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نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.334/POL/4 الوثيقة:  2018 تشرين الثاني/ نوفمبر 8 -تشرين األول/ أكتوبر 25 ، جنيف، 334 الدورة

 قسم وضع السياسات
 POL جزء التعاون من أجل التنمية

 
 8102تشرين األول/ أكتوبر  4 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من الرابع البند

 البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي
 من أجل األراضي العربية المحتلة

 
 غرض الوثيقة 

عن التقدم المحرز وعن عمليات تدخل منظمة العمل الدولية المخطط لها في  تقريرا  تقدم هذه الوثيقة 
سياق برنامج التعاون اإلنمائي في األراضي العربية المحتلة. وتسلط الضوء على المبادرات الجارية لمنظمة 

 العمل الدولية سعيا  إلى معالجة وضع العمال والتحديات الرئيسية المطروحة.

إلى اإلحاطة علما  بما يلي: )أ( وضع العمال الفلسطينيين المأزوم والمتردي ومجلس اإلدارة مدعو 
ودعم منظمة العمل الدولية في تعزيز الترويج لبرنامج العمل الالئق والعدالة االجتماعية في األراضي 

ع ي؛ )ج( ضرورة توسنذ الفترة األخيرة التي شملها التقريرالعربية المحتلة؛ )ب( اإلنجازات المحققة م
 .لعمل الالئقالفلسطيني الثاني لبرنامج وتنويع الشراكات من أجل دعم التنفيذ الكامل لل

 

 ال ينطبق. :الهدف االستراتيجي المعني

 ال ينطبق. النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك:

 ال توجد. االنعكاسات السياسية:

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد. المالية: االنعكاسات

 وجد.ال ي إجراء المتابعة المطلوب:

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

، مؤتمر العمل الدولي، ر العام، ملحق، تقرير المديوضع عمال األراضي العربية المحتلة: مكتب العمل الدولي الوثائق ذات الصلة:
 .8102، جنيف، 011الدورة 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554440.pdf
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 معلومات أساسية -أوالً 

تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم المحرز وعن عمليات تدخل منظمة العمل الدولية المخطط لها في سياق  .1

برنامج التعاون اإلنمائي في األراضي العربية المحتلة. وهي تغطي نشاط منظمة العمل الدولية في األرض 

، الذي جرى تمديده 3102-3102للعمل الالئق للفترة الفلسطيني األول  المحتلة بموجب البرنامج الفلسطينية

، الذي جرى توقيعه في 3133-3102، والبرنامج الفلسطيني الثاني للعمل الالئق للفترة 3102حتى نهاية عام 

لشركاء االجتماعيين. وتسلط . وهذان البرنامجان منفذان بالشراكة مع مؤسسات الحكومة وا3102نيسان/ أبريل 

الوثيقة الضوء على مبادرات منظمة العمل الدولية سعياً إلى معالجة وضع العمال والتحديات الرئيسية المطروحة 

 منذ الفترة األخيرة التي شملها التقرير.

توطنات سواتسم  الفترة قيد االستعراض باحتالل مترسخ أكثر فأكثر وعملية سالم متعثرة واستمرار توسع الم .2

واستمرار تدهور سوق العمل وتردي الوضع اإلنساني في غزة. والحصار المفروض على غزة دخل عامه 

الحادي عشر والقيود المستمرة على تنقل األشخاص والبضائع ال تزال تعرقل النمو االقتصادي والتنمية 

 0الئق. المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة وتعيق حصول الفلسطينيين على عمل

ويتوقع أال يزيد  3102في المائة عام  2.0وقد تباطأ النمو االقتصادي في األرض الفلسطينية المحتلة ليبلغ نسبة  .3

. ومن شأن تعثر النمو االقتصادي أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في نصيب 3102في المائة في عام  3.2 على

، إلى فجوة ةمانحة المقدمة إلى األرض الفلسطينية المحتلوقد أدى تراجع مساعدات الجهات ال 3الفرد من الدخل.

بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية. وجرى  3102مليون دوالر أمريكي في عام  221رت بحوالي مالية متوقعة قد  

سد هذه الفجوة حتى اآلن من متأخرات جديدة وائتمان إضافي مستمد من المصارف المحلية. بيد أنه على الرغم 

رحات التي تقدم  بها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق يعدد من التدابير السياسية لزيادة المداخيل وترشيد من المقت

اإلنفاق، من المرجح أال يكون هذا الحل مستداماً وهناك خطر متزايد من استنفاد مصادر التمويل المحلية، مما 

  2قد يؤدي إلى عواقب سلبية واسعة النطاق على االقتصاد.

في  . وقد ازداد معدل البطالة العامسوق العمل الحالة االقتصادية السيئة والقيود التي يفرضها االحتالل عكسوت  .4

والوضع أكثر قتامة في غزة  2وهي أعلى نسبة في العالم. ،في المائة 32.2األرض الفلسطينية المحتلة ليبلغ 

واالفتقار الحاد للفرص االقتصادية  3102.2م في المائة عا 22،2سجل  البطالة رقماً قياسياً بلغ نسبة  حيث

وتعتبر معدالت المشاركة في القوى العاملة من أدنى المعدالت في أدى إلى االنفصال المتزايد عن سوق العمل. 

 2.في المائة فقط من الفلسطينيين في سن العمل يشاركون في سوق العمل 22.2فإن  ،العالم

  

 

، تقرير المدير العام، ملحق، مؤتمر العمل الدولي، محتلةوضع عمال األراضي العربية المكتب العمل الدولي:    0

 .3102، 012 الدورة

 المرجع نفسه.   3

 انظر:   2
World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 19 Mar., 2018. 

 ، المرجع السابق.3102، وضع عمال األراضي العربية المحتلةمكتب العمل الدولي:    2

 المرجع نفسه.   2

 المرجع نفسه.   2

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29511/124205-WP-PUBLIC-MAR14-5PM-March-2018-AHLC-Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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خاصة. وعلى الرغم من مستويات التحصيل العلمي العليا التي تتمتع بها وتعاني النساء من الحرمان بصورة  .5

 نفي المائة منهن  في سوق العمل في األرض الفلسطينية المحتلة، واللواتي يدخل 01النساء، ال تشارك إال نسبة 

ئة في في الما 22.2وبلغ معدل بطالة اإلناث اإلجمالي نسبة  2سوق العمل يبقى نصفهن  عاطالت عن العمل.

أن  الوظائف الجديدة المستحدثة هي في  إلى في المائة في غزة( ومرد ذلك جزئياً  21)ونسبة  3102عام 

قطاعات يهيمن عليها الذكور. ويفاقم االحتالل عراقيل عديدة أخرى وأوجهاً من انعدام المساواة تواجهها 

  2الفلسطينيات في الحصول على وظائف الئقة.

ين خالل الظروف العصيبة التي شهدتها سوق العملعانى الشباب اكذلك، و .6 مع اقتراب معدالت بطالة  ،ألمر 

في المائة في غزة(. وافتقار الفرص في صفوف  22في المائة )ونسبة  21الشباب بخطى سريعة من نسبة 

 1التطرف واليأس.أن يساهم في خطر  ينطوي علىالشباب يزكي شعور التهميش واالستقصاء، مما 

تحقيق تحول رئيسي ييسره تخفيف القيود الخارجية والداخلية، فإنه لن يكون بمقدور االقتصاد خلق ومن دون  .7

وال يزال القطاع الخاص ضعيفاً ومخنوقاً بفعل القيود التي تفرضها لتحسين المداخيل.  ما يكفي من الوظائف

طاع العام حدودها القصوى منذ قد بلغ  طاقة العمالة في القة. وإسرائيل في الضفة الغربية والحصار في غز

، شهد القطاع العام في غزة انخفاضاً في األجور وإحاالت إلى التقاعد المبكر، مما تسبب 3102. وفي عام فترة

التي تعاني منها وكالة األمم غزة. والفجوة التمويلية  أهلل في صفوف يفي زيادة تدهور سبل العيش والمداخ

 ضف إلى أن  أتزيد الوضع تفاقماً.  الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

، والذي كان يُفترض أن تستعيد 3102اتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس في تشرين األول/ أكتوبر 

ي عالسلطة الفلسطينية بموجبه السيطرة على غزة مع ما يرافق ذلك من تحسينات متوقعة في الوضع االجتما

 من النتائج الملموسة. ضئيل قدر أسفر عنواالقتصادي العام، 

على أن  تدهور سوق العمل  وضع عمال األراضي العربية المحتلةوشدد المدير العام في تقريره المعنون  .8

الفلسطيني "ينبغي أن يثير القلق العميق لدى جميع المعنيين". وأشار إلى أن  للقعود عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة، 

أوضاعاً متردية للغاية. وسل ط التقرير الضوء على ضرورة أن تبقى منظمة  ونتكلفة مرتفعة وأن  الشباب يواجه

لدولي ككل ملتزمين في جهودهما من أجل دعم الحوار والتوصل إلى حلول مشتركة العمل الدولية والمجتمع ا

 01بغية تحقيق العمل الالئق في األراضي العربية المحتلة.

 التقدم العام المحرز في وضع البرنامج  -ثانياً 

نهاية البرنامج الفلسطيني األول للعمل الالئق وتوقيع البرنامج الفلسطيني  ملها التقريرالتي يشفترة الشهدت  .9

 3133-3102للفترة  "أجندة السياسات الوطنية"، تمشياً مع 3133-3102الثاني للعمل الالئق للفترة 

-3102إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة و 3133-3102للفترة  "استراتيجية قطاع العمل"و

، أشار 3102البرنامج الجديد للعمل الالئق في نيسان/ أبريل  على وخالل حفل التوقيع .من أجل فلسطين 3133

يمثل التزام منظمة العمل الدولية في  إلى أن  البرنامجمكتب العمل الدولي، السيد غاي رايدر، لعام المدير ال

ويعكس اإلنجازات  ،االستمرار في العمل الذي استهلته، جنباً إلى جنب مع هيئاتها المكونة لعدد من السنوات

واتفق  منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة على اإلبقاء على المجاالت الثالثة ذات  المبهرة التي تحقق .

 ؛إدارة سوق العمل وحقوق العمال ؛لعمل الالئق األول، أال وهي: العمالة وسبل العيشاألولوية من برنامج ا

بشكل أكبر على تعزيز الحوار االجتماعي في الوق  ذاته التركيز و ؛الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية

 والحرية النقابية.

 

 المرجع نفسه.   2

 المرجع نفسه.   2

 المرجع نفسه.   1

 المرجع نفسه.   01
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ة مشاريع بموارد تصل إلى ما يقرب من ويضم برنامج التعاون اإلنمائي الحالي لمنظمة العمل الدولية حافظ .11

موزعة على المجاالت الثالثة ذات األولوية لبرنامج العمل الالئق، على النحو  00،مليون دوالر أمريكي 2.2

في المائة من أجل  31، تليها الحماية االجتماعيةفي المائة من الموارد من أجل  21ُخصص  نسبة  التالي:

 . في المائة من أجل النهوض بالعمالة 30والحوار االجتماعي و النهوض بمعايير العمل الدولية

التي رة فتالواستمرت منظمة العمل الدولية في تعميق وتوسيع وتنويع شراكاتها ومساعيها لحشد الموارد طوال  .11

. وواصل  حكومة الكوي  تقديم الدعم من أجل التصدي لمواطن العجز في العمل الالئق في يشملها التقرير

دوالر أمريكي. باإلضافة إلى ذلك،  211 111من خالل مساهمتها السنوية البالغة  ،الفلسطينية المحتلة األرض

)هيئة األمم  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةأقام  منظمة العمل الدولية شراكة مع 

حصول فرص متساوية أمام من أجل تعزيز  )الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةالمتحدة للمرأة( و

التعاونيات، وهو مجال من المتوقع أن يحصل على دعم إضافي من شركاء  تنميةالنساء على عمل الئق و

االتحاد األوروبي وحكومتي إيطاليا وإسبانيا أن يفضي إلى توفير دعم  معآخرين. ومن شأن الحوار المستمر 

 ة.لسطينيؤسسة الضمان االجتماعي الفلم إضافي

ن المكتب اإلقليمي للدول ، بدعم ملمنظمة في القدسبممثل لاحتفظ  منظمة العمل الدولية  ،0112منذ عام و .12

في  ،ون اإلنمائي. ويضم مكتب القدس أربعة موظفين على الميزانية العادية وموظفاً واحداً على التعاالعربية

 . الوق  الراهن

 نجازات استعراض التقدم المحرز واإل - ثالثاً 
 في مجاالت العمل الرئيسية 

 تعزيز فرص العمل وسبل العيش للفلسطينيين، نساًء ورجاالً  -1

تمشياً مع األولويات الوطنية، استمرت منظمة العمل الدولية في االضطالع ببرنامج شامل من عمليات التدخل  .13

معالجة تحدي العمالة في األرض على مستوى السياسة العامة وعلى مستوى القاعدة على حد سواء، من أجل 

 الفلسطينية المحتلة.

وواصل  منظمة العمل الدولية تعزيز القدرة على تحليل سوق العمل واستحداث العمالة المستدامة وتطوير سوق  .14

العمل في األرض الفلسطينية المحتلة. ويشمل ذلك دعم وضع خطة عمل وطنية بشأن العمالة، تمشياً مع دراسة 

في األرض الفلسطينية المحتلة. وأنشئ فريق عمل تقني ثالثي لوضع  3102الة أجري  في عام تشخيصية للعم

 يةتدخالت تكميلعدة  بصياغةفريق العمل  ويقوماستمرار الدعم التقني لمنظمة العمل الدولية.  مععمل الخطة 

 . للفلسطينيين، نساًء ورجاالً  عموماً لتحسين إدارة سوق العمل وأدائه ووضع العمالة 

ية في وضع خطته سطيني للتشغيل والحماية االجتماعلصندوق الفلتدعم منظمة العمل الدولية ا كذلك، .15

لتمكينه من االضطالع بدوره وواليته على نحو فعال. ونوقش  مسودة  3133-3102االستراتيجية للفترة 

 من أجل تأييدها. إدارتهالوثيقة مع الصندوق وقدم  إلى مجلس 

عهد أبحاث شهراً مع م 03، أقام  منظمة العمل الدولية شراكة جديدة من 3102/ أكتوبر وفي تشرين األول .16

ي بهدف تعزيز قدرته وقدرة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على إعداد السياسات االقتصادية الفلسطين

ي االستخدام مجاللتخطيط ووضع السياسات في ا لتحسين البيانات اإلحصائية والتوقعات والتحليالت المطلوبة

 تاوالعمل. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع من هذه الشراكة أن توفر بيانات وتحليالت في سياق اإلطار الجديد للمؤشر

األهداف األخرى ، وكذلك في إطار 2في المقام األول في إطار الهدف بشأن أهداف التنمية المستدامة،  ةالعالمي

 المتعلقة بالعمل الالئق.

  

 

 اب التكميلي للميزانية العادية.من الحسالموارد من خارج الميزانية و اإلنمائي التعاونيشمل هذا المبلغ موارد     00
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، استمرت منظمة العمل الدولية في توفير 3102قانون التعاونيات في تشرين الثاني/ نوفمبر  وعقب اعتماد .17

الدعم التقني بشأن نظام اإلدارة الجديد في قطاع التعاونيات؛ السيما من خالل وضع خارطة طريق مفصلة 

ها كالة ووضع نظامالمؤسسي للو الوضع وتقديم مقترح بشأن إنشاء وكالة العمل التعاوني، مما يشمل تطوير

الداخلي والقواعد واللوائح وصياغة السياسات العامة. ومن شأن الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية أن يساعد 

على إنشاء وكالة العمل التعاوني كمركز للتنظيم والخدمات الترويجية لصالح قطاع التعاونيات. كما ستواصل 

تقنية إلرساء لجنة عامة لتنظيم التعاونيات ومعهد تدريب مصاحب لها منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة ال

 وصندوق للتعاونيات، تمشياً مع القانون الجديد.

باب الش في صفوفأما على مستوى القاعدة، فتواصل منظمة العمل الدولية تعزيز ثقافة تنظيم المشاريع  .18

ة الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولي واستمروالتعليم.  تنمية المشاريع المستهدفةخدمات الفلسطيني من خالل 

في هذا المجال في توسيع مجموعة الجهات المزودة لخدمات التدريب بشأن برنامج "كيف تبدأ مشروعك 

وتحسنه" وبرنامج "كيف تستحدث مشروعك" للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشابات والشبان المهتمين 

التوسع  في ف على قطاع األعمال"برنامج "تعر  . واستمر يع كخيار للمسار الوظيفيتنظيم المشار بالسعي إلى

غزة، كجزء من التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة الثقافة ين جدداً في الضفة الغربية وليشمل زمالء تقني

 والتعليم العالي ومؤسسة فلسطين للتنمية.

مبادئ والحقوق األساسية تعزيز اإلدارة السديدة للعمل وتحقيق ال -2
المفاوضة الجماعية  ل من خالل الحرية النقابية وتقويةفي العم

 وتحسين آليات الحوار االجتماعي

شهدت الفترة قيد االستعراض تعزيز اإلطار التشريعي بشأن المسائل المتعلقة بالعمل. وخالل المشاورات مع  .19

، التي أفض  إلى صياغة برنامج العمل الثاني للعمل الالئق، أكدت الهيئات 3102الهيئات المكونة في عام 

ن العمل، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية بغية إصالح قانو بعمليةالدفع قدماً ب مجدداً التزامهاالمكونة الثالثية 

تعزيز اإلدارة السديدة لسوق العمل وتحسين اإلطار التنظيمي تمشياً مع معايير العمل الدولية واحتياجات سوق 

ح قانون إصالب المعنيةالعمل. واستجابة لذلك، تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية إلى اللجنة الثالثية 

مل، بما في ذلك صياغة وثيقة تشريعية لتحديد المسائل الرئيسية الواجب معالجتها وفي الوق  نفسه إدماج الع

المسائل المشتركة، السيما: المساواة بين الجنسين والشباب والعمال المعوقون. وباإلضافة إلى تسهيل التوصل 

ى قانون صياغة التعديالت عل عمليةل الدولية إلى اتفاق ثالثي بشأن مسائل اإلصالح الرئيسية، تدعم منظمة العم

تحاد العام االلدعم  3102رض، نظم  منظمة العمل الدولية ورشة عمل في تموز/ يوليه العمل. وتحقيقاً لهذا الغ

تحاد ابشأن إصالح قانون العمل، مع األخذ في االعتبار أن   العمال في إعداد وثيقة موقف لنقابات عمال فلسطين

من أجل إعداد وثيقة تعكس  3102حصل على الدعم في عام  رية والصناعية والزراعية الفلسطينيةالغرف التجا

 موقف أصحاب العمل.

إنجازات مهمة في صياغة قانون النقابات من خالل الحوار االجتماعي.  التي يشملها التقرير أيضاً فترة الشهدت و .21

أدى إلى التوصل إلى اتفاق بين  3102ط/ فبراير وسهل  منظمة العمل الدولية تنظيم اجتماع ثنائي في شبا

ذا ه نتائجوضع صيغة أولية للقانون. واستناداً إلى  على واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطينوزارة العمل 

االتحاد ، بمشاركة وزارة العمل و3102االجتماع، نظم  منظمة العمل الدولية ورشة عمل ثانية في تموز/ يوليه 

إلى توافق  ، بهدف التوصلاتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينيةو عمال فلسطين العام لنقابات

 ثالثي على صيغة نهائية لقانون النقابات لتقديمه إلى مجلس الوزراء.

في إطار شراكتها مع هيئة األمم المتحدة للمرأة من أجل تحسين وصول المرأة  وتنكب منظمة العمل الدولية أيضاً  .21

مع اللجنة الوطنية لتشغيل على العمل لى سوق العمل من خالل التصدي لمواطن العجز في إدارة سوق العمل، إ

 إصالح قانون العمل.في لنساء في قانون النقابات ولالنساء من أجل ضمان اإلدماج الكامل لحقوق العمل 

تضافر لسالمة والصحة المهنيتين، بالوواصل  منظمة العمل الدولية التصدي للمسائل المتعلقة بتفتيش العمل وا .22

، أجرت تقييماً شامالً إلدارة وتفتيش العمل في الضفة 3102مع شركائها الثالثيين. وفي كانون الثاني/ يناير 

وجود إطار قانوني ضعيف لتفتيش العمل  :الغربية وغزة على السواء، مما أظهر عدداً من أوجه القصور، منها

ن ؛ غياب آلية سليمة للتبليغ عالكافية ن؛ االفتقار إلى الموارد والمهارات التقنيةوالسالمة والصحة المهنيتي

 .  والتحقيق فيهاالحوادث واإلصابات المهنية وتسجيلها 
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، أطلق مشروع لمنظمة العمل الدولية إلضفاء الطابع اآللي على أنشطة 3102وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  .23

ترونية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنيتين. والغرض من إضفاء تفتيش العمل ووضع قاعدة بيانات إلك

الطابع اآللي على اإلجراءات هو تحسين فعالية ونوعية البيانات واإلحصاءات المرتبطة بالتفتيش. وسيجري 

 تفتيش العمل، على أساس التقييم المضطلع به. على صالحاتاإلوضع خطة عمل إلجراء المزيد من 

، ستواصل منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة التقنية لهيئاتها المكونة الثالثية من أجل تطويرها المستقبلوفي  .24

المؤسسي ومن أجل مساعدتها على المشاركة بفعالية في االستراتيجيات الرامية إلى تحسين االمتثال لمعايير 

ة معارف مفتشي العمل ومهاراتهم المهنية، العمل الدولية. ومن شأن الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لزياد

 أن يحس ن خدمات تفتيش العمل وأن يعزز اآلليات والقدرات المؤسسية إلدارات تفتيش العمل.

 دعم تنفيذ وتطوير نظام الضمان االجتماعي الفلسطيني  -3
 الحماية االجتماعية لتشمل الجميعنطاق وتوسيع 

دعمين من خالل توفير ال ؤسسة الضمان االجتماعي الفلسطينيةإلنشاء م واصل  منظمة العمل الدولية تقديم الدعم .25

مؤسسة الضمان المالي والتقني على حد سواء، تمشياً مع معايير منظمة العمل الدولية والممارسات الجيدة. و

خاص لمسؤولة عن تنفيذ وإدارة النظام الجديد للضمان االجتماعي لصالح عمال القطاع ا االجتماعي الفلسطينية

وأفراد عائالتهم، السيما تحصيل االشتراكات ودفع اإلعانات واالستثمار في صناديق النظام الجديد للضمان 

عامل من  21111االجتماعي. ومتى أصبح النظام الجديد عملياً تماماً، من المتوقع أن يوفر تغطية أكثر من 

في القطاع الخاص في  عامل 222111 قرابة أن يصل هذا العدد إلى، بهدف 3101القطاع الخاص في عام 

 .3121األرض الفلسطينية المحتلة بحلول عام 

مؤسسة الضمان وبفضل المساعدة التقنية المستمرة التي توفرها منظمة العمل الدولية، أنشأ مجلس إدارة  .26

. وعقب رام هللامقراً جديداً للعمليات في  وأرسىلجاناً ذات صلة واعتمد هيكلية تنظيمية االجتماعي الفلسطينية 

كجزء من مبادرة  3102عدد من الجوالت الدراسية والمبادالت بين النظراء، التي جرى تنظيمها في عام 

مؤسسة الضمان الجنوب والتعاون المثلث لصالح موظفي  ل الدولية بشأن التعاون بين بلدانمنظمة العم

ائر واألردن وُعمان، تجري حالياً مناقشات مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزشمل  ، الجتماعي الفلسطينيةا

ة الضمان االجتماعي مؤسسمع المؤسستين األخيرتين الستكشاف إمكانية تحقيق المزيد من التعاون مع 

 وتقديم الدعم التقني لها. الفلسطينية 

 دالقواعتوفير الدعم إلى الهيئات المكونة الثالثية في وضع ومراجعة أيضاً تواصل منظمة العمل الدولية و .27

ستثارة وعي ال. كما تقدم المزيد من الدعم لتنفيذ حملة ة الضمان االجتماعي الفلسطينيةمؤسسواللوائح المتعلقة ب

لبرنامج الجديد والمساعدة على ضمان انخراط ل للترويج 3102جرى إطالقها في آب/ أغسطس  ،الجمهور

 أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على نحو مالئم.

ستعمل منظمة العمل الدولية في الفترة القادمة على تحسين قاعدة المعارف والقدرة التحليلية واإلحصاءات  كذلك، .28

المصنفة بحسب الجنس لتوفير الحماية االجتماعية؛ وستعمل المنظمة أيضاً على دعم التنفيذ التدريجي ألرضية 

بعدٍد من الدراسات بشأن أرضيات الحماية  الحماية االجتماعية على المستوى الوطني من خالل االضطالع

العامة من أجل دعمها في تعزيز برامجها المعنية  لهيئة التقاعداستعراضاً اكتوارياً  ستجرياالجتماعية. كما 

 بالضمان االجتماعي.  

 الخطوات القادمة - رابعاً 

 مجلس ، فإن  الضفة الغربيةو يعيشه العمال وأسرهم في غزةما زال الذي والمتردي في ضوء الوضع المأزوم  .29

اإلدارة مدعٌو إلى أن يدعم منظمة العمل الدولية في زيادة تعزيز برنامج العمل الالئق والعدالة االجتماعية للشعب 

 الفلسطيني.
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 ،ترة األخيرة التي شملها التقريرالمحققة منذ الفالمهمة اإلنجازات ومجلس اإلدارة مدعو أيضاً إلى اإلحاطة علماً ب .31

. باإلضافة 3102وإطالقه في نيسان/ أبريل  ج الفلسطيني الثاني للعمل الالئقلبرناما التوافق الثالثي على هاومن

الثاني/ نوفمبر  تشرين -)تشرين األول/ أكتوبر  220إلى ذلك، ومع مراعاة إرشاد مجلس اإلدارة في الدورة 

( بشأن ضرورة تعزيز الحوار االجتماعي، كان لبرنامج العمل الالئق الجديد انطالقة إيجابية جداً تخللتها 3102

شاملة من المشاورات فيما بين الهيئات المكونة الثالثية، بغية معالجة وضع عمالة الفلسطينيين، نساًء  جوالت

ح تشريعات العمل وتعميم النظام الجديد للضمان االجتماعي على ورجاالً، وتحسين إدارة سوق العمل وإصال

 عمال القطاع الخاص وعائالتهم.

، بما في ذلك 3121وتطمح األرض الفلسطينية المحتلة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  .31

نها من توفير عمل  03(.2الئق للجميع )الهدف  التوصل إلى استقاللية اقتصادية شاملة، مما من شأنه أن يمك 

تنفيذ برنامج العمل  دعم بضرورة توسيع وتنويع الشراكات من أجلومجلس اإلدارة مدعو إلى اإلحاطة علماً 

ة المستدامة بل كحافز للتنميفحسب الالئق الثاني تنفيذاً كامالً، بغية النهوض بالعمل الالئق ليس كهدف بحد ذاته 

 االجتماعي العام. واستمرار بناء الدولة والتماسك
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