بعد سنة، منها نسبة  ٣١٫٨إلى  ٢٠٠٩في المائة في الربع الرابع من  ٣١٫٢على نحو طفيف من 

وفيما تضع السلطة الفلسطينية حدًا أعلى . في المائة ١١٫٨في المائة للرجال ونسبة أقل بكثير للنساء بلغت  ٥١٫٤
، في محاولة للحد )٢٠١١صندوق النقد الدولي، ( موظف سنويًا ٣٠٠٠للتعيينات جديدة في القطاع العام يوازي 

من مجموع األجور المترتبة عليها، فإّن توسع القطاع الخاص حاسم الستيعاب العاطلين عن العمل والوافدين 
  .الجدد إلى سوق العمل

   

                               
  .سنة وما فوق ١٥يساوي معدل العمل إجمالي فرص العمل آنسبة مئوية من السكان البالغين    ٣
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  ٢٠١٠- ٢٠٠٩مؤشرات سوق العمل، الفترة   :١- ٢الجدول 

/الربع الرابع ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 
الرابع الربع ٢٠١٠

الربع 
 الرابع

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

المتوسط 
 السنوي

النسبة المئوية 
 للتغيير

سنة وما فوق  ١٥السكان البالغون 
 )باآلالف(

2 3212 3422 3652 387 2 410 2 376 3.8 

 3.8 975.5 001 1 964954980967  )باآلالف(القوى العاملة 

 5.9 744.3 767 724744756710  )باآلالف(العمل فرص 

 5.2 471.3 490 466458488449  الضفة الغربية  

 5.9 193.5 197 186202191184  غزة  

 9.7 78.5 79 72837775  إسرائيل والمستوطنات   

 2.1- 231.5 234 239210225257  )باآلالف(البطالة 

 0.0 41.1 41.5 41.540.741.540.5  )٪(معدل مشارآة القوى العاملة 

 5.6- 23.7 23.4 24.82222.926.6  )٪(معدل البطالة 

 6.6- 17.2 16.9 18.116.515.220.1  )٪(الضفة الغربية   

 4.8- 37.8 37.4 39.333.939.340.5  )٪(غزة   

 .٢٠١٠-٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، : المصدر

في المائة  ٦٠أّن قطاعي الخدمات والتجارة يستحوذان على قرابة  ٢٠١٠ويبّين تشكيل فرص العمل في  . ٣٣
 ١٢٫٥وال يمثل قطاعا الزراعة والصناعة المنتجان سوى ). ٢- ٢الجدول (من فرص العمل بالنسبة للفلسطينيين 

طاعين في الناتج المحلي اإلجمالي والواقع أّن حصة هذين الق. في المائة من فرص العمل على التوالي ١٠٫٧و
في المائة من الناتج  ١١٫٦تمثل الصناعة اآلن مجرد  ، بحيث١٩٩٤انخفضت إلى النصف عمليًا منذ عام 

ومن جهة أخرى، يستمر قطاع البناء في زيادة حصته . في المائة ٦٫٨المحلي اإلجمالي وال تمثل الزراعة سوى 
وتشير هذه االتجاهات إلى أّن ). في المائة ١٢٫٧(وفي فرص العمل ) لمائةفي ا ٩٫٤(في الناتج المحلي اإلجمالي 

وال . االقتصاد الفلسطيني يفتقر إلى قاعدة منتجة متينة تكون أساسًا للنمو والتنمية المستدامين على األجل الطويل
  .في هذا السياق ٢٠١٠النمو العام للناتج المحلي اإلجمالي لعام  بد من النظر إلى ارتفاع

  ٢٠١٠التوزيع القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي وفرص العمل، الربع الرابع،   :٢- ٢الجدول 

 )٪(الحصة في فرص العمل   ) ٪(الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي 

 6.812.5 الزراعة وصيد األسماك والحراجة

 11.610.7  التصنيع والتعدين والمحاجر

 9.412.7  البناء

 12.919.5  والفنادقالتجارة والمطاعم 

 85.9  النقل والتخزين واالتصاالت

 51.338.7  الخدمات والفروع األخرى

 100100  المجموع

 ).ج٢٠١١(ومسح القوى العاملة ) ب٢٠١١(الحسابات القومية الصادرة عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
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 ٧٩٠٠٠في المائة لتبلغ ما يقدر بحوالي  ٩٫٧بنسبة وازدادت فرص العمل في إسرائيل وفي المستوطنات  . ٣٤
ويعمل العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات أساسًا ). ١-٢الجدول ( ٢٠١٠عامل في الربع الرابع من 

ويستفيد المزيد من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجور . في قطاعات البناء والتصنيع والزراعة
لعمل اإلسرائيلية في الجانب اآلخر من الجدار الفاصل، وفي المستوطنات من جانبي الجدار؛ أعلى في سوق ا

  .الضفة الغربية مؤخرًا وقامت مداخيلهم جزئيًا بدعم النمو االقتصادي الذي شهدته

وتخضع تدفقات العمال إلى إسرائيل والمستوطنات لنظام صارم من الحصص والتراخيص بالنسبة  . ٣٥
ووفقًا للمنسق . الضفة الغربية الذين ُمنحوا تصريحًا أمنيًا ويحملون بطاقة هوية مغناطيسيةللفلسطينيين من 

 ٥٫٤بنسبة  ٢٠١٠اإلسرائيلي لألنشطة الحكومية في األراضي، ازداد عدد التراخيص الممنوحة للفلسطينيين في 
منسق (المستوطنات  للعمل في ٢٢٦٠٠منها للعمل في إسرائيل و ٢٨٠٠٠ترخيص،  ٥٠٦٠٠في المائة ليبلغ 

والقيمة األساسية التي يرتديها أي ترخيص للعمل في إسرائيل أو ). ٢٠١١األنشطة الحكومية في األراضي، 
آما جاء على مسامع البعثة مرارًا . المستوطنات، تتيح المجال أمام انتهاآات من جانب الوسطاء وأصحاب العمل

بًا ما تستخدم مسألة إصدار التراخيص أو تجديدها آوسيلة وتكرارًا أّن السلطات التي تصدر التراخيص غال
عامل من دون تراخيص يجدون وسيلة لعبور الجدار الفاصل بغية  ٣٠٠٠٠وال يزال حوالي . النتداب عمالء

وهؤالء العمال معرضون بشكل آبير لالستغالل، وقد جاء إلى علم البعثة مرة . العمل في سوق العمل اإلسرائيلية
  .د من حاالت سوء المعاملة والتعسفأخرى العدي

، أعلنت السلطة الفلسطينية عن نيتها سحب العمال الفلسطينيين من المستوطنات، بالترافق مع ٢٠١٠وفي  . ٣٦
وفي غياب الفرص البديلة الكافية مقارنة . مبادرتها لحظر االتجار بمنتجات المستوطنات في األسواق الفلسطينية

وتنظر . ي الضفة الغربية، تستمر تدفقات العمال الفلسطينيين إلى المستوطناتبفرص العمل المنتجة المجزية ف
السلطة الفلسطينية في الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية في دعم 

يف إعادة إدماج عمال المستوطنات في االقتصاد الفلسطيني، من خالل التدريب الممكن وبرامج التوظ
  .واإلعانات

عاطل عن العمل في الربع الرابع من سنة  ٢٣٩٠٠٠، من ٢٠١٠وتراجعت البطالة تراجعًا طفيفًا في عام  . ٣٧
في المائة  ١٦٫٩إلى  ١٨٫١وأدى ذلك إلى انخفاض في معدل البطالة من . بعد مرور سنة ٢٣٤٠٠٠إلى  ٢٠٠٩

وهذا ). ١-٢الجدول (الفترة نفسها في المائة في غزة خالل  ٣٧٫٤إلى  ٣٩٫٣في الضفة الغربية، ومن 
االنخفاض الطفيف نسبيًا هو دليل على الفتور الذي يعاني منه أصًال سوق العمل، لدرجة أّن قطاعات األعمال 

من دون توظيف الكثير من العمال ) تناسب مع نمو الناتج المحلي اإلجماليمعلى نحو (تمكنت من زيادة اإلنتاج 
  .الجدد

في المائة هو  ٤١٫١والبالغ  ٢٠١٠دولية، فإّن المعدل العام لمشارآة القوى العاملة لعام ووفقًا للمعايير ال . ٣٨
. في المائة من أعلى المعدالت في العالم ٢٣٫٧معدل شديد االنخفاض أصًال، في حين ُيعتبر معدل البطالة بنسبة 

لعاملة والمعدالت العالية وتتأثر النساء والشباب على وجه الخصوص بالمعدالت المنخفضة لمشارآة القوى ا
في المائة،  ١٥٫٣، بلغ معدل مشارآة النساء في القوى العاملة مجرد ٢٠١٠وخالل الربع الرابع من  .للبطالة

الجهاز (في المائة  ٢٣٫٢في المائة من الرجال، وبلغ معدل البطالة في صفوف النساء  ٦٧٫٢مقارنة مع 
ن حققت النساء مكاسب يعتد بها في التعليم، فأغلقن بذلك وفي حي). ج٢٠١١المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، 

البنك (الفجوة بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم االبتدائي بل تجاوزن الذآور في التعليم الثانوي والجامعي 
، لم يترجم ذلك إلى مكاسب في سوق العمل، مما أدى إلى خسارة آبيرة في اإلمكانيات )٢٠١٠الدولي، 

وتترآز النساء العامالت بشكل أساسي في قطاعي الخدمات والزراعة، وغالبًا في االقتصاد غير  .االقتصادية
باإلضافة إلى ذلك، ُيعتقد أن قسمًا آبيرًا من النساء هّن . المنظم، من دون أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية

أجر أو في وظائف أخرى متدنية عامالت في العمل المستتر، أي أنهن يعملن آأفراد من العائلة من دون 
المهارات، من قبيل التنظيف، يفضلن عدم اإلعالن عنها، السيما إذا آان العمل المضطلع به هو في القدس أو في 

أما النساء العامالت في . أسواق إسرائيلية أخرى من الجانب اآلخر من الجدار الفاصل من دون تراخيص
لب عوائق أخرى مثل التمييز من حيث األجور واإلعانات وقلة الحماية من االقتصاد المنظم فهّن يواجهن في الغا

والقيود المفروضة على التنقل . التسريح التعسفي الذي تفيد التقارير عن شيوعه في صفوف النساء الحوامل
تواجهها والعبور جراء االحتالل العسكري تحد أآثر فأآثر من حراك النساء، مما يزيد من العوائق العديدة التي 

  .النساء في إيجاد عمل الئق

في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم  ٢٥٫٨، لم تشارك في القوى العاملة إال نسبة ٢٠١٠وفي  . ٣٩
وآانت مشارآة الشابات أقل بكثير . في المائة منهم آانوا عاطلين عن العمل ٣٨٫٨عامًا، علمًا أّن  ٢٤و ١٥بين 

، علمًا أّن معدل بطالة الشابات )في المائة ٤٢٫٥(مقارنة مع الشبان ) ئةفي الما ٨٫٤(في القوى العاملة 
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والوضع أآثر جالء في غزة، حيث ). ٣- ٢انظر الجدول (المشارآات في القوى العاملة فاق بكثير بطالة الشبان 
في المائة  ٦١٫٢فهناك نسبة مهولة من العاطلين عن العمل بلغت : تتردى اآلفاق أمام الشباب النشطين اقتصاديًا

وقد ُمنع جميع العمال من غزة دخول سوق العمل . في المائة من الشابات في القوى العاملة ٧٥٫٨من الشبان و
، مما جعل الشبان المستخدمين يعملون في الغالب في خدمات متدنية ٢٠٠٦أبريل / اإلسرائيلي منذ نيسان

، قام ٢٠٠٧داية الحصار المفروض على غزة في ومنذ ب. األجور ومنخفضة اإلنتاجية وفي الزراعة والتجارة
الكثير من الشبان، بمن فيهم عدد ال يستهان به من الصبيان دون السن القانونية لالستخدام وفقًا لقانون العمل 
الفلسطيني، بالبحث عن عمل في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر في اقتصاد األنفاق غير المنظم، سعيًا وراء 

  .بدائل مستدامة أخرى

 عامًا، ٢٤-١٥معدالت مشارآة الشباب في القوى العاملة وبطالة الشباب، المجموعة العمرية   :٣- ٢الجدول 
  ٢٠١٠و ٢٠٠٩

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩   

 إناث ذآور المجموع المجموع

 8.4 42.5 26.725.8 )٪(في القوى العاملة الشباب معدل مشارآة 

 9.6 47.7 29.629.1 الضفة الغربية 

 6.4 33.9 22.120.4 غزة 

 49.6 36.8 38.938.8 )٪(معدل بطالة الشباب 

 38.8 26.2 29.528.2 الضفة الغربية 

 75.8 61.2 59.263.4 غزة 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح القوى العاملة؛ : المصدر

ميزانية نفقات االحتياجات األساسية، تراجع  ، واستنادًا إلى بيانات االستهالك القائمة على٢٠١٠وفي  . ٤٠
 ٢٥٫٧ليبلغ نسبة  ٢٠٠٩في المائة في  ٢٦٫٢معدل الفقر في األرض الفلسطينية المحتلة بشكل طفيف من نسبة 

ومن جهة أخرى، ارتفع معدل الفقر المدقع بشكل ). د٢٠١١الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (في المائة 
وآانت هناك اختالفات آبيرة بين الضفة الغربية . ٤في المائة ١٤٫١إلى  ٢٠٠٩في  في المائة ١٣٫٧طفيف من 

، ٢٠١٠في المائة في  ٨٫٨في المائة وبلغ معدل الفقر المدقع  ١٨٫٣ففي الضفة الغربية، بلغ معدل الفقر . وغزة
غير أنه . ك الفعليوتعكس هذه المعدالت االستهال. في المائة على التوالي ٢٣و ٣٨في حين بلغ هذان المعدالن 

في المائة والفقر  ٤٨٫٢في حال استبعاد المساعدة االجتماعية من المعادلة، سيزيد معدل الفقر في غزة ليبلغ نسبة 
في المائة من  ٧١ما مجموعه  ٢٠٠٩ووفقًا للبنك الدولي، استفاد في عام ). المرجع نفسه(في المائة  ٣٣المدقع 

والمعونة التي ). ٢٠١١البنك الدولي، (من أشكال المساعدة االجتماعية سكان غزة من شكل واحد على األقل 
قدمتها الجهات المانحة أبقت على معدالت الفقر عند مستويات أدنى بكثير مما آانت لتكون عليه لوال ذلك، غير 

  .أّن شرائح آبيرة من السكان، السيما في غزة، تبقى مستضعفة على وجه الخصوص

  األسعار واألجور
وارتفعت األسعار . ارتفاعًا بسيطًا في التضخم في األرض الفلسطينية المحتلة ٢٠١٠عام  شهد . ٤١

االستهالآية، آما قاسها مؤشر أسعار االستهالك الصادر عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، بنسبة 
زي لإلحصاء الجهاز المرآ( ٢٠٠٩في المائة عام  ٢٫٧٥، مقارنة بارتفاع بلغ ٢٠١٠في المائة عام  ٣٫٧٥

زيادة (وشملت مجموعات النفقات األآثر تأثرًا بزيادة األسعار، المواد الغذائية ). ه٢٠١١و ٢٠١٠الفلسطيني، 
ومن حيث التباين بين المناطق، آانت ). في المائة ٦(والتعليم ) في المائة ٣٫٩(واأللبسة ) في المائة ٣٫٤بنسبة 

، في حين آانت الزيادة )في المائة ٥٫٣(والقدس الشرقية ) في المائة ٤٫٢(زيادة األسعار أآبر في الضفة الغربية 

                               
 ٤٧٨(شيكًال إسرائيليًا جديدًا  ١٫٧٨٣بس والسكن، بلغ إّن خط الفقر المدقع المحتسب إلظهار الميزانية المخصصة للغذاء والمل   ٤

، في حين بلغ خط الفقر الذي يضيف احتياجات أخرى بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والنقل والرعاية الشخصية )دوالرًا أمريكيًا
الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ( ٢٠١٠، في )دوالرات أمريكية ٦٠٩(شيكًال إسرائيليًا جديدًا  ٢٫٢٣٧ومعدات العمل المنزلي، 

  ).د٢٠١١
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ويمكن تفسير التضخم المنخفض نسبيًا في غزة بدخول المزيد من السلع منذ ). في المائة ١٫٧(أقل في غزة 
  .، مما خفض الضغوط التضخمية التي آانت تنشأ في السابق جراء النقص في التوريد٢٠١٠يونيه / حزيران

ن ارتفعت األجور االسمية قليًال في الضفة الغربية وفي القطاع العام في غزة عما آانت عليه وفي حي . ٤٢
آما شهد القطاع الخاص ). ٤-٢الجدول (، فإّن األجور الحقيقية تراجعت في واقع األمر ٢٠٠٩مستوياتها في 

ومن جهة أخرى، ). ائةفي الم -٦٫٨(أو في غزة ) في المائة - ٤٫٤(الضفة الغربية  تراجعًا أآبر سواء في
في المائة، وهي  ٢٫٣تزايدت األجور الحقيقية التي يكسبها العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 
وهذا حافز قوي للعمل . تمثل تقريبًا ضعف متوسط األجر اليومي المكتسب في القطاع الخاص في الضفة الغربية

همية ذلك من دون تنامي القطاع الخاص الفلسطيني بطاقة استيعابية في إسرائيل والمستوطنات، ولن تتناقص أ
  .مالئمة والقدرة على توفير وظائف ذات نوعية أفضل

  ٢٠١٠متوسط األجور واألسعار بالقيم اإلسمية والقيم الحقيقية،   :٤- ٢الجدول 

 غزة الضفة الغربية 
    ٢٠١٠، )بالشيكل اإلسرائيلي الجديد(متوسط األجر اليومي 

 73.9 90.6 القطاع العام 

 41.6 81.4 القطاع الخاص 

 – 157.9 إسرائيل والمستوطنات 

    )٪( ٢٠١٠-٢٠٠٩التغيير في األجور الحقيقية، 
 0.8 0.7- القطاع العام 

 6.8- 4.4- القطاع الخاص 

 – 2.3 إسرائيل والمستوطنات 

 1.72 4.24 )٪( ٢٠١٠مؤشر األسعار االستهالآية في 

 ).ه٢٠١١(وبيانات مؤشر األسعار االستهالآية ) ٢٠١٠- ٢٠٠٩(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة : رالمصد

 ٤آما تجري مناقشته في الفصل (وتنظر السلطة الفلسطينية حاليًا في إمكانية اعتماد حد أدنى لألجور  . ٤٣
وفي حال وضع الحد األدنى لألجور . ات عمال فلسطين، وهي مسألة لطالما طالب بها االتحاد العام لنقاب)أدناه

عند مستوى مناسب، بإمكانه أن يحد من التفاوت في األجور بين الجنسين ويكون بمثابة أرضية اجتماعية 
آما إنه قد يجعل من القطاع الخاص . أساسية لصالح العمال المستضعفين، وبالتالي قد يزيد من إنتاجيتهم

ثر جاذبية بالنسبة إلى العمال الذين آانوا سيبحثون خالف ذلك عن فرص عمل في إسرائيل الفلسطيني احتماًال أآ
من غير الواقعي، نظرًا لالختالف الشاسع في الظروف االقتصادية عن تلك  أو في المستوطنات، بالرغم من أنه

. الحد األدنى اإلسرائيليفلسطيني لألجور عند مستوى يمكن مقارنته ب السائدة في إسرائيل، توقع إرساء حد أدنى
تواجه عقبات محددة تعيق قدرتها على المنافسة، مثل تكاليف المعامالت  والواقع أن مشاريع األعمال الفلسطينية

غير أّن العمال الفلسطينيين الذين يعبرون الجدار . الباهظة الناجمة عن القيود المفروضة على التنقل والعبور
، غالبًا ما يقاسون رحالت طويلة ومتعبة ويتكبدون تكاليف نقل باهظة، لدرجة الفاصل ويعملون في المستوطنات

أن مجرد سد جزئي لثغرة األجور بين القطاع الخاص الفلسطيني وإسرائيل والمستوطنات قد يشجع العديد على 
  .العمل في الجانب الفلسطيني، شريطة وجود طلب مناسب على اليد العاملة
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  وحة أمام النمو المستدام العوائق المادية المطر
  في الضفة الغربية

إّن تطبيق نظام متعدد المستويات من القيود على التنقل والعبور، بما فيها نقاط التفتيش والمتاريس  . ٤٤
والحواجز الترابية والخنادق والبوابات، فضًال عن نظام تراخيص معقد ومبهم ومهيمن، على نحو ما جاء وصفه 

. تقرير، آلها أمور تستمر في الحد من النمو وتؤثر على سبل العيش في الضفة الغربيةفي أقسام أخرى من هذا ال
وفي النصف األول من عام . ٥وُيقال إّن الجدار الفاصل هو العائق األآبر الوحيد أمام التنقل داخل الضفة الغربية

ي في الضفة الغربية، آان حدوث نمو في الناتج المحلي اإلجمال ٢٠١٠، وهي الفترة التي شهد فيها عام ٢٠١٠
. قد أزيل عدد من نقاط التفتيش والمتاريس شرقي الجدار الفاصل، وُرفعت بعض اشتراطات التراخيص

حواجز بحلول  ٥٠٥إلى  ٢٠٠٩مارس / حاجزًا في آذار ٦٢٦وانخفض العدد اإلجمالي للحواجز المادية من 
أخرى  ٢٥طة تفتيش فيها موظفون بشكل دائم ونق ٦٤ومن أصل هذا المجموع، آان هناك . ٢٠١٠يوليه / تموز

أما النصف الثاني ). أ٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (يتواجد فيها الموظفون بشكل جزئي 
نقطة تفتيش  ٤١٤ولوحظ متوسط شهري قدره . من العام نفسه فلم يشهد أي تخفيف إضافي في نظام اإلغالق

وفي حين حّسنت إزالة هذه العوائق التنقل بين المدن ). المرجع نفسه( ٢٠١٠عام  خالل" طيارة"عشوائية أو 
الواقعة بين الجدار الفاصل " منطقة التماس"الفلسطينية، آان هناك على نقيض ذلك تضييق على العبور إلى 

محيطة وعلى غرار ذلك، ظل الوصول إلى وادي األردن واألراضي ال. والخط األخضر، وإلى القدس الشرقية
  .بالمستوطنات خاضعًا لرقابة مشددة

وهناك خمس . وأضفى الجدار الفاصل طابعًا مؤسسيًا على نظام جديد للنقل التجاري في الضفة الغربية . ٤٥
نقاط عبور تجارية على طول الجدار تسمح للشاحنات الفلسطينية أن تصدر السلع إلى إسرائيل أو عبرها أو أن 

وفي وقت استثمرت فيه السلطات اإلسرائيلية بشكل آبير في البنية . وب التشاحنتستقبل الواردات باستخدام أسل
التحتية المادية والمرتبطة باألمن، على افتراض أنها تسهل عملية التشاحن، يتساءل ممثلو القطاع الخاص 

، مشيرين إلى عن فعالية نقاط العبور التجارية) بالتريد(الفلسطيني والمراقبون مثل مرآز التجارة الفلسطيني 
وتشمل هذه األخيرة عناء وتكاليف نقل البضائع على منصات حاملة . مجموعة من تكاليف المعامالت العالية

حسب قيود صارمة والطرقات غير الصالحة للشاحنات الثقيلة وفترات االنتظار والتفتيش والتحويل الطويلة 
ند نقاط العبور والتغييرات العرضية التعسفية وغير المتصلة بنظام التشاحن وساعات أو أيام العمل المحدودة ع

وإضافة إلى ذلك، يوجد . آما زادت تكاليف النقل بشكل آبير). أ٢٠١٠بالتريد، (إلجراءات في االمعلن عنها 
احتمال آبير لتضرر البضائع والسيما المنتجات الزراعية التي تحتاج إلى أن تنقل بسرعة للحفاظ على قيمتها، 

  .بها األمر في الهواء الطلق لفترات مطولة من دون أي مستودعات للتبريد عند نقاط العبور والتي ينتهي

والوصول إلى األسواق هو شرط الزم لبقاء القطاع الخاص الفلسطيني ونموه، ومن ثم الستدامة سبل  . ٤٦
فلسطينية يسمح ، وقع االتحاد األوروبي اتفاقًا مع السلطة ال٢٠١١أبريل / نيسان ١٣وفي . عيش الفلسطينيين

لجميع المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المجهزة واألسماك والمنتجات السمكية الواردة من الضفة 
المفوضية األوروبية، (الغربية وغزة، أن تدخل سوق االتحاد األوروبي مباشرة من دون أي رسوم جمرآية 

ذه االتفاقات التجارية، يتعين رفع القيود وبغية تحقيق الحد األقصى من المنافع الناجمة عن ه). ٢٠١١
اإلسرائيلية المفروضة على الوصول إلى األراضي الزراعية والبحر، ويتعين فتح معابر التصدير مقابل تكاليف 

وفي الوقت الحاضر، يبقى الخيار الوحيد المطروح، . ال تجعل المنتجين الفلسطينيين غير قادرين على المنافسة
ويخضع هذا الجسر . التجارية على طول الجدار الفاصل، هو جسر اللنبي في اتجاه األردنإلى جانب المعابر 

وتعتبر تكاليف النقل إلى أوروبا أعلى بشكل ملحوظ . أيضًا لرقابة السلطات اإلسرائيلية ويتمتع بقدرة محدودة
طقة، إذا ما ازدادت التجارة مع غير أنه يستخدم بمثابة منفذ أآثر فعالية باتجاه األسواق في المن. عبر هذا الممر

وأخيرًا، يحتاج المنتجون الفلسطينيون أن يصلوا إلى األسواق المحلية بحرية بغية . الجيران العرب في المستقبل
غير أّن التجارة بين . زيادة الطاقة االستيعابية المحلية وتحقيق االآتفاء الذاتي واالستفادة من وفورات الحجم

، وأصبحت القدس الشرقية متعذرة البلوغ ٢٠٠٧توقفت منذ فرض الحصار على غزة في الضفة الغربية وغزة 
أآثر فأآثر أمام المنتجين الفلسطينيين من الضفة الغربية، بسبب اشتداد القيود الصارمة التي تفرضها السلطات 

  .اإلسرائيلية

                               
والمتعلقة بالجدار الفاصل، إلى وقف نشاط البناء وإزالته  ٢٠٠٤يوليه / تموز ٩دعت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في    ٥

معية العامة لألمم المتحدة وقد أيد هذه الفتوى قرار صدر الحقًا عن الج. على الفور والتعويض عن جميع األضرار التي استتبعها
  ).A/RES/ES-10/15( ٢٠٠٤يوليه / تموز ٢٠بتاريخ 
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مناطق مغلقة أو محظورة  ، التي ُتعتبر٦في المائة من المنطقة جيم ٧٠والبناء الفلسطيني محظور في  . ٤٧
ومن النادر أن تمنح السلطات اإلسرائيلية تراخيص ألي أعمال بناء أو . وتنتشر فيها المستوطنات اإلسرائيلية

منزًال  ٣٦٨، أقدمت القوات العسكرية اإلسرائيلية على هدم ٢٠١٠وفي عام . تنمية في المساحة المتبقية
وفي حين أّن الضغوط . منزًال في القدس الشرقية ٩١يم، إلى جانب فلسطينيًا بني من دون ترخيص في المنطقة ج

، آان هناك ٢٠١١السياسية خفضت إلى حد آبير نسبة عمليات الهدم الجارية في القدس الشرقية في أوائل عام 
 ٢٠١١منزًال في الربع األول من  ١٦٠فقد جرى هدم : في المقابل زيادة حادة في عمليات الهدم في المنطقة جيم

والوصول إلى المنطقة جيم أمٌر حيوي للتنمية ). أ٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (
  .الصناعية والزراعية الفلسطينية، وبالتالي لنمو القدرات اإلنتاجية واالستيعابية لالقتصاد الفلسطيني

  مغالبة العيش في ظل الحصار: غزة
دمر المفروض على غزة، وفي أعقاب حادث أسطول الحرية بعد مرور ثالث سنوات من الحصار الم . ٤٨

. ، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن بعض التدابير الرامية إلى تسهيل العبور٢٠١٠يونيه / الذي وقع في حزيران
وبموجب هذه التدابير، بدًال من وجود قائمة واحدة من السلع المسموح دخولها إلى غزة، ُيسمح باستيراد السلع إذا 

ذات االستخدام "تكن ترد على إحدى قائمتي الواردات المحظورة، إحداهما نسخة موسعة للقائمة الدولية للسلع  لم
، واألخرى تشمل مجموعة واسعة من مواد البناء، منها اإلسمنت والحديد )"العسكري - المدني (المزدوج 
يع البناء التي تمولها بعض المنظمات آما شملت التدابير المعلن عنها زيادة في الموافقة على مشار. والحصى

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (الدولية، إلى جانب توسيع قدرة معبر آيرم شالوم التجاري 
شاحنة محملة بالفراولة والزهور المقطوعة ُأرسلت باتجاه األسواق األوروبية  ٢٠٠ولكن، باستثناء ). ب٢٠١١

، في حين بقي تنقل ٢٠١٠ا، آانت عمليات التصدير محظورة طيلة عام في إطار مشروع تدعمه هولند
وبعدد محدود من األشخاص الحاملين ) السيما الحاالت الطبية الطارئة(األشخاص محصورًا بالحاالت اإلنسانية 

ال تحت وال تقدم التدابير الجديدة إال قدرًا محدودًا من اإلغاثة؛ والواقع أّن غزة ال تز. تراخيص أعمال خاصة
الحصار، حيث أّن إسرائيل تستمر في فرض رقابة مشددة على عبور الناس والسلع، وعلى المجال البحري 

  .والجوي لإلقليم

إلى حوالي  ٢٠٠٠ونتيجة للتدابير الجديدة، تضاعف متوسط الواردات الشهرية إلى غزة تقريبًا من  . ٤٩
يمثل حجم  وحتى مع هذه الزيادة،). ٣-٢انظر الشكل ( ٢٠١٠شاحنة محملة في النصف الثاني من  ٤٠٠٠

وتجدر اإلشارة إلى أّن اتفاق التنقل . في المائة من المتوسط الشهري قبل فرض الحصار ٤٠الواردات بالكاد 
من غزة وإليها بنهاية عام  يوميًاشاحنة  ٤٠٠، دعا إلى تدفق ٢٠٠٥نوفمبر / والعبور المبرم في تشرين الثاني

ولم يتم بلوغ هذا . دنى أصًال بكثير مما آان عليه قبل اندالع االنتفاضة الثانية، وهو مستوى تجاري أ٢٠٠٦
  . المستوى حتى اآلن

وفي حين جرى توسيع معبر آيرم شالوم، ُأغلقت اآلن جميع نقاط العبور التجارية األخرى المؤدية إلى  . ٥٠
ة الكبرى التي يتمتع بها معبر آيرم والطاق. ٢٠١١مارس / غزة، بما فيها الحزام الناقل في معبر آارني منذ آذار

معبر آيرم شالوم يقع  باإلضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أّن. شالوم ال تكفي لالستعاضة عن طاقة آافة المعابر المغلقة
وعندما . من غزة، يتعين على الشاحنات قطع مسافات أطول مما يزيد من تكاليف النقل يفي الطرف الجنوب

  .ًا، يكون النفاذ التجاري إلى غزة متوقفًا بشكل تاميكون المعبر مقفًال مؤقت

   

                               
  . في المائة من الضفة الغربية، وتشمل أآبر طبقات مياهها الجوفية وأآثر أراضيها الزراعية خصوبة ٦٠تمثل المنطقة جيم نسبة    ٦



 اقتصاد مقّيد في ظل االحتالل: نمو من دون فرص عمل

15 ILC.100/DG/APP 

  ٢٠١١- ٢٠٠٥متوسط الشاحنات المحملة شهريًا، : واردات غزة  :٣-٢الشكل 

  
بالنسبة إلى ) (ج٢٠١١(؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )ب٢٠١٠) (بالتريد(مرآز التجارة الفلسطيني : المصدر
  ).٢٠١٠يناير / الثانيمن آانون  ءًابدالبيانات 

وانعدام القدرة على إعادة البناء أو التصدير . وال تزال القطاعات اإلنتاجية في غزة تعاني من الحصار . ٥١
بشكل شرعي يعني أّن القطاع الصناعي في غزة، الذي تلقى هيكله األساسي ضربة قاضية خالل العملية 

ووفقًا . ، ال يزال يعمل بطاقة متدنية جدًا٢٠٠٩، التي شنتها إسرائيل عام "وبصبالرصاص الم"العسكرية 
شخص في قطاع الصناعة في  ١٢٥٠٠لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جرى توظيف ما يزيد قليًال على 

، قبل فرض الحصار ٢٠٠٧مايو / شخص في أيار ٥١٠٠٠، مقارنة بأآثر من ٢٠١١مارس / غزة في آذار
وقد سبق وأفضى استمرار بطالة العمال والتقنيين المهرة لفترات ). ٢٠١١ة، االتحاد العام للصناعات الفلسطيني(

  .مطولة إلى تدهور قاعدة المهارات، باإلضافة إلى إعاقة قدرة قطاع الصناعة في غزة على التنافس في المستقبل

وتلقت الزراعة هي أيضًا ضربة قاضية، إذ تقع مساحات آبيرة من األراضي الزراعية في المنطقة  . ٥٢
متر من الحدود مع إسرائيل، وفي منطقة مرتفعة  ٣٠٠العازلة التي تفرضها إسرائيل، والتي تقع رسميًا على بعد 

وغالبًا ما تطلق القوات العسكرية . متر من الجدار ١٥٠٠و ١٠٠٠المخاطر وغير رسمية تمتد على مسافة بين 
، سواء لزراعة األرض أو البحث عن اإلسرائيلية طلقات تحذيرية على أي شخص يحاول دخول هذه المنطقة

واستنادًا إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون . وقد جرى اإلبالغ عن عدد من القتلى. الدبش والخردة
طن مكعب من اإلنتاج الزراعي المفترض بسبب تجريف  ٧٥٠٠٠اإلنسانية، تبلغ الخسارة السنوية المقدرة 
مليون دوالر أمريكي  ٥٠٫٢وهو ما يوازي قيمة تجارية سنوية تبلغ  األراضي والقيود المفروضة على العبور،

والوصول المحدود إلى األراضي القابلة للزراعة إلى ). ج٢٠١٠مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (
 ،"وبصبالرصاص الم"جانب األضرار الجسيمة التي لحقت بُنظم الري وغيرها من البنى التحتية خالل عملية 

وأجبر الكثير من المزارعين على اعتماد آليات تكيف تشمل الزراعة . خفضت بشكل آبير اإلنتاجية الزراعية
األدنى ربحًا والمحاصيل البعلية مثل القمح والشعير المعدة لالستهالك المحلي، واستئجار أراٍض داخلية في 

، التي تتم عادة داخل منازل العائالت )نآتربية الدواج(غزة، واالضطالع بأنشطة محدودة في تربية الماشية 
  ).المرجع نفسه(
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من صيد األسماك في  منعهم الجيش اإلسرائيليوعلى غرار ذلك، استمرت معاناة صيادي األسماك إذ  . ٥٣
وقد أدى ذلك إلى استخدام شبكات . ٧المياه الضحلة على مسافة ال تتجاوز ثالثة أميال بحرية من ساحل غزة

طياد السمك األصغر والسمك األقل ربحًا مثل فرخ سمك السردين والصيد المفرط في أصغر حجمًا من أجل اص
ولم يجد الكثيرون من . المياه الضحلة، وزيادة استيراد السمك من مصر عبر األنفاق الواقعة تحت معبر رفح

  .صيادي غزة أمامهم خيارًا إال البحث عن سبل عيش بديلة

يستمر اقتصاد األنفاق غير المنظم في االزدهار، بل ، مخنوقًا يبقى القطاع الخاص المشروع حينوفي  . ٥٤
وُيعتقد أّن عدد األنفاق قيد التشغيل . يبدو وآأنه يتكّيف مع التدفق المتزايد للسلع الواردة إلى غزة من إسرائيل

دًا نفق، لكنها تتخصص استنا ٣٠٠و ٢٠٠انخفض إلى النصف منذ العام المنصرم، ليبلغ مجموعًا يتراوح بين 
لتر من الوقود  ١٠٠٠٠٠٠إلى  ٨٠٠٠٠٠وُيذآر أّنه يدخل إلى غزة ما يقدر بزهاء . إلى ميزتها النسبية الفعلية

وقد أفضى ذلك إلى زيادة يعتد بها . عبر األنفاق يوميًا، بكلفة أدنى بكثير من آلفة الوقود المستورد من إسرائيل
وفي موازاة ذلك، ازداد عدد األنفاق المخصصة لتهريب . ةفي حرآة المرور واستخدام مولدات الطاقة الكهربائي

نفقًا، تستخدم بين  ٨٥إلى  ٥٠من ) السيما اإلسمنت والبحص والصلب(مواد البناء المحظورة خالف ذلك 
وبالتالي، شهد قطاع البناء ). ب٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (عامل  ٢٥٠٠و ٢٠٠٠

  .هناك شواغل بشأن نوعية المواد المستخدمة انتعاشًا، وإن يكن

، أعلنت حكومة إسرائيل عن نيتها في البحث في إمكانية السماح ٢٠١٠ديسمبر / وفي آانون األول . ٥٥
وخالل . بتصدير المنتجات الزراعية واألثاث واألقمشة إلى أوروبا، ولكن ليس إلى إسرائيل أو الضفة الغربية

وفي حين تلقى جميع التحسينات المتعلقة بالعبور . قد دخلت بعد حيز النفاذ وجود البعثة، لم تكن هذه الخطوة
والتجارة مع الضفة الغربية أمٌر حيوي بالنسبة إلى التنمية . الترحيب، إال أنها آسياسة تبقى بعيدة عما هو مطلوب

اليًا على دعم الجهات وسكان غزة الذين يعتمدون ح. االقتصادية والسالمة اإلقليمية لدولة فلسطين المستقبلية
وتحقيق ذلك يتطلب نموًا مستدامًا، مما يعني نمو القطاع الخاص . المانحة يحتاجون إلى سبل عيش مستدامة

آما تحتاج غزة إلى اإلعمار وإعادة اإلعمار على نطاق واسع، مما يعني أنه يجب السماح . الموجه نحو التصدير
 .القطاع الخاص القائم، وذلك يستدعي تنقل وعبور الناس والسلع آما يجب إنعاش. باستيراد المواد المطلوبة

 

                               
دًا صارمًا على صيد األسماك يتمثل في ستة أميال بحرية ، ح٢٠٠٦أآتوبر / فرضت قوات الدفاع اإلسرائيلية، منذ تشرين األول   ٧

، في حين أّن اتفاقات ٢٠٠٢ميًال بحريًا المتفاوض عليه في اتفاق برتيني لسنة  ١٢ويخفض هذا الحد إلى النصف حد . من ساحل غزة
  .ي لغزةميًال بحريًا من الخط الساحل ٢٠تمنح الفلسطينيين حقوق الصيد فيما يصل إلى  ١٩٩٥أوسلو لعام 
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 : ل والتمييـز والتهجيرـالفص  - ٣
  العمال الفلسطينيون واالحتالل

ال تزال الحياة اليومية للرجال والنساء الفلسطينيين الساعين إلى آسب لقمة العيش لهم وألسرهم، متأثرة  . ٥٦
واألخطر من ذلك، أنه . للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة تأثرًا عميقًا باستمرار احتالل إسرائيل

توليد ما  - ٢آما وصف في الفصل  - في ظل االحتالل يتعذر على االقتصاد الفلسطيني وسوق العمل الفلسطيني 
طيني إلى وفي حين أن نمو االقتصاد الفلس. متنامية ومتزايدة الشباب فلسطينية يكفي من فرص العمل لقوى عاملة

حد ما قد استحدث منذ عهد أقرب فرص عمل للبعض، إّال أن البطالة والعمل الهش والفقر ال تزال واقع أعداد 
 .آبيرة ومتزايدة من الرجال والنساء الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة

اتفاقات  وهو ضعف ما آان عليه عددهم وقت توقيع - وما يزيد على نصف مليون مواطن إسرائيلي  . ٥٧
يعيشون اليوم في المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وذلك خرقًا  -أوسلو 

؛ وقد نفذت إسرائيل مجموعة من التدابير والسياسات التي أدت )٢٠٠٤محكمة العدل الدولية، (للقانون الدولي 
وتؤدي عمليات نزع الملكية والطرد والهدم وتقييد التنقل . إلى زيادة تعزيز الوجود اإلسرائيلي وتوسعه هناك

والعبور وسياسات التخطيط الحضري المتحيزة وال سيما في القدس الشرقية والمنطقة جيم، إلى إعاقة التنمية 
وفرص العمل وسبل العيش الفلسطينية، في حين أنها تشجع مصالح المواطنين اإلسرائيليين والشرآات 

وقد ُوصفت هذه التدابير على أنها مظاهر نظام مؤسسي يقوم . لمستوطنات في الضفة الغربيةاإلسرائيلية في ا
ويقدم ). أ٢٠١٠؛ األمم المتحدة، ٢٠١٠أ؛ هيومن رايتز ووتش، ٢٠١٠بتسليم، (على الفصل واالستبعاد والتمييز 

ن، نساًء ورجاًال، في هذا الفصل آخر المعلومات عن التدابير والوقائع على األرض، التي تمس الفلسطينيي
 .ممارسة حقهم في حرية التنقل واإلقامة وفي العمل والتعليم، وهي حقوق مرتبطة ال انفصام فيها

  حرية التنقل واإلقامة : القدس الشرقية
 في ظل تهديد مستمر

ر ال يزال الوصول إلى العمل في القدس الشرقية المحتلة، وهي على مر التاريخ تمثل المرآز الذي يتمحو . ٥٨
فيه االقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني، مقيدًا على نحو جسيم بالنسبة للفلسطينيين المقيمين إلى شرق 

وتطبق إسرائيل نظامًا للتصاريح لدخول المدينة، يقيد عدد "). جهة الضفة الغربية"إلى (الجدار الفاصل 
جة لذلك، تزايد بمقدار ثالثة أضعاف الوقت ونتي. التصاريح وال يمكن العبور إّال عن طريق ثالث نقاط تفتيش

مكتب (المستغرق في السفر إلى المدينة من الضواحي الفلسطينية للقدس الشرقية مثل بير نباال والرام وأبو ديس 
فلسطيني من  ٥٥ ٠٠٠وقد بات يتعين اآلن على زهاء ). د٢٠١١األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

القدس الشرقية والذين يعيشون في القرى الواقعة على جهة الضفة الغربية من الجدار، أن المقيمين الدائمين في 
يعبروا نقاط التفتيش لدخول المدينة للعمل وللحصول على الخدمات االجتماعية أو الصحية أو ألغراض أخرى 

القدس الشرقية من وعلى غرار ذلك، بات القاطنون في القرى الفلسطينية الواقعة إلى جهة ). المرجع نفسه(
 .الجدار منفصلين عن مكان عملهم وحياتهم االجتماعية في الضفة الغربية

وإذا آان الشخص حامًال لهوية من الضفة الغربية، فإن ذلك يقيد إلى حد آبير فرص حصوله على عمل  . ٥٩
وحاالت  في القدس الشرقية نظرًا إلى الصعوبات المحتملة في استيفاء اشتراطات الحصول على التصاريح

وتعيق هذه القيود بدورها عبور الفلسطينيين إلى المدينة طلبًا . التأخير في العبور اليومي عن طريق نقاط التفتيش
وال تزال القيود المفروضة على التنقل تضع العوائق في وجه المدرسين . للتعليم والتدريب والرعاية الصحية

 .جانبي الجداروالطالب في جامعة القدس التي تقع آلياتها على 

، ٢٠١٠وأواسط عام  ١٩٦٧فبين عام . وهناك قلق متواصل من تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية . ٦٠
فلسطيني مقدسي إللغاء وضع إقامتهم الدائم، وهناك تزايد ملحوظ في عمليات اإللغاء  ١٤ ٠٠٠تعرض زهاء 
مكتب األمم (بطاقة  ٤ ٥٧٧دسية الملغاة وحده، بلغ مجموع بطاقات الهوية المق ٢٠٠٨وفي عام . منذ عهد أقرب

والحصول على اإلقامة في القدس الشرقية بالنسبة إلى زوجة من ). د٢٠١١المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
ومنذ بناء الجدار، انتقلت األسر التي يحمل أحد الزوجين فيها بطاقة هوية من . الضفة الغربية مستحيل عمليًا

 .إلى الضفة الغربيةالضفة الغربية من ثم 
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وما انفكت الجمعية العامة لألمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتقيد بصرامة بالتزاماتها بموجب القانون  . ٦١
الدولي فيما يتعلق بعدم تغيير طابع األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها 

الجدار الفاصل، وهو الطريق المصمم لفصل الضواحي المأهولة  غير أن). ب٢٠١١األمم المتحدة، (الديمغرافي 
ورغم أن الضواحي الفلسطينية الواقعة . بالفلسطينيين عن حاضرة القدس، بات يقوم أآثر فأآثر مقام حدود فعلية

مات إلى جهة الضفة الغربية من الجدار ال تزال جزءًا من البلدية اإلسرائيلية للقدس، فقد باتت تشهد تقلص الخد
قد اجتذبت هذه القرى على ما و. التي تقدمها المؤسسات اإلسرائيلية وبات إنفاذ القانون اإلسرائيلي على تراجع

التي يحمل أحد الزوجين فيها إقامة في القدس ويحمل اآلخر بطاقة هوية من (ذآر، األسر ذات اإلقامة المختلطة 
مكتب (ام التصاريح على حاملي هويات الضفة الغربية هناك ، شريطة أّال تقوم إسرائيل بإنفاذ نظ)الضفة الغربية

بيد أن هناك تخوفًا مستمرًا من أن ). ٢٠١٠د؛ جمعية الحق، ٢٠١١األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
تصبح هذه القرى الفلسطينية في نهاية المطاف منقطعة عن بلدية القدس مما يفضي إلى فقدان الفلسطينيين 

 .اك وضعهم آمقيمين دائمين في القدسالمقيمين هن

، طالبت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة إسرائيل بأن تبطل قانون عام ٢٠١٠يوليه / وفي تموز . ٦٢
، الذي يوقف العمل رغم بعض االستثناءات )أحكام مؤقتة(المتعلق بالمواطنة والدخول إلى إسرائيل  ٢٠٠٣

ن المقيمين الدائمين في القدس وأزواجهم من أي مكان آخر في الضفة النادرة، بإمكانية ضم شمل األسر بي
د؛ مفوضية األمم المتحدة السامية ٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (الغربية وقطاع غزة 

، رفضت وزارة الداخلية ٢٠١١فبراير / وفي شباط). ٢٠١٠لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، 
طلبًا للحصول على تصاريح مؤقتة، تلقتها من فلسطينيين يحملون بطاقات  ٨٤١طلبًا من أصل  ٣٦٤سرائيلية اإل

، ٢٠٠٧وفي عام . هوية من الضفة الغربية ولدوا في القدس الشرقية أو أقاموا فيها لفترات طويلة من الزمن
وا مؤهلين للحصول على وضع إقامة قررت حكومة إسرائيل أن الفلسطينيين المندرجين في هذه الفئة لم يعود
طلبًا في حين ال  ٣١ولم يقبل سوى . دائم في القدس، وطلبت منهم التقدم بطلبات للحصول على تصاريح مؤقتة

 ).د٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (طلبًا معلقًا  ٤٤٦يزال 

نية في إسرائيل قد أودعا التماسًا أمام محكمة ورابطة الحقوق المد) هموآيد(مرآز الدفاع عن الفرد  وآان . ٦٣
، يطالبان فيه بوضع حد لسياسة إلغاء وضع المقيمين الفلسطينيين في القدس ٢٠١١أبريل / العدل العليا في نيسان

وتؤدي السياسة ). ٢٠١١هموآيد، (الشرقية بسبب طول اإلقامة في الخارج أو امتالك وضع إقامة في بلد آخر 
اء وضع اإلقامة للفلسطينيين الذين عاشوا خارج المدينة لعدد من السنوات، إلى تقويض خطير الجارية في إلغ

وهي تخلف أثرًا أآبر على النساء اللواتي غالبًا ما ُيغّيرن مكان إقامتهم . لفرص العمل والدراسة في الخارج
 .للحاق بأزواجهن

  : أزمة التخطيط وعمليات الهدم والطرد
  شآثارها على سبل العي

تواصلت عمليات هدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة جيم في الضفة الغربية، وازدادت  . ٦٤
في  ٨٥، تزايدت عمليات الهدم في المنطقة جيم بنسبة ٢٠١٠وفي عام . زيادة حادة مؤخرًا في المنطقة جيم

 ٥٣٣يات الهدم أو الطرد، منهم شخصًا نتيجة لعمل ٦٤٤وجرى تهجير ما مجموعه . ٢٠٠٩المائة مقارنة بعام 
أشخاص آخرين في  ٣٠٨تهجير  ٢٠١١وشهدت األشهر الثالثة األولى من عام . شخصًا في المنطقة جيم

آما يتواصل التهجير في القدس الشرقية ). أ٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (المنطقة جيم 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق (فلسطينيين في الضواحي الفلسطينية نتيجة استيالء المستوطنين على ممتلكات ال

 ).د٢٠١١الشؤون اإلنسانية، 

وتستهدف عمليات الهدم المنازل العائلية والبنى التحتية من قبيل المدارس والحوانيت الصغيرة  . ٦٥
نية جسيمة، بما وتخلف عمليات الهدم والطرد آثارًا اقتصادية واجتماعية ونفسا. واألحواض وحظائر الحيوانات

). ه٢٠١١و؛ د٢٠١١مكتب األمم المتحدة للتنسيق الشؤون اإلنسانية، (في ذلك فقدان العمل وانقطاع سبل العيش 
ويفضي ما ينتج عن ذلك من ضغوط واقعة على األسر إلى تزايد الفقر والتعويل على المساعدة، آما أنه يفضي 

 .أة وإلى عواقب صحية ونفسية اجتماعية حادة على األطفالإلى اآتظاظ أماآن اإلقامة وتزايد العنف ضد المر

ويشير رصد األمم المتحدة إلى أن هدم المباني الفلسطينية غالبًا ما يحدث نتيجة االفتقار إلى تراخيص  . ٦٦
ونظرًا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية لم . البناء في سياق العمليات العسكرية أو آشكل من أشكال العقاب الجماعي

للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية إطار التخطيط الضروري الستيفاء احتياجاتهم األساسية من  تقدم"
، بما في ذلك تحديد المناطق )د٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، " (السكن والبنى التحتية
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. إلى البناء دون التراخيص المطلوبة وتسجيل األرض على النحو المناسب، فإن العديد من الفلسطينيين يلجؤون
يبدو "وآما الحظه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن نظام التخطيط الحضري اإلسرائيلي 

 ).المرجع نفسه" (على الغالبية الديمغرافية للمقيمين اليهود مقابل الفلسطينيين في المدينة ]يحافظ[مصممًا بحيث 

الهدم، التي تنفذ في المنطقة جيم، المباني في المناطق التي يصفها الجيش  وتستهدف معظم عمليات . ٦٧
والعشائر البدوية التي تقيم غالبًا في . ألغراض التدريب العسكري" مغلقة حقول رمي"اإلسرائيلي على أنها 

بعمليات  المنطقة جيم والتي تعتمد في أسباب عيشها على تربية المواشي والزراعة، هي المتأثرة بصفة خاصة
ورغم ما ذآر من أن عمليات التدريب العسكري قليلة أو غير موجودة في هذه المناطق، فإن القرى . الهدم هذه

وفي ). ه٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (المعنية تعيش تحت تهديد مستمر بالهدم والطرد 
هدم للمرة السادسة في قرية خربة طانا الفلسطينية، ، نفذت السلطات اإلسرائيلية عمليات ٢٠١١مارس / آذار

سنة  ١٥٠شخصًا، مدمرة جميع المباني والبنى التحتية باستثناء مسجد قديم عمره  ٢٥٠وهي قرية بدوية تضم 
 ).أ٢٠١١بتسليم، (

  عنف المستوطنين في الضفة الغربية
. ة الغربية، اشتدادًا دون هوادةشهدت أحداث العنف التي يضلع فيها المستوطنون اإلسرائيليون في الضف . ٦٨

في المائة في أحداث العنف التي يضلع  ٢٦ويفيد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن زيادة نسبتها 
مكتب ( ٢٠١٠حادثة في عام  ٤٧٦إلى  ٢٠٠٩حادثة في عام  ٣٥٢فيها المستوطنون قد ُسجلت، مرتفعة من 

حادثة عنف أدت إلى  ٧٩عن وقوع  ، أفيد٢٠١٠وفي عام ). و٢٠١١سانية، األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلن
وخالل الفترة . حادثة من هذا النوع أدت إلى إلحاق األضرار بالممتلكات الفلسطينية ٢١٩إصابات فلسطينية و

حادثة من هذا النوع أدت إلى إلحاق أضرار  ٨٣حادثة عنف إلى وقوع إصابات إسرائيلية و ٣٢ذاتها، أدت 
وال تزال بواعث القلق تثار . ٨)ز٢٠١١المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم (بالممتلكات اإلسرائيلية 

بالنسبة إلى عدم قيام السلطات اإلسرائيلية بما يناسب من تحقيق ومقاضاة بشأن الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف 
فاع عن األطفال، أ؛ المنظمة الدولية للد٢٠١٠بتسليم، (التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم 

وذآرت منظمة ييش دين، وهي منظمة لحقوق اإلنسان تتابع تقدم التحقيقات في الشكاوى التي أودعها ). ٢٠١٠
ا منذ عام تهقضية رصد ٦٠٠في المائة من زهاء  ٩٠الفلسطينيون لدى الشرطة اإلسرائيلية، أن ما يزيد على 

 ).٢٠١١ييش دين، (، قد أقفلت دون الئحة اتهام ٢٠٠٥

وتخلف أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أثرًا جسيمًا على قدرتهم على  . ٦٩
الوصول إلى أماآن عملهم وغالبًا ما تكون موجهة مباشرة نحو تدمير الممتلكات الحيوية بالنسبة لسبل عيش 

والنفاذ إلى . رض واقتالع األشجارالفلسطينيين، من قبيل المحاصيل واألشجار، بما في ذلك من خالل جرف األ
. األرض الواقعة في جوار المستوطنات، يعرض المزارعين الفلسطينيين لخطر الهجمات من جانب المستوطنين

، نوعًا من الحماية ٢٠١٠وعلى الرغم من أن الجيش اإلسرائيلي قد ضمن أثناء موسم قطاف الزيتون في عام 
ادة آبيرة في حوادث العنف مقارنة بموسمي القطاف في عامي لفترات محددة، فقد ذآر عمومًا عن زي

وال يزال عنف المستوطنين يخلف ). د٢٠١٠مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ( ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
 .أثرًا مدمرًا بصورة خاصة على النساء الفلسطينيات، بما في ذلك عن طريق تقييد حرية تنقلهن

   

                               
ى إصابات      ٨ ع   "بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن الحوادث المرتبطة بالمستوطنين والمؤدية إل تتضمن جمي

راد        رد من أف ئة عن ف ا ناش حوادث العنف التي ضلع فيها مستوطنون إسرائيليون وفلسطينيون، ومنها الحوادث التي آانت اإلصابة فيه
). ز٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، " (اإلسرائيلية خالل عملية تدخل في مثل هذا النوع من الحوادثقوات األمن 

ل  / نيسان  ٦وفي  دفاع              ٢٠١١أبري وات ال ران ق ا، بني ر ضالعين فيه ا فلسطينيون غي ل فيه ة يقت ن الجيش اإلسرائيلي أن أي حادث ، أعل
ال       . الشرطة العسكرية اإلسرائيلية ستخضع مباشرة لتحقيق اء القت د وقعت أثن ة ق م تكن الحادث ذه   . وتطبق هذه السياسة ما ل ق ه وال تطب

ول           ) ٢٠١١جيش الدفاع اإلسرائيلي، (السياسة على غزة  ة في أيل دالع االنتفاضة الثاني ذ ان ة من ات المنتظم د أوقف العمل بالتحقيق / وق
  .٢٠٠٠سبتمبر 
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  الماشية  رعاةون والمزارع: تقلص المراعي
 الفلسطينيون في الضفة الغربية

في  ١٢٫٥ على النقيض من اإلمكانيات الزراعية في الضفة الغربية وغزة، يستأثر قطاع الزراعة بمجرد . ٧٠
، في حين أنه يظل )ج٢٠١١الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (المائة من مجموع فرص العمل الفلسطينية 

وال يزال تزايد فرص الحصول على عمل في . عدد من النساء في االقتصاد الفلسطيني القطاع الذي يستخدم أآبر
والعشائر البدوية التي . الزراعة مجمدًا بسبب استمرار القيود اإلسرائيلية المفروضة على النفاذ إلى األرض

 .تتوقف سبل عيشها على توفر المراعي واألرض للزراعة، متأثرة بصورة خاصة من هذا الوضع

في المائة من الضفة الغربية، وهي تضم  ٦٢وتستأثر المنطقة جيم حسبما حددتها اتفاقات أوسلو بنسبة  . ٧١
في المائة من المنطقة جيم ال تزال  ٧٠إّال أن زهاء . السواد األعظم من األرض الزراعية والمراعي الفلسطينية

ها أرض مرصودة للمستوطنات اإلسرائيلية أو بعيدة عن المتناول بالنسبة لألنشطة الزراعية الفلسطينية، إما ألن
ألنها معتبرة آمحميات طبيعية أو ألنها مقفلة أو ألنها محصورة باألغراض العسكرية أو مقرونة بالجدار 

التي ال فعاألوتتواصل ). ٢٠١١مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، (الفاصل 
طرد الفلسطينيين من األرض المتاخمة للمستوطنات أو الحتالل أرض فلسطينية  بهدفن والمستوطنيرتكبها 

 ). ز٢٠١١مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (مملوآة من الخواص 

في المائة من  ٣٣وزهاء . في المائة فقط من األرض ٤وفي وادي األردن، يستغل الفلسطينيون نسبة  . ٧٢
مكتب (في وادي األردن، مقفل ألغراض عسكرية أو معتبر آمحميات طبيعية الضفة الغربية، بصورة رئيسية 

بيد أن المستوطنات اإلسرائيلية ). ٢٠١١منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 
والمشاريع . استوعبت مقدارًا آبيرًا من األرض الزراعية، وهي بالتالي تنصب في االقتصاد اإلسرائيلي

وبالنظر إلى أنه ). ب٢٠١٠بتسليم، (عية التي يقوم بها اإلسرائيليون مدعومة من الحكومة اإلسرائيلية الزرا
يتعذر على آالف النساء والرجال الفلسطينيين العمل على أرضهم والعيش من نتاجها، فإنهم يعملون آعمال 

آما يرد وصفه (ستغالل زراعيين مياومين في المستوطنات اإلسرائيلية في ظل ظروف تعرضهم لخطر اال
 ).أدناه

ويؤدي الجدار الفاصل إلى عزل العديد من القرى الفلسطينية عن أراضيها الزراعية، آما أشار إلى ذلك  . ٧٣
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وتتزايد القيود المفروضة على الوصول إلى األرض الزراعية 

، بات ٢٠٠٣ومنذ عام ). أ٢٠١٠المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم (الواقعة ما وراء الجدار 
المزارعون في شمال الضفة الغربية، الذين يرغبون في الوصول إلى أرضهم الواقعة بين الجدار والخط 

ووفقًا لمكتب األمم المتحدة ". تصريح الزائر"مضطرين إلى طلب الحصول على ") منطقة التماس("األخضر 
آشف عن أن الجمع بين تقييد منح "ن اإلنسانية، فإن رصد الوضع في شمال الضفة الغربية لتنسيق الشؤو

والعدد المحدود للبوابات في الجدار وتقييد أوقات فتحها، قد قلص على نحو حاد الممارسة " الزائر"تصاريح 
الحصول على  باإلضافة إلى ذلك، من المطلوب). المرجع نفسه" (الزراعية وقوض أسباب العيش الريفية

 .تراخيص إضافية لدخول اآلالت والمعدات الزراعية

ونظرًا إلى استكمال أجزاء إضافية من الجدار، تزايد عدد المناطق المعزولة والتي باتت تعتبر مناطق  . ٧٤
وفي حين آان يكفي في األصل . مغلقة، بما في ذلك في محافظات رام اهللا والخليل وسلفيت وبيت لحم والقدس

دى السلطات اإلسرائيلية وإبراز بطاقة هوية عند بوابات الجدار للعبور إلى األرض الواقعة وراء التسجيل ل
وفي مواجهة اتجاه عام إلى . الجدار، فإن نظام تصريح الزائر يطبق تدريجيًا على المناطق المغلقة المنشأة حديثًا

عيش الفلسطينيين فحسب بل أن  تخفيض عدد التصاريح، هناك مخاوف من أّال يقوض النظام الموضوع سبل
وعلى حد ما ذآرته رابطة الحقوق . يعزز عملية الضم بفعل األمر الواقع لألرض الواقعة في منطقة التماس

في المائة  ٣٠المدنية في إسرائيل، فإن مقدار األرض المفصولة عن سائر أجزاء الضفة الغربية قد تزايد بنسبة 
ن أن عدد التصاريح الممنوحة للمزارعين في هذه المنطقة قد انخفض في في السنوات األربع األخيرة، في حي

وفي الوقت الذي يتعين فيه على الفلسطينيين الخضوع إلجراءات بيروقراطية . في المائة ٨٧الوقت ذاته بنسبة 
ة معقدة للحصول على تصاريح للوصول إلى أراضيهم بالذات، يمكن للمواطنين اإلسرائيليين أن يعبروا بحري

 ).٢٠١١رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، (إلى منطقة التماس 

بشأن االلتماسات التي  ٢٠١١أبريل / نيسان ٥وأيدت محكمة العدل العليا في إسرائيل، في قرار صدر في  . ٧٥
أودعتها منظمتان لحقوق اإلنسان، هما رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل وجمعية هموآيد، نظام التصاريح 

وآانت المنظمتان صاحبتا االلتماسات قد تمسكتا بأن النظام عبارة عن تمييز منتظم . على منطقة التماسالساري 
 .ضد الفلسطينيين وبأنه انتهاك خطير لحريتهم في التنقل والوصول إلى األرض وسبل العيش
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  حقوق العمال تحت الحصار: غزة
 ٣٠٠دم االقتراب إلى مسافة تتجاوز من ع ٢٠٠٩آان الجيش اإلسرائيلي قد حذر سكان غزة في عام  . ٧٦

بيد أن بحوث مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . ١٩٤٩متر من السياج الواقع على خط الهدنة لعام 
في المائة من  ٣٥متر من السياج، وهو ما يساوي  ١٥٠٠بينت أن األشخاص الذين يدخلون منطقة تقترب من 

). ج٢٠١٠مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، (ن إلطالق النار األرض الزراعية في غزة، يتعرضو
وهذا ما يؤدي . آما يقوم الجيش اإلسرائيلي على نحو منتظم في هذه المنطقة بجرف األراضي وتدمير الممتلكات

آالف إلى خلق بيئة خطرة للغاية بالنسبة للعمال الزراعيين ويخلف انعكاسات بعيدة المدى على سبل عيش 
والوضع يؤثر أيضًا على العمال الفلسطينيين الذين يجمعون الرآام من منازلهم ومنشآتهم . الفلسطينيين في غزة

 .٢٠٠٩ في عام" الرصاص المصبوب"وعملية  ٢٠٠٥المدمرة أثناء انسحاب إسرائيل من غزة في عام 

ول إلى الضفة الغربية وإلى وفي ظل اإلغالق، ال يزال ُيمنع على العمال والطالب الفلسطينيين الوص . ٧٧
أما الوضع االقتصادي األليم ونشوء اقتصاد األنفاق آنتيجة لإلغالق واالنقسام فيما بين الفلسطينيين، . الخارج

فهي آلها أمور تخّلف انعكاسات على احترام حقوق العمال، بما في ذلك الحرية النقابية والمساواة بين الجنسين 
وتنطوي استراتيجيات البقاء على أنشطة . الحق في ظروف عمل آمنة وصحيةوالقضاء على عمل األطفال و

ويزيد المناخ االجتماعي السائد وحكم . محفوفة بالمخاطر إلى حد بالغ، من قبيل جمع الرآام والعمل في األنفاق
وبدعم دولي، . ملاألمر الواقع من تقليص الحيز المتاح للمرأة في الحياة االجتماعية والعامة، بما في ذلك في الع

تمكن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من إنشاء مكاتب جديدة ومرآزًا للتدريب في أعقاب تدمير مقره أثناء 
ولقد أقفلت هذه . الفعليةسلطات العلى بعض مبانيه من جانب  ء، واالستيال"الرصاص المصبوب"عملية 

، "منتدى شارك الشبابي"لمجتمع المدني، بما فيها السلطات في األشهر األخيرة عدة منظمات من منظمات ا
المعارضين والطالب والصحفيين الذين آانوا يطالبون بالوحدة  ٢٠١١مارس / واستهدفت في أواسط آذار

 .الفلسطينية

  :العمال الفلسطينيون في المستوطنات اإلسرائيلية
  معضالت آثيرة وفراغ في مجال الحماية

ؤسسات العامة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تعتمد على ما فتئت المنشآت الخاصة والم . ٧٨
البعثة فإّن المواقف والمنظورات  الحظتهوعلى حد ما . عمل العمال الفلسطينيين، نساًء ورجاًال، وتستفيد منه

عدالة نشأ عن استمرار االحتالل والمستوطنات يقّوض ال الذيوالوضع . حول هذه المسألة متناقضٌة تمامًا
  .االجتماعية وآرامة اإلنسان والحقوق األساسية للعمال

. والبناء والزراعة والتصنيع هي األنشطة الرئيسية في المستوطنات اإلسرائيلية التي تستخدم الفلسطينيين . ٧٩
بتسليم، (آان بارمنطقة صناعية شرق الخط األخضر، أآبرها منطقة ميشور أدوميم و ١٣وقد أنشأت إسرائيل 

وتعمل النساء الفلسطينيات في غالبيتهّن في الزراعة ولكنهّن يعلمن أيضًا آعامالت منزليات في ). ب٢٠١٠
جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال، (، أرييلمن قبيل معالي أدوميم و آبيرة األسر في مستوطنات

  ).أ٢٠١٠

ن لرض الفلسطينية المحتلة، وفي ظل ظروف االحتالل الراهنة وعدم آفاية التنمية االقتصادية في األ . ٨٠
العمل في المستوطنات  السعي إلىيكون في الواقع أمام العديد من الرجال والنساء الفلسطينيين أي خياٍر غير 
وفي حين ُيحتمل أن تكون األجور . اإلسرائيلية، بصرف النظر عن المعضالت األساسية التي ينطوي عليها ذلك

ات الُسّلم من منظور جت أو أصحاب العمل في القطاع العام في أسفل درالتي تدفعها المنشآت في المستوطنا
  .االقتصاد اإلسرائيلي، فإنها على الرغم من ذلك أعلى من تلك المدفوعة في سوق العمل الفلسطيني

وفي المناقشات التي أجراها ممثلو أصحاب العمل اإلسرائيليين مع البعثة، آّرروا القول إن استخدام  . ٨١
. سطينيين يعود بالنفع على قدم المساواة على المنشآت الواقعة في المستوطنات وعلى العمال المعنيينالعمال الفل

وذآروا أن العمال الفلسطينيين يعاملون بما يتفق مع معايير العمل اإلسرائيلية، وإن آان من الواضح أن انخفاض 
ياسة االستيطان ٍر صدر مؤخرًا بشأن سوفي تقري. استخدامهاتكلفة اليد العاملة الفلسطينية تشجعهم على 

معلومات مفّصلة  )بتسليم(المحتلة  يضااإلسرائيلية، قدم مرآز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األر
عن الفوائد واإلعانات التي تقدمها الحكومة اإلسرائيلية إلى الصناعة والزارعة في المستوطنات، بما في ذلك 
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ومنذ عهٍد أقرب، سّنت الحكومة قانونًا لتعويض الشرآات عن ضرائب الواردات . يبيةالمنح والتخفيضات الضر
  .   ٩)ب٢٠١٠بتسليم، (التي يفرضها االتحاد األوروبي على المنتجات القادمة من المستوطنات 

السلطة الفلسطينية أنه ينبغي أّال يعمل الفلسطينيون في المستوطنات اإلسرائيلية التي يعتبرها  رىوت . ٨٢
يجاد بدائل مستدامة يمكن تقديمها إ لضمان ولهذا الغرض، يتواصل بذل الجهود. لقانون الدولي غير مشروعةا

اصلت السلطة الفلسطينية حملتها الرامية إلى مقاطعة المنتجات الواردة من المنشآت في المستوطنات، قد وو .لهم
  .تهاالمنتجات في المناطق الخاضعة لسيطر تلكوذلك عن طريق حظر بيع 

وال يزال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظماٍت غير حكومية من قبيل جمعية عنوان العامل  . ٨٣
وعلى . حاالت انتهاآات لحقوق العمال في المستوطنات اإلسرائيلية يذآرللدفاع عن حقوق العمال وبتسليم، 

عن أن الممارسات التعسفية عن هذه الحاالت، تفيد التقارير  دةحموالرغم من عدم وجود أي إحصاءات 
وذآر من بين . معزولةواالستغاللية في المستوطنات اإلسرائيلية قد تكون حاالٍت واسعة االنتشار وليس حاالٍت 

ية هذه االنتهاآات دفع أجٍر أقل من الحد األدنى لألجور، والدفع الجزئي لألجور ورفض منح اإلعانات االجتماع
؛ جمعية عنوان العامل للدفاع عن ب٢٠١١بتسليم، (ٍت من عمل األطفال األجور وحاالوعدم إصدار آشوفات 

  ).٢٠١٠ر، يب؛ فاندن بو٢٠١٠حقوق اإلنسان، 

يخلق بنيًة قانونية "وتطبق إسرائيل قوانينها ونظامها القانوني في حكم المستوطنات والمستوطنين، مما  . ٨٤
ى عهٍد قريب، آانت عقود العمل بين أصحاب وحت). ج٢٠١١األمم المتحدة، (لإلسرائيليين " وإدارية تفضيلية

العمل اإلسرائيليين في المستوطنات والعمال اإلسرائيليين خاضعة لقانون العمل اإلسرائيلي، في حين آانت عقود 
، أصدرت محكمة العدل اإلسرائيلية العليا ٢٠٠٧وفي عام . العمل مع الفلسطينيين خاضعة للقانون األردني

واستمر . انون العمل اإلسرائيلي حيثما ال يوجد اتفاق آخر بين صاحب العمل والعاملقرارًا يقضي بتطبيق ق
العمال الفلسطينيون في رفع قضاياهم إلى المحاآم اإلسرائيلية باالستناد إلى هذه السابقة وبمساعدة المنظمات 

  .غير الحكومية المتخصصة

، ال يزال هناك شواغل رئيسية تتعلق ٢٠٠٧وعلى الرغم من القرار الصادر عن المحكمة العليا في عام  . ٨٥
أن من المهم أن  حين وفي. بحماية العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

يتمكن فرادى العمال من المطالبة بحقوقهم وإعاناتهم أمام المحكمة، ينبغي عدم االستخفاف بما يشعر به العمال 
على أصحاب عملهم الذين  وارتفاع مستوى اعتمادهم. ضد أصحاب عملهم اع شكاوىإيد من مخاوف في

في  أساسًا ضعفأوضع  يجعل العامل فييتحكمون بتراخيص العمل وبتجديد التصاريح األمنية آل ثالثة أشهر، 
  .عالقة االستخدام

مرٍض للقضايا وما لم تتخذ سلطُة مختصة إجراءاٍت للرصد واإلنفاذ، فسيتعذر التصدي على نحٍو  . ٨٦
 أصحاب العمل تمام درآهأّن االحتالل قد أوجد فراغًا من حيث الحماية ي إّال. المتصلة باألجور وظروف العمل

في حين ال تقوم السلطات  يم،منع على السلطة الفلسطينية أن تتخذ أي إجراء في المنطقة جوُي. اإلدراك
  . اإلسرائيلية في المستوطنات بأي عمليات لتفتيش العمل

  الفلسطينيين شكاوى: الوصول إلى العدالة
  أصحاب العمل اإلسرائيليين  ضد

يواجه العمال الفلسطينيون العاملون لدى أصحاب عمل إسرائيليين صعوباٍت عديدة في المطالبة  . ٨٧
وفي حين أن العديد من العمال غير مدرآين لحقوقهم في العمل ولحقوقهم االجتماعية في . بمستحقاتهم وإعاناتهم

المقام األول، فإّن رفع دعوى قانونية أمام محاآم العمل اإلسرائيلية أمرٌُ غير قابل للتطبيق عمومًا بالنسبة إليهم، 
وغالبًا ما يكون رفع القضايا أمرًا معقدًا ألن العمال . ما لم تتوفر لهم ُسبل المساعدة والتمثيل القانونيين والفّعالين

  .خرى يمكن أن يستخدموها آأدّلةلم يتلقوا آشف أجور أو أي وثائق أ

مساعدة العمال ل بذل الجهود ويواصل آل من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والهستدروت . ٨٨
ويمكن . الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم وإعاناتهم من أصحاب العمل اإلسرائيليين في حالة عدم احترامها

 أنهيالشكاوى من العمال الفلسطينيين، وال سيما من العمال الذين لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن يتلقى 

                               
ر        ٩ ة ق دل األوروبي ة الع درت محكم ين         أص طي ب ي المتوس راآة األوروب اق الش ب اتف يلية بموج ة التفض أّن المعامل ي ب ارًا يقض

رائيل ام           إس ي ع رائيلي ف م اإلس ي أخضعت للحك ع الت ي المواق ّنعة ف ات المص ى المنتج ق عل ة، ال تنطب ة األوروبي  ١٩٦٧والجماع
  ).٢٠١٠فبراير / شباط ٢٥، الحكم الصادر في C-386/08 قضية(
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ومن ناحيٍة أخرى، يمكن للهستدروت أن يساعد العمال . استخدامهم والذين لم يعد لهم سبيٌل للوصول إلى إسرائيل
يتم  إذا لم القضية أمام محكمة العمل ، وفي رفعالفلسطينيين في متابعة مطالبهم مع أصحاب العمل المعنيين

  .التوصل إلى تسوية

منظمة العمل الدولية الدعم إلنشاء مرآٍز قانوني لالتحاد العام لنقابات عمال  تقدم، ٢٠١٠مايو / ومنذ أيار . ٨٩
فلسطين من خالل مشروٍع يرآز على بناء قدرة اإلدارة القانونية في االتحاد فيما يتعلق بقانوني العمل الفلسطيني 

قانونيين في شتى المواقع في الضفة أربعة منسقين  المساعدة القانونية، من خاللولقد تمكن مرآز . واإلسرائيلي
وتجميع شكاوى العمال ضد أصحاب العمل اإلسرائيليين، ويجري وضع اللمسات  إرساءالغربية وغزة، من 

ام لنقابات ومن المهم زيادة تعزيز قدرة االتحاد الع. األخيرة عليها إلحالتها إلى الهستدروت من أجل المتابعة
عمال فلسطين على مساعدة العمال الفلسطينيين في حالة وقوع نزاعات عمل مع أصحاب العمل اإلسرائيليين، 

  . وينبغي مواصلة تعزيز هذه القدرة

وتتناول قضيٌة ملّحة بصورٍة خاصة الشكاوى العالقة للعمال الفلسطينيين في غزة ضد أصحاب العمل  . ٩٠
، آما ٢٠٠٥بالعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في غزة قبل إجالئها في عام  وهذه شكاوى تتصل.اإلسرائيليين

ما قبل الحصار الذي فرض على  فترة إلى والعائدةالمرفوعة ضد أصحاب العمل في إسرائيل  تتصل بالشكاوى
ود فالحصار والقي. غزة والذي أعاق بالفعل العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماآن عملهم في إسرائيل

في غزة والحاجة إلى الفعلية سلطات الالتشغيلية المفروضة على االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحت حكم 
مساعدة قانونية لرفع هذه الشكاوى أمام محكمة العمل اإلسرائيلية، آلها أموٌر أسهمت في خلق وضٍع قد ال يعود 

مثل  يجب أن تودع ينص على أنه ن القانون اإلسرائيليأل ،فيه الكثير من العمال قادرين على التماس االنتصاف
  .ضمن فترٍة من سبع سنوات هذه الشكاوى
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  أسس بناء الدولة: العدالة االجتماعية والعمل الالئق  - ٤
برنامج  في الذي حددته السلطة الفلسطينية نهاية فترة السنتين،تاريخ  ٢٠١١ أغسطس/ يمثل شهر آب . ٩١

المساواة والعدالة  آما أن. من أجل إآمال استعدادها المؤسسي إلقامة دولة ،٢٠٠٩لعام  ةعشر ةالحكومة الثالث
ة التنمية الوطنية للفترة ـفي خط أدرجت مؤخـرًا في البرنامج، المحددة بمثابة مبادئ توجيهية االجتماعية

ة لما أحرزته من ونوه المجتمع الدولي بالسلطة الفلسطيني .)أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، ( ٢٠١٣- ٢٠١١
مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق (دولة فلسطينية مستقبلية  هيكلياتتقدم في بناء 

 ،وقد صرح مؤخرًا روبرت سيري). ٢٠١١؛ صندوق النقد الدولي، ٢٠١١؛ البنك الدولي، ٢٠١١األوسط، 
رى بوضوح أن المؤسسات القوية القائمة اآلن تمثل أ: "قائًال ،المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط

 ).٢٠١١ ،باألمم المتحدة نمجلس األم" (قيد النشوءأساسًا لدولة صارت 

/ نيسان ١٣الذي انعقد في  ،وقد َخُلَص تقرير األمم المتحدة المقدم إلى اجتماع لجنة االتصال المخصصة . ٩٢
األمم  تشاركلدولة في المجاالت الستة التالية التي إلى أن الوظائف الحكومية آافية إلدارة ا ،٢٠١١أبريل 

وسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛ سبل العيش والقطاعات المنِتجة؛  اإلدارة: ، وهيفي بلورتها آبيربقدر المتحدة 
ة مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملي(والمياه  البنية التحتيةالحماية االجتماعية؛ التعليم والثقافة؛ الصحة؛ 

وفي سياق سبل العيش والقطاعات المنِتجة، يشدد تقرير األمم المتحدة على ). ٢٠١١السالم في الشرق األوسط، 
واالزدهار الوطني،  االقتصاديالنمو االقتصادي المستدام، واالستقالل  تحقيق أهمية سياسات العمل من أجل

ومن الواضح أن االستعداد ). مرجع نفسهال(ويشير بالخصوص إلى تعزيز العمل الالئق والحوار االجتماعي 
يقوم على قاعدة سياسية واقتصادية متينة فحسب، بل يجب أن يقوم أيضًا على أساس  ّالإلقامة دولة يجب أ

 .اجتماعي قوي

ففيما حققت . وفي إطار مناقشة االستعداد المؤسسي، من الضروري التمييز بين الضفة الغربية وغزة . ٩٣
مع غياب السلطة  هناكمؤسسات من أجل دولة مستقبلية، الات مهمة في سبيل إنشاء السلطة الفلسطينية إنجاز

حماس  ال تزال حرآةو. بين أبناء غزة والعديد من مؤسسات السلطة الفلسطينية قطاعان" ،الفلسطينية في غزة
ومن شأن  ).المرجع نفسه" (ساسية لعملية السالماألمبادئ القطاع غزة وتستمر في رفض  تسيطر فعليًا على

 .استدامة دولة مستقبلية بشدة قوضيأن  فلسطين قسامان

 لتشغيلاية لتنمية الوطنية واستراتيجاخطة 
، مرآِّزة على عدد من المجاالت التي تعد جزءًا ال ٢٠١١أبريل / صدرت خطة التنمية الوطنية في نيسان . ٩٤

ي التعليم والتدريب المهني، بغية إنشاء وُتبرز هذه الخطة أهمية االستثمار ف. يتجزأ من برنامج العمل الالئق
وتضع خطة التنمية الوطنية أيضًا مجموعة ). أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، (اقتصاد قائم على المعارف 

 التعليم األساسي والتعليم العالي والحماية االجتماعية والتمكين في مجاالت من قبيلمن االستراتيجيات القطاعية، 
 .الجنسين والتشغيلوالمساواة بين 

وترمي هذه . النظر إلى خطة التنمية الوطنية باالقتران باستراتيجية التشغيل الفلسطينية ينبغيو . ٩٥
/ شباط(إلى االستناد إلى استراتيجية قطاع العمل  ،٢٠١٠ديسمبر / في آانون األول صدرتاالستراتيجية التي 

أ؛ مكتب ٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية، (اضي التي جرى بحثها في تقرير بعثة العام الم) ٢٠١٠فبراير 
وتمثلت أولى أولويات استراتيجية قطاع العمل في توفير بيئة مؤاتية للعمل الالئق، بما ). ٢٠١٠العمل الدولي، 

في ذلك وضع استراتيجية وطنية للتشغيل، وإنشاء وآالة عامة للتشغيل ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل 
وتضع استراتيجية التشغيل خطة . ، وتحديث نظام معلومات سوق العمل)"الصندوق"( عيةوالحماية االجتما

عمل طموحة تتناول الشراآة االجتماعية الوطنية، ومبادئ توجيهية من أجل مبادئ العمل الالئق ومن أجل 
للتشغيل  وقًاوصند عامة ووآالة تشغيل ة المهنيتين، والمشاورة الثالثية والتدريب المهنيالسالمة والصح

ومشارآة النساء في  بطالة الشباب وتدابير لمعالجة وتعاونيات ونظامًا لمعلومات سوق العمل وتشريعات العمل
 ).أ٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية، (سوق العمل 

ارتفاع البطالة : قرار أيضًا بالتحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية التشغيل، بما فيها ما يليإ هناكو . ٩٦
؛ غياب ملحوظ )السيما مشارآة النساء(العمل  ؛ وانخفاض المشارآة في سوق)سيما في صفوف الشباب ال(

االعتماد على الجهات المانحة؛  ارتفاع نسبةوى العمل في القطاع غير المنظم؛ ارتفاع مستللضمان االجتماعي؛ 
ال  تشغيلخدمات لسوق العمل وتدني مستوى الشراآة االجتماعية؛ التدريب التقني والمهني، ونظام معلومات 

وفيما تبدو هذه التحديات شاقة، سيكون تحقيق أهداف استراتيجية . )المرجع نفسه(تزال في مرحلة التحضير 
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العمل و العدالة االجتماعية: أال وهماالتشغيل أمرًا أساسيًا لضمان قيام الدولة المستقبلية على رآيزتين رئيسيتين 
  .الالئق

  ريعي للعمل الالئقتحسين اإلطار التش
واضحة وأن الحقوق والمسؤوليات  لضمان أن تكون من المهم إرساء أساس تشريعي متين للعمل الالئق . ٩٧
ويتوقع مراجعة التشريعات في استراتيجية التشغيل وفي . متاحة اإلجراءات والحلول الممكن الوصول إليها تكون

لى استعراض وتعديل شاملين لكافة التشريعات، لضمان آما تنص خطة التنمية الوطنية ع. خطة التنمية الوطنية
  .تدوين حقوق مساواة المرأة في القانون

إطارًا لحماية حقوق العمال يمكن االستناد إليه، بهدف التوصل إلى تجسيد  ٢٠٠٠ويوفر قانون العمل لعام  . ٩٨
دولية بشأن المبادئ والحقوق ، آما يرد ذلك في إعالن منظمة العمل المبادئ والحقوق األساسية في العملللأآمل 

وفي إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، ، ١٩٩٨األساسية في العمل، 
هي خطوة مهمة في هذا االتجاه، ويجري االضطالع  ،ومراجعة قانون العمل بغية ضمان حقوق المرأة. ٢٠٠٨

ياق برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بالمساواة بين الجنسين بها بدعٍم من منظمة العمل الدولية في س
وبانتظار قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية، يجرى هذا االستعراض في ضوء عدة أمور، منها . وتمكين المرأة

بشأن المساواة والتي تشمل االتفاقيات  ، المعنية بالمساواة بين الجنسيناالتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية
بين العمل والمسؤوليات  والتوفيق القيمة المتساوية، وعدم التمييز الرجال عن العمل ذيو النساء في األجور بين

إيالء االعتبار لمسألة آيفية تعزيز وحماية حقوق العاملين في شرائح  تعينآما سي. ١٠وحماية األمومة العائلية
في أّن مراجعة القانون  ما من شكو. والمستثناة من نطاق قانون العملالقوى العاملة التي تهيمن عليها النساء 

ترد وستكون أيضًا بندًا مهمًا على جدول أعمال اللجنة االستشارية الثالثية الوطنية واللجنة الوطنية لعمل المرأة، 
لذين تأثروا لجميع ا كتسبةالخبرة الم على ضوءولضمان صياغة قانون العمل المنقح . فيما يلي ة ذلكمناقش

، ينبغي االضطالع المعنيينوسوف يتأثرون به، والتأآد من أنه سيحصل على دعم جميع أصحاب المصلحة 
  .العملية هبمشاورات واسعة النطاق، وقد بدأت منظمة العمل الدولية بتسهيل مثل هذ

. ابات العماليةأال وهي مشروع قانون النق إليها، البعثة استرعي انتباهوهناك مبادرة تشريعية أخرى  . ٩٩
عملية وضع ونشر قانون بشأن  ،ويحدد تقرير السلطة الفلسطينية للعام الثاني لبرنامج الحكومة الثالثة عشرة

وأبلغت البعثة أّن مشروع قانون ). ب٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية، (تنظيم النشاط النقابي آنشاط ذي أولوية 
آما أبلغ ممثلو اتحاد . بالنظر فيه اآلن وأّن لجنة التخطيط الوزاري تقوم النقابات العمالية ُقدم إلى مجلس الوزراء

الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية البعثة بأّنه جرى استعراض مشروع قانون غرفة التجارة لعام 
دني بالنسبة القانون األر أي، بغرض االستعاضة عن النظام القانوني الحالي الذي ينظم غرف التجارة، ٢٠٠٥

  .  للضفة الغربية والقانون المصري بالنسبة لغزة

ثقة بأّن القوانين، عقب اعتمادها، ستكّرس مبادئ الحرية النقابية، والسيما تلك التي تنص  علىوالبعثة  . ١٠٠
على أّن لكل العمال وأصحاب العمل، دون تمييز أيًا آان، الحق في إنشاء منظمات أو االنضمام إلى منظمات 

من دون أي تدخل؛ وينبغي  قادرة على العمل هذه المنظمات تكونونها، من دون موافقة مسبقة؛ وينبغي أن يختار
سيكون من و. أو االضطالع بأنشطة نقابية نقابةحماية العمال من التمييز الممارس جراء االنتساب إلى 

 الجديةبعض الشواغل  ب عنعروأ. عملية تشاور واسعة قبل اعتماد المشروعين الضروري هنا أيضًا، إجراء
  .البعثة فيما يتعلق بمضمون مشروع قانون النقابات العمالية وعملية التشاور أمام

  الحاجة إلى إنعاش الصندوق الفلسطيني 
  للتشغيل والحماية االجتماعية

استراتيجية التشغيل فرصة ممتازة إلنعاش الصندوق  ُأعتبر وضع. ٢٠٠٤عام  أساسًا أنشئ الصندوق . ١٠١
 :وتشمل هذه األولويات. ألولويات التشغيلية الواردة في االستراتيجيةفي المقام األول من أجل اخدامه والست

النهوض بنمو رأس المال االجتماعي والبشري ودعم تطوير القطاع الخاص؛ استحداث فرص عمل تلبي 
ة بهدف زيادة القدرة على احتياجات أآثر المجموعات استضعافًا في المجتمع؛ االرتقاء بمهارات القوى العامل

سياسة ذات أولوية خالل  بمثابة خطة التنمية الوطنية حددوت). أ٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية، (التنافس 
                               

؛ اتفاقية العمال ذوي )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(؛ اتفاقية التمييز )١٠٠رقم ( ١٩٥١ساواة في األجور، اتفاقية الم   ١٠
  ). ١٨٣رقم ( ٢٠٠٠؛ اتفاقية حماية األمومة، )١٥٦رقم ( ١٩٨١المسؤوليات العائلية، 
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السلطة (الصندوق بالشراآة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  استهالل ،السنوات الثالث القادمة
تم تلقي مساهمات يعتد بها؛ غير أّنه تبرز الحاجة جارية وقد  د األموالحش عمليةو). أ٢٠١١الوطنية الفلسطينية، 

وحالما يصبح الصندوق عمليًا بشكل آامل، من شأنه . إلى المزيد من التمويل لتحقيق األهداف الطموحة المنشودة
بالنظر في ينية السلطة الفلسط تقومآما . أن يكون بمثابة أداة فعالة للتصدي لمستويات الفقر والبطالة العالية

ستخدام الصندوق من أجل النهوض بفرص العمل بغية توفير عمل بديل ألولئك الذين يعملون حاليًا في ا
  . المستوطنات، بالرغم من أّن المناقشات بشأن هذه المسألة ال تزال في مرحلة مبكرة

  دنى لألجورأحد بشأن  لنقاشا
ويشير قانون . رًا بشأن الحاجة إلى حد أدنى لألجورالذي جرى مؤخ الحيويجاء إلى علم البعثة النقاش  . ١٠٢

تضم عددًا متساويًا من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، " لجنة لألجور"إلى إنشاء  ٢٠٠٠العمل لعام 
وبالرغم من إبالغ البعثة بإنشاء لجنة لألجور، إال أّن ). ٨٧و ٨٦ مادتانال(تشمل واليتها إرساء حد أدنى لألجور 

ويعتبر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحد األدنى لألجور  .ألخيرة لم تعقد أي اجتماع لها حتى اآلنهذه ا
ويذآر االتحاد أنه في . وهي ضرورية في قيام دولة فلسطينية ،من أهم المسائل، إذ أنها تتناول آرامة العمال

ة أنها ال تستطيع الوفاء باالحتياجات األساسية وجه التكاليف المتزايدة، أصبحت األجور األساسية متدنية لدرج
االتحاد العام (لألسرة، وبإمكان أصحاب العمل أن يستغلوا العمال في غياب شرط الحد األدنى القانوني لألجور 

في عملية " األجور وظروف العمل العادلة"وتقر استراتيجية التشغيل بأهمية ). ٢٠١١لنقابات عمال فلسطين، 
السلطة الوطنية (في حين تسّلم آذلك بأنه يوجد الكثير من التحديات المطروحة أمام تحقيقها بناء الدولة، 
ما لنظام األجور الحالي من أثر ضار بشكل خاص على النساء  على البعثة اطلعتوقد ). أ٢٠١٠الفلسطينية، 

وتم التشديد على . حضانةاللواتي يتلقين أجورًا متدنية للغاية، من خالل عملهّن في روضات األطفال ودور ال
أن تقوم المساعدة التقنية لمنظمة  امكانيةالمشاورة الثالثية بشأن مسائل الحد األدنى لألجور، باإلضافة إلى أهمية 

  .العمل الدولية بتسهيل هذا الحوار

  التعليم والتدريب المهني
تحسين التعليم على آافة  ترآز خطة التنمية الوطنية واستراتيجية التشغيل ترآيزًا خاصًا على أهمية . ١٠٣

وعمًال بخطة التنمية الوطنية، تزمع . المستويات والتدريب التقني والمهني، بغية تلبية احتياجات الدولة الجديدة
الشباب  بحيث يتمكنالسلطة الفلسطينية إطالق برنامج لالستثمار العام بغية تحويل التدريب التقني والمهني 

آما ترآز ). أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، (التي ستتيح فرص عمل جديدة ن من تطوير المهارات ووالبالغ
ليصل "استراتيجية التشغيل على أهمية التعليم والتدريب، السيما بغية تعزيز قدرة سوق العمل وزيادة فعاليته 

لفلسطينية، السلطة الوطنية ا" (إلى مستوى يوازن بين نتائج التدريب والتعليم واحتياجات السوق الحقيقي
أّن االختالل بين المهارات التي تقدمها مجموعة آبيرة من الشباب "خلص البنك الدولي إلى يو). أ٢٠١٠

العاطلين عن العمل، بمن فيهم الكثيرون من حملة الشهادات الجامعية، وبين المهارات التي يتطلبها سوق العمل، 
" لقيام بها ما يتعينالتعليم، ال يزال هناك الكثير معلى نظام  أدخلتأنه بالرغم من اإلصالحات التي ب وحيي
  ).٢٠١١البنك الدولي، (

استراتيجية التعليم  ،أقر وزير التربية والتعليم العالي ووزير العمل ٢٠١٠نوفمبر / وفي تشرين الثاني . ١٠٤
ة على النحو الهدف العام لالستراتيجي ردوي .١٩٩٩التي تراجع استراتيجية عام  ،والتدريب التقنيين والمهنيين

استحداث قوة عاملة في فلسطين، تتسم بالمعارف والكفاءة والحوافز وتنظيم المشاريع والقابلية على : "التالي
بالسمة الخالقة واالبتكارية، وتساهم في خفض الفقر وفي التنمية االجتماعية واالقتصادية من تتحلى التكيف و

، بما يساير جميع ين الموجهين نحو الطلب ورفيعي الجودةخالل تسهيل التعليم والتدريب التقنيين والمهني
السلطة الوطنية الفلسطينية، " (القطاعات االقتصادية ويكون مالئمًا على المستويات آافة ولجميع الناس

آما يقر نص االستراتيجية بأهمية إرساء أسلوب . مالية مهمة انعكاسات لهااالستراتيجية طموحة وو). ج٢٠١٠
 ٢٠١٣إلى  ٢٠١١في خطة التنمية الوطنية من  الواردةوتشمل خطة النفقات اإلنمائية . للنظام تمويل مستدام

وتفيد . لتدخالت ذات الصلة بالتعليم والتدريب التقنيين والمهنيينمن أجل امليون دوالر أمريكي  ١٢٫٨مبلغ 
مدرسة جديدة، آما جرى  ١٣٤، تم بناء وتأثيث وتجهيز ٢٠٠٨الحكومة في خطة التنمية الوطنية أنه منذ عام 

 أيضًا يسّلط التقرير الضوءو. مدرسة، وُبنيت مدرستان مهنيتان وجرى توسيع مدرستين أخريين ٣١٢توسيع 
للسماح بتخطيط قطاع  ١٩٦٧إلى جميع األراضي الواقعة ضمن حدود عام  الحر على الحاجة إلى الوصول

واالستثمار في ). أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، (التعليم تخطيطًا أفضل على األمدين المتوسط والطويل 
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التعليم المدرسي وفي التدريب التقني والمهني أمٌر أساسي إلتاحة مجموعة أوسع من فرص العمل الالئق أمام 
  .النساء والرجال

  إجراءات لتمكين النساء
على نحو ما ورد  يًا بشدةم من بعض التحسنات، متدنيبقى معدل مشارآة النساء في القوى العاملة، بالرغ . ١٠٥

الجهاز المرآزي لإلحصاء (في المائة  ٢٣٫٢في المائة، في حين تبلغ البطالة نسبة  ١٥٫٣ذلك آنفًا، ويبلغ 
التقارير السابقة العوائق العديدة أمام عمل المرأة في األرض الفلسطينية  قد عّددتو). ج٢٠١١الفلسطيني، 

وهي تتراوح ما بين عدم تناسق المهارات والتمييز : بير على الوضعلم يطرأ تغير آ وفي هذا الصدد المحتلة،
خارج القوى العاملة المنظمة، وهّن  البقاءوتميل النساء إلى . المتعلق باألجور واإلعانات وبين الحواجز الثقافية

أة على فرص عمل المرإذ تقتصر  بين الجنسين بشكل آبير حتى في االقتصاد المنظم القائم يعانين من الفصل
والوضع في غزة أآثر ترديًا، إذ ). ٢٠١٠البنك الدولي، (من المجاالت التي تتسم بأجور متدنية  ضيقةمجموعة 

 المساآنالموّسعة والعيش معًا في  ةواالهتمام باألسر المنزلتجد النساء أنفسهّن مرغمات على العودة إلى 
وفي ظل ). ب٢٠١١تب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مك(، ويعانين من زيادة العنف المنزلي متاحةمحدودة الال

. تأديتهبلهّن  يسمحمن حيث سلوآهّن وحراآهّن والعمل الذي  بشدةالسلطات الفعلية، تجد النساء أنفسهّن مقيدات 
 اهتمامعلى وضع المرأة في العمل، مع إيالء  ملحوظة وال بد من إجراءات محددة إذا أريد إدخال تحسينات

  .لجنسينبالنسبة ل تؤثر مثل هذه التدابير على تعزيز انقسامات العمل التقليدية خاص بغية ضمان أال

واإلجراءات الرامية إلى تعزيز مشارآة المرأة وتمكينها في المجتمع على نحو آامل واردة في خطة  . ١٠٦
، بما في ذلك وتقّر هذه الخطة بالحاجة إلى زيادة مشارآة المرأة في القوى العاملة بشكل أسرع. التنمية الوطنية

زيادة  من قبيلوقد أرسيت أهداف متواضعة، ). أ٢٠١١السلطة الوطنية الفلسطينية، (في المناصب القيادية 
في المائة، وحصتهّن في  ١٧٫٥إلى  ١٥٫٧، من نسبة ٢٠١٣القوى العاملة بحلول عام  فيحصة النساء 

ب آبار الموظفين في الخدمة المدنية التي في المائة، وزيادة مناص ٢٤إلى  ١٨المجالس الحكومية المحلية من 
تحسين وتنص استراتيجية التشغيل على التوجيه المهني و). المرجع نفسه(في المائة  ٤إلى  ٢تتبوؤها النساء من 

أهمية برامج رعاية  إلى االستراتيجية شيرآما ت. المهارات، السيما بالنسبة إلى النساء، لزيادة نسبة مشارآتهّن
ة العقبات الثقافية في تحسين مشارآة المرأة في القوى العاملة، بالرغم من أنها ال تنطوي على أية الطفل ومعالج

  ).أ٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية، (تدابير لهذا الغرض 

الوارد ذآره أعاله،  ،وفي إطار برنامج األمم المتحدة المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . ١٠٧
لعمل الدولية سلسلة من المبادرات ترآز على إدماج قضايا الجنسين وإدراج المؤشرات الخاصة نفذت منظمة ا

وتكمن مهمة هذه اللجنة في . لتشغيل النساءبقضايا الجنسين في اإلحصاءات الوطنية وإنشاء اللجنة الوطنية 
ن في عالم العمل، وذلك بضمان النهوض بالعدالة االجتماعية من خالل تحقيق تقدم في اتجاه المساواة بين الجنسي

إنها . لمختلف احتياجات النساء والرجال استجابة مناسبة استجابة التشريعات والسياسات والبرامج واإلجراءات
لجنة استشارية تضم ممثلين عن مجموعة من أصحاب المصلحة، بمن فيها منظمات العمال ومنظمات أصحاب 

والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية  العمل ووزارة العمل ووزارات حكومية أخرى
وال يزال العمل األساسي لهذه اللجنة . امرأة ورجالن ٢٣: عضوًا ٢٥وتضم اللجنة حاليًا .ووآاالت األمم المتحدة

مارس / آذار ٢٤وزارة العمل باختصاصات هذه اللجنة بتاريخ من  يلوح في األفق، غير أّن اإلقرار الرسمي
ومن الممكن . خطوة مهمة في إضفاء السمة الشرعية على اللجنة وتزويدها بوالية المضي قدمًا يمثل ،٢٠١١

قانون النقابات العمالية بمشروع  بدور مهم في المناقشات المتعلقة لتشغيل النساءاآلن أن تضطلع اللجنة الوطنية 
وستشمل خطواتها القادمة . األدنى لألجور قانون غرفة التجارة، إلى جانب المسائل المرتبطة بالحدمشروع و

  .لوضع سياسة وطنية بشأن المساواة هامًا تحديد خطة عمل واستراتيجية، ويمكنها أن تكون محفزًا

ال وتمكين المرأة، ال تزال النتائج متواضعة في أحسن حاالتها  في اتجاهوفي حين أحرز بعض التقدم  . ١٠٨
المعنية بالقضاء على التمييز ضد  األمم المتحدة ظات الختامية للجنةوفي المالح. عوائق جمة يزال يتعين تذليل

الفلسطينيات وعدم تمتعهّن  النساء بشأن العنف والتحرش الجنسي اللذين تعاني منهما بواعث القلقالمرأة، أثيرت 
لجنة المعنية ال(مور وغير ذلك من األ على حقوقهّن في التعليم والعمل ًاضار ًاتأثير يؤثرما مبحرية التنقل، 

وتشير لجنة وضع المرأة، في قرار اعتمدته مؤخرًا، إلى االحتالل ). ٢٠١١بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 
العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات ومواصلة النهوض بهّن "اإلسرائيلي على أنه يشكل 

 ١٣٢٥نفس التعابير المستخدمة في القرار رقم وب. "واعتمادهن على النفس والمشارآة في تنمية مجتمعهن
أهمية "، يؤآد قرار لجنة وضع المرأة ٢٠٠٠أآتوبر / في تشرين األول باألمم المتحدة الصادر عن مجلس األمن

الجهود المبذولة من أجل تعزيز دورهن في صنع القرارات المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها وضمان 
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م المساواة مع الرجال في جميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق السالم واألمن مشارآتهن وانخراطهن على قد
وفي غياب السالم واالستقرار، يكاد يتعذر تحقيق هدف ). ٢٠١١لجنة وضع المرأة، " (وصونهما وتعزيزهما

  . التمكين الحقيقي للمرأة في المجتمع عمومًا، وفي عالم العمل على وجه الخصوص

  من أجل اإلدارة السديدةالحوار االجتماعي 
آما تعترف بانخفاض مستوى مشارآة ". هش"تصف استراتيجية التشغيل هيكل عالقات العمل بأنه  . ١٠٩

الشرآاء االجتماعيين في السياسات االجتماعية واالقتصادية، وبانخفاض مستوى اتفاقات المفاوضة الجماعية، 
على  في استراتيجية التشغيل عّرفةاآة االجتماعية المومن المسلم به أّن الشر. وبتغطية عالقات العمل الضعيفة

السلطة (العمل والنقابات العمالية، ضرورية لتنفيذ االستراتيجية  صحابالتعاون بين الحكومة ومنظمات أ اأنه
  ).أ٢٠١٠الوطنية الفلسطينية، 

اقتصادي على  - وبغية تعزيز الشراآة االجتماعية، تنص استراتيجية التشغيل على إنشاء مجلس اجتماعي . ١١٠
سيتم  ىالمجلس ومت سيسبغ علىغير أنه من غير الواضح ما هو الوضع الذي ). المرجع نفسه(المستوى الوطني 

/ وفي شباط. وقد أحرز تقدم في إنعاش اللجنة االستشارية الثالثية الوطنية بدعٍم من منظمة العمل الدولية. إنشاؤه
تضم و. الذي يحدد رؤيتها وخطة عملها وإطارها المؤسسي ،"إعالن تورينو"اللجنة  صدرت، أ٢٠١٠فبراير 

 ٢٠١١أبريل / نيسان ٧وآان االجتماع الذي عقدته اللجنة في . رجًال وامرأة واحدة ١٧: عضوًا ١٨اللجنة حاليًا 
وخالل االجتماع، اعُتمدت خطة عمل تنص على سلسلة من ورش العمل . ٢٠١٠هو األول منذ أوائل عام 

آما ستنظم وزارة العمل مؤتمرًا وطنيًا بشأن الحوار االجتماعي في . الحوار االجتماعيوالتدريب بشأن 
  .آوسيلة تضمن التماسك االجتماعي االجتماعي المستقبل القريب، نظرًا ألهمية الحوار

وفي حين تم االعتراف بالحوار االجتماعي آعنصر أساسي في استراتيجية التشغيل، وتطوير مؤسسات  . ١١١
، تستمر النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل في عملها في غياب إطار على قدم وساق جاٍر الحوار

. هذه المؤسساتمثل تشريعي يحمي الحرية النقابية، آما ذآر أعاله، مما قد يعيق العمل الفعال الذي تضطلع به 
تشغيل للجنة الوطنية لا دورو. ضمان وجود روابط بين مختلف الهيئات االستشارية أيضًا سيكون من المهمو

إذا  ما اللجنة االستشارية الثالثية الوطنية إلى حد ما، ومن غير الواضح مثًاليتداخل بالضرورة مع دور  النساء
االقتصادي العام األوسع  -  المجلس االجتماعي أن تقدم اإلرشاد إلىآان المقصود من التوصيات الصادرة عنهما 

اللجنتين وقدرتهما على التأثير على الحوار السياسي األوسع  نم تهميش هاتيوسيكون من المهم ضمان عد. نطاقًا
لقد اُتخذت خطوات أولى مهمة في إنشاء هيئات الحوار االجتماعي، يمكن االستناد إليها لضمان أّن العمال . نطاقًا

نين التي ستؤثر وأصحاب العمل، نساًء ورجاًال، يتمتعون بحق إبداء الرأي في السياسات والمؤسسات والقوا
  .عليهم
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  الجوالن السوري المحتل الوضع فيجمود   - ٥
على األقل في  ،، ويبدو أن عملية السالم قد تجاوزتهحلالوضع في الجوالن السوري المحتل دون  ما برح . ١١٢

والموارد  األآثر خصوبة األراضي من المزيديسيطر على  المتزايد فتئ النشاط االستيطاني وما. الوقت الراهن
من  ٢٠٠٠٠ ، حيث هناك زهاءويمثل المواطنون السوريون اآلن قرابة نصف سكان المنطقة. الطبيعية

المكتب المرآزي لإلحصاء، (مستوطنة  ٣٢المواطنين السوريين ونحو ما يعادل هذا العدد من المستوطنين في 
٢٠١٠.( 

 مساحةو. أو أمنيةعسكرية  ألسباب ،نيبرحت ملكية األراضي ُتنزع من المواطنين السوري وما . ١١٣
وقد . في خمس قرًى بصورة رئيسيةفي االتساع فيما يظل المواطنون السوريون محصورين  ةالمستوطنات آخذ

وإذا آانت األوامر بالهدم . لتوسيع القرى السورية تراخيصجرى إبالغ البعثة أن السلطات اإلسرائيلية ال تمنح ال
لمحاولة " حاالت اعتقالإضافة إلى ذلك، حصلت . تراخيصن غرامات على البناء دوال تفرض فقد ،ذفَّلم تن

 على وقف إطالق النار وظل استمر الحفاظو). ٢٠١١الجمهورية العربية السورية، " (الوطن األممع  االتصال
 ).٢٠١٠األمم المتحدة، بمجلس األمن (الهدوء يسود المنطقة عمومًا 

سنة  ،الجوالن السوري المحتل علىية وإدارتها قوانينها وواليتها القضائ فرضتوآانت إسرائيل قد  . ١١٤
قرارًا  مجلس األمن اتخذو. ولم يلق هذا اإلجراء اعتراف األمم المتحدة وال الجمهورية العربية السورية. ١٩٨١

 ناشدتوقد  ).١٩٨١مجلس األمن باألمم المتحدة، (ًال وباط يًاالغ إجراء يعتبر هذا الضم بفعل األمر الواقع،
واالنسحاب من الجوالن ) د٢٠١١األمم المتحدة، (إبطال قرارها  مرارًا وتكرارًاامة إسرائيل الجمعية الع

 ).ه٢٠١١األمم المتحدة، (السوري المحتل 

أما تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب  . ١١٥
فقد دعا على وجه  ،)ب٢٠١٠األمم المتحدة، (اضي المحتلة الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األر

سورية وفي الجوالن السوري الجمهورية العربية الفي  األسر المشتتة الموجودة اتالخصوص إلى تسهيل زيار
وصرحت . جميع األلغام األرضية في األرض المحتلة ، ونزععانزلل ريثما يتم التوصل إلى حلالمحتل، 

، وأنه ليست هناك خرائط المنطقةمن األلغام األرضية في  هناك آمية آبيرة جدًاال يزال  الحكومة السورية أنه
 .من بينها مميتة ٢٠٢، آانت إصابة ٥٣٢ اليومحتى  اإلصاباتوقد بلغ عدد . دقيقة تبين مواقعها

ن السيما بالنسبة إلى خريجي الجامعات وغيرهم من الشباب الذين يبحثون ع، وتظل فرص العمل ضئيلة . ١١٦
ولم ُتشيد . عمل مالئم يتماشى مع مؤهالتهم الدراسية والمهنية يحرمون منفمن الناحية العملية، . وظائف مهنية

وتبقى . أية مستشفيات أو مراآز للرعاية الصحية لخدمة سكان القرى العربية في الجوالن السوري المحتل
في المائة من الجوالن السوري  ٩٦بنسبة  الزراعة مورد الدخل الرئيسي بالنسبة ألغلبية األسر، وما يقدر

ولكن ارتفاع الضرائب المفروضة على المنتجات الزراعية، يخفض . زراعية المحتل هو عبارة عن أراٍض
 .األساسي محصولهم، السيما التفاح الذي يعتبر اإليرادات التي يحصلها المنتجون

الذي ينتجه المزارعون السوريون في  سورية حصة آبيرة من التفاحال الجمهورية العربية وتباع في . ١١٧
، تلك السوق وقد تحسنت آميات التفاح المجني واألسعار المحصلة مقابل بيعه في. الجوالن السوري المحتل

طن من التفاح أنِتج في الموسم  ٤٠٠٠٠ومن أصل قرابة . فاآتسب المزارعون بالتالي ربحًا يمكنهم من العمل
أي ما يعادل (ليرة سورية  ٥٠وتدفع الحكومة السورية للمزارعين . مشقطن إلى د ١٢٠٠٠األخير، جرى نقل 

 ٠٫٨٥أي ما يعادل (ليرة سورية  ٤٠مقابل آل آيلوغرام من التفاح آبير الحجم، و) دوالر أمريكي ١٫٠٥نحو 
 هوهذا الترتيب الذي يعد باألساس دعمًا تقدم. األصغر حجمًامقابل آل آيلوغرام من التفاح ) دوالر أمريكي

في المائة ما آانت تبلغه في  ٦٠وتفوق قيمته حاليًا بنسبة  ،٢٠٠٥نافذ منذ سنة  ،سوريةال الجمهورية العربية
المياه المخصصة مقدار غير أن . جرى نقلهياألعوام السابقة، نظرًا إلى االرتفاع المسجل في آمية التفاح الذي 

المياه المخصصة مقدار قل بكثير عن ي) ١١لكل دونم ًامكعب ًامتر ٢٥٠إلى  متر مكعب ٢٠٠من (لمزارعي التفاح 
 ُيسمحوال . فوقها آلفًة على نحو آبير، مما يحد من اإلنتاج والبيعيو) لكل دونم ًامكعب ًامتر ٧٥٠(للمستوطنين 

المتوفرة أو أن يقوموا بحفر آبار  البحيرات مياهوالن السوري المحتل أن يستغلوا للمواطنين السوريين في الج
إضافة إلى ذلك، قد يخضعون، آما آان الحال في . مياه األمطار والثلوج لتجميعازية أو ببناء خزانات إرتو

مجمل  استخداميمنعهم من و المياه مما يؤدي إلى إيقاف تزويدهم بالمياه قبل األوان تقنينالموسم األخير، إلى 
 .توطنينالمياه هذا على المس تقنينوال يطبَّق . آمية المياه المخصصة لهم

                               
  .هكتار ٠٫١آل دونم يساوي    ١١
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الحكومة السورية،  الصادر عن، ٢٠١٠ فبراير/ شباط ١٤المؤرخ  ،١٧ويمنح المرسوم التشريعي رقم  . ١١٨
فقدوا وظائفهم أو مصادر رزقهم في الجوالن  مواطنيها في الجوالن السوري المحتل، الذينتعويضات لجميع 

وجرى إبالغ . ئهم الوطنيوانتما يةالسور السوري المحتل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية
اسم قد قدِّمت إلى لجنة تعنى بالمسألة  ١٣٠٠البعثة خالل زيارتها إلى الجوالن السوري المحتل أن قائمة تضم 

 تعرضوا بصورة خاصة لضغطوفي السابق لم يطّبق مثل هذا اإلجراء إال على المدرسين الذين . في دمشق
 .جنسيتهم السوريةمارسته إسرائيل حيالهم للتخلي عن 

وفي غياب أرقام دقيقة، يعود . عدد من الطالب في جامعة دمشق يقبلالثانوية،  الدراسة إنهاءوبعد  . ١١٩
على  اتوتعدُّ اآلفاق فيها بالنسبة إلى خريجي الجامع. إلى المنطقة رغم قلة الوظائف المتاحة" تقريبًا جميعهم"

 بالشهاداتولكن إسرائيل ال تعترف . ئيل إحدى اإلمكانياتويمثل العمل في إسرا. وجه الخصوص محدودة للغاية
للحصول على معادلة دراسية في  امتحاناجتياز  من حامليها الجامعية التي تمنحها جامعة دمشق بل تطلب

بعد  تجدر المالحظة أنهنآملن دراستهن الجامعية في دمشق، ولكن أوقد ارتفع عدد النساء اللواتي . لإسرائي
رغبة منهن في الحفاظ على هويتهن  ،ال يخترن العمل في أي مكان آخر لجوالن السوري المحتلإلى ا عودتهن
 .السورية

أصحاب عمل إسرائيليين فغالبًا ما يؤدون عمًال شاقًا  لدىيوظفون للعمل  العمال السوريون الذينأما  . ١٢٠
وال . يه لساعات طويلة من العملومحفوفًا بالمخاطر وغير معلن عنه، يتقاضون لقاءه أجورًا متدنية ويداومون ف

وال يرغبون في  ،وهم ال يقبلون بالمواطنة اإلسرائيلية. من ترتيبات الضمان االجتماعي هميستفيد العديد من
على الشباب خصوصًا  وتمارس الضغوط. خاصة بهمالهستدروت؛ وال يسعهم تشكيل نقابات  االنتساب إلى

 .المنطقة الديمغرافي الهش أصًال توازن يؤثر فيإلى مغادرة المنطقة، مما لدفعهم 

دعمًا للعمال السوريين  التقني الحصول على التعاونطلب تالسورية  الجمهورية العربية حكومة ما فتئتو . ١٢١
 .في الجوالن السوري المحتل
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  مالحظات ختامية
يود يسعى العمال في األراضي العربية المحتلة إلى آسب معيشتهم وتحقيق طموحاتهم تحت وطأة ق . ١٢٢

 وفي الضفة الغربية وغزة، خرج الشباب إلى الشوارع يدعون إلى الوحدة. صارمة يفرضها االحتالل واالنفصال
 .ويجب أن تلقى أصواتهم آذانًا صاغية. وإلى إنهاء االحتالل

القدس  وفصل بينها االنفصال نتيجة إغالق غزة وآثار الجدار الفاصل ومن. ولالنفصال عدة أوجه . ١٢٣
وشتى تدابير الفصل السارية في مناطق الضفة الغربية؛ وفصل المواطنين السوريين  ضفة الغربيةالشرقية عن ال

وفي جميع هذه السياقات، يعاني العمال من أشكال مختلفة من . القاطنين في الجوالن السوري المحتل عن وطنهم
 .إبطالهاقدرة على وهذه القيود هي من صنع البشر، وللبشر ال. عن العمل الالئق والدخل االنفصال

أن تلك المالحظات  ،توصياتبضع  تقديمهابعض المالحظات الختامية ووتعي البعثة عند إبدائها  . ١٢٤
إلى وضع حد  األآثر أهميةوينبغي أن ُتفهم في سياق الحاجة . نواع مختلفة من األوضاعأل تتصدىوالتوصيات 
للتخفيف  ،ولو آانت جزئية ،تدابير فورية اعتمادويمكن . إلى إقامة دولة فلسطينية مستدامةالحاجة لالحتالل و

رفع القيود التي يفرضها وال تمثل تلك التدابير الحل ل. من محنة العمال وأصحاب المشاريع تحت وطأة االحتالل
إلى أولئك العمال الذين وقعوا في براثن االحتالل وعانوا من  العدالةبل إنها ترمي إلى منح قدر من  ،االحتالل
وسيلزم أن ترافق تدابير أخرى عملية إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات بعد اجتماعي . ل الذي يبيحهاالستغال
أنه ال ينبغي اتخاذ هذه التدابير اآلن، آجزء ال يتجزأ  عالميًاوال يعني عدم آون الدولة بعُد آيانًا معترفًا به . متين

 .سلطة الفلسطينية حتى اآلن من إنجازات يعتد بهامن عملية إقامة الدولة، واستنادًا إلى ما حققته ال

، ولكن يجب االستمرار في االتجاه نحو أمر مرّحب به حرآة تنقل األشخاص في الضفة الغربية وتزايد . ١٢٥
ويجب باألخص أن ُيرفع الحصار . تخفيف القيود المفروضة على التنقل، وتمديده ليشمل القدس الشرقية وغزة

يجب على حد سواء؛ ويجب أن ُيقلَّص االعتماد على المساعدة الخارجية؛ و إنسانيةو اقتصاديةغزة ألسباب  عن
 وتستمدتبقى غزة منطقة مغلقة تعتمد على المساعدة  ّالويجب أ. والعمل المشروع المشروعة أن ُتشجَّع المنشآت

 .وغير المشروعة غير المنظمةنموها من األنشطة 

 تحقيق نية المحتلة ومع العالم الخارجي أمرًا أساسيًا من أجلاألرض الفلسطي داخلوتعد زيادة التجارة  . ١٢٦
 برمتهاففي ظل ظروف من السالم والتعايش، سيتمكن آل بلد من بلدان المنطقة . اقتصاد فلسطيني نشط ومستدام

 .من تقاسم ثمار االزدهار االقتصادي

 ،فرص العمل للفلسطينيين ويجب أن ينمو القطاع الخاص الفلسطيني المشروع بغية استحداث المزيد من . ١٢٧
 إرساءمن أجل  أساسيًاويعتبر الوصول إلى األرض وإلى الموارد الطبيعية، بما فيها المياه، أمرًا . نساًء ورجاًال

 .األساس االقتصادي للدولة الجديدة

حد بغية التخفيف  أقصى لحماية االجتماعية إلىوا للتشغيل ويجب الوصول بإمكانات الصندوق الفلسطيني . ١٢٨
وإيجاد بدائل مستدامة للعمال الفلسطينيين الذين  عن العمل، ن حدة الفقر بفعالية، وقصد توفير الحماية للعاطلينم

 .لكسب دخلهم في الوقت الراهن على العمل في المستوطنات ونيعتمد

ينبغي الذي ، ورلنظام األج جّديفحص  من خالل مسألة الحد األدنى لألجوردراسة ومن الضروري  . ١٢٩
ثالثية تضم منظمات مشاورة  إجراء دّعيو. التي ُتدفع للنساء ،ن يعالج مشكلة األجور المتدنية للغايةآذلك أ

ويمكن استخدام المساعدة التي تقدمها منظمة . أصحاب العمل ومنظمات العمال أمرًا ضروريًا في هذا السياق
 .العمل الدولية في هذه العملية

العمال الفلسطينيين ضد أصحاب العمل  شكاوىتسوية وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة ل . ١٣٠
هؤالء العمال في سعيهم إلى إيجاد تسوية، باللجوء إلى  تواجهالعقبات التي  التخفيف منويمكن . اإلسرائيليين

وينبغي . القضاء أو دون اللجوء إليه، عن طريق التعاون بين االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والهستدروت
الذي ما فتئت  ،إلى خبرة مرآز المشورة القانونية التابع لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقدر أآبراالستناد 

 .تدعمه ةمنظمة العمل الدولي

قاعدة  من أن تقوم على ،في الدولة الفلسطينية المستقبلية وفرص العمل بد لقوانين ولوائح العمل وال . ١٣١
الخصوص  على وجه ومن الضروري. لعمل الالئقا أنها تدعممان في معايير العمل الدولية لض مترسخة بثبات

أن تتماشى القوانين المقبلة بشأن نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل مع مبادئ الحرية النقابية والحق في 
اإلصالحات التشريعية القيام  تستدعيو. المفاوضة الجماعية إلى جانب مبادئ وحقوق أساسية أخرى في العمل

 .الغرضهذا ل وخدمات منظمة العمل الدولية متاحة واسعة النطاق،رات بمشاو
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ويجب تحسين مشارآة . من أجل تنميتهما ،ويحتاج االقتصاد والمجتمع إلى االستفادة من إمكانيات المرأة . ١٣٢
وقد . نيةالنساء في القوى العاملة الفلسطينية بطرق ال تجسد أو تعزز األنماط التقليدية أو القوالب النمطية الجنسا

محوريًا في هذا الصدد، وينبغي منحها ما يلزم  لتشغيل النساء، دورًايكون الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية 
ويمكن للهيئة االستشارية الثالثية . من موارد وتدريب ووالية لكي تستطيع أن تمضي قدمًا بجدول أعمال جريء

مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات  أن ُتعمَّمنه ينبغي ، ألالسياقالوطنية أيضًا أن تؤدي دورًا في هذا 
 .والمؤسسات

وثمة حاجة إلى ترتيبات مؤسسية متينة من أجل الحوار االجتماعي، ويجب أن تساهم باستمرار في  . ١٣٣
 وينبغي أالَّ يكون البعد االجتماعي مسألة ال تخطر على البال إال في نهاية. الحوار السياسي األوسع نطاقًا

 األولوياتأن يتصدر البرنامج اإلنمائي االستراتيجي، إلى جانب  يجببل . عتبارًا ثانويًااالمطاف وأالَّ ُيَعدَّ 
 .االقتصادية والسياسية األساسية

الحقوق  بما يضمنويجب توسيع نطاق عملية السالم بفعالية بغية تسوية وضع الجوالن السوري المحتل  . ١٣٤
 .األساسية للمواطنين السوريين
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