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 عدد العاملین -

 667,600و  الحكوميعامل في القطاع  209,500عامل، منھم  1,010,400 في دولة فلسطین 2019بلغ عدد العاملین في عام 

عدد العاملین في القطاع الخاص في الضفة في حین بلغ  .عامل في إسرائیل والمستعمرات 133,300عامل في القطاع الخاص و

% من إجمالي 66وتمثل نسبة العاملین في القطاع الخاص حوالي  .عامل في قطاع غزة 165,900عامل و 501,700الغربیة 

%، في حین بلغت نسبة العاملین في القطاع 13.2العاملین في فلسطین، وبلغت نسبة العاملین في إسرائیل والمستعمرات 

 .%20.7الحكومي 

، 2019ألف عامل في عام  877,100 نحویشمل العاملین في القطاع العام والخاص) بما وبلغ عدد العاملین في السوق المحلي (

كما بلغ عدد المستخدمین بأجر في القطاع الخاص   ألف عامل في قطاع غزة. 261ألف عامل في الضفة الغربیة و 616منھم 

 62,800ومن الذكور  297,900في قطاع غزة، منھم  105,400في الضفة الغربیة و 255,300عامل، بواقع  360,700نحو 

امرأة عاملة  300عامل في المستعمرات، منھم  22,900عامل و 110,400وقد بلغ عدد العاملین في إسرائیل بواقع  ث.من اإلنا

دون ب العاملونبینما بلغ ٪ 71 لىإتصاریح عمل وصلت نسبة العمال ذوي و .امرأة عاملة في إسرائیل 600في المستعمرات و

 ٪. 9لى حوالي إوصلت نسبتھم فقد  ،أجنبيو جواز سفر ألھویة اإلسرائیلیة احاملو  ماأ .%20تصاریح نسبة 

   توزیع العمال والعامالت -

یعمل في منشأة  (أيألف عامل مصنفون "كصاحب عمل"  61یتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملیة بواقع 

ً یملكھا أو یملك جزء  .آالف في قطاع غزة 8وألفا في الضفة الغربیة  52منھم  ،قل مستخدم واحد بأجر)األمنھا ولدیھ على  ا

ً ي یعمل في مؤسسة یملكھا أو یملك جزءأیندرجون تحت تصنیف "یعمل لحسابھ" ( عامل ألف 177و منھا ولیس لدیھ أي  ا

 كمستخدم  ”نیمصنفألفا  391وھناك نحو  .ألفا في قطاع غزة 37فا في الضفة الغربیة وحوالي أل 140مستخدم بأجر)، بواقع 

ألف عامل یعملون كعضو  39حوالي  ھناك نأفي حین  .ألفا في قطاع غزة 115الضفة الغربیة و في ألفا 276بأجر"، بواقع 

 .في قطاع غزة آالف 5ألفا في الضفة الغربیة وحوالي  34أسرة غیر مدفوع األجر، بواقع 
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امرأة عاملة في القطاع الحكومي  50,400 ھناكفقد أظھرت البیانات أن  ،العامالت في فلسطین حسب القطاع فیما یتعلق بعدد

 حوالي%، و68امرأة عاملة في القطاع الخاص بنسبة  108,900ونحو  ،% من إجمالي النساء العامالت في فلسطین31بنسبة 

ً %   0.6 بنسبةامرأة عاملة في إسرائیل والمستعمرات أي  1,000 في القطاع غیر المنظم (أي صاحب عمل أو یعمل تقریبا

  ).لحسابھ والمنشأة التي یعمل فیھا ال یوجد لدیھا سجل ضریبي وال یوجد لدیھا سجل محاسبي

من اإلناث،  32,200 عامل من الذكور مقابل نحو 288,400عامل منھم  320,600بلغ عدد العاملین في القطاع غیر المنظم و 

منظمة في العمالة غیر بأن نسبة ال% من إجمالي العاملین في فلسطین، مع العلم 31.7وتمثل نسبة العاملین في ھذا القطاع نحو 

من الحقوق في جر الذین ال یحصلون على أي أفلسطین (بمعنى العاملین في القطاع غیر المنظم باإلضافة إلى المستخدمین ب

سوق العمل سواء مكافأة نھایة الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنویة مدفوعة األجر، أو إجازة مرضیة مدفوعة األجر) بلغت حوالي 

 .% في قطاع غزة51% في الضفة الغربیة و59% من اإلناث، وبواقع 38% من الذكور و61منھم  ،% من مجمل العاملین57

 لمستخدمون بأجرا -

شیقال  97ال في القطاع الحكومي، وكشی 111ال، بواقع كشی 129األجر الیومي بالشیقل للمستخدمین بأجر في فلسطین بلغ معدل 

 بلغ حینففي  .مع مالحظة الفرق الواضح بین معدل أجر المستخدمین في القطاع الخاص حسب المنطقة في القطاع الخاص،

 ة،ال في قطاع غزكشی 44انخفض ھذا المعدل إلى  ،شیكال 118یة نحو الضفة الغربفي القطاع الخاص في معدل األجر الیومي 

ملیون  10ال أي ما یقارب كملیون شی 33.4( الكشی 254جر في إسرائیل والمستعمرات ـأبلغ ھذا المعدل للمستخدمین ب بینما

 67عمل، في حین أن حوالي د ودون عقبلفا من المستخدمین بأجر في القطاع الخاص یعملون أ 188وھناك نحو  .یومیا)دوالر 

  .)لفترة غیر محددة ة(مكتوب ةد عمل دائموألف عامل فقط في القطاع الخاص لدیھم عق

جر في القطاع الخاص على مساھمة في تمویل التقاعد/ مكافأة نھایة الخدمة بواقع أ% من المستخدمین ب29حوالي ویحصل 

أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع تحصل بالمقابل و .% في قطاع غزة18 وحوالي% في الضفة الغربیة 33حوالي 

 .2019%) على إجازة أمومة مدفوعة األجر وذلك للعام 48الخاص (

 

 قل من الحد األدنى لألجرأالمستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذین یتقاضون  -

 

 109,000ل) حوالي كشی 1,450قل من الحد األدنى لألجر (أیتقاضون  ممنلغ عدد المستخدمین بأجر في القطاع الخاص ب 

جر في القطاع الخاص في الضفة أ% من إجمالي المستخدمین ب10في الضفة الغربیة، (یمثلون حوالي  24,300عامل منھم 

% من إجمالي 80جر في قطاع غزة، (یمثلون حوالي أمستخدم ب 84,400وال، كشی 1,038جر شھري أالغربیة) وبمعدل 

وبلغ عدد المستخدمین بأجر في  .لكشی 700جر شھري ال یتجاوز أمستخدمین بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل ال

ً حوالي كشی 2,000قل من أیتقاضون  نالقطاع الخاص والذی % في 23بواقع  بأجر،% من إجمالي المستخدمین 40.8ل شھریا
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ألف مستخدم بأجر في  88یمثلون حوالي (% في قطاع غزة 83.9، و)رجأألف مستخدم ب 59یمثلون حوالي (الضفة الغربیة 

  .)القطاع الخاص

 

 روناوالكوباء والعمال  -
 

ً لمركز اإلحصاء الفلسطیني ن ھناك عدة فئات من األفراد العاملین الذین إعلى المعطیات أعاله وحسب ما ھو متوقع ف بناءً ، وفقا

بلغ عدد فقد المنظم. وھم عمال في القطاع غیر  بسبب جائحة كورونا فلسطینسیتأثرون بصورة مباشرة من األوضاع في 

 عامالً  19,182منشأة، وتعمل ھذه المنشآت على تشغیل  1J1 (4,668) ھلي في القدسالمنشآت العاملة في القطاع الخاص واأل

المنشآت العاملة في ظل قرار  بلغ إجمالي عددد قو. 2016وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 

منشأة تعمل في فلسطین  142,400منشأة من أصل  37,336نشطة االقتصادیة مجلس الوزراء بتوقف العمل في العدید من األ

عامال من  105,345المنشآت العاملة في ھذا الظرف بالوضع الطبیعي لعملھا على تشغیل ذه ھ ، وتعمل%26.2نسبتھ تمثل ما 

 .یعملون في منشآت القطاع الخاص واألھلي في فلسطین المّ ع 424,904أصل 

 24,233لى إالمنشآت العاملة في الضفة الغربیة وفق القرار یصل عدد ن إف ،ت حسب المنطقة الجغرافیةآوبتوزیع ھذه المنش

عامال  71,043تشغیل % من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربیة، وتعمل تلك المنشآت على 25.4منشأة تمثل ما نسبتھ 

أما في قطاع غزة فیبلغ عدد  .ھلي في الضفة الغربیة% من مجموع العاملین في منشآت القطاع الخاص واأل24.5یمثلون 

% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغیل 28تمثل  ةمنشآ 13,103المنشآت العاملة وفق القرار 

 .ھلي في قطاع غزة% من مجموع العاملین في منشآت القطاع الخاص واأل25.6یمثلون  عامالً  34,302

 روناووباء الك وبعدقبل  داخل إسرائیل والمستعمرات نوال الفلسطینیاالنتھاكات التي یتعرض لھا العمّ  -

شتى أنواع القھر والتمییز وانتھاك إلى  قبل جائحة الكورونا والمستعمراتالعمال الفلسطینیون الذین یعملون في الداخل یتعرض 

عتھ دولة االحتالل نفسھا من قوانین ؛ بل وتتعداھا إلى ما شرّ كافة الحقوق المنصوص علیھا في المواثیق واالتفاقیات الدولیة

ً  11تحول فقد  .واتفاقیات جماعیة، وما التزمت بھ في االتفاقیات والتفاھمات الثنائیة یغیب فیھا رحلة عذاب یومیة لى إ حاجزا

ً دون تناول أي طعام أو شراب لیعود  العامل عن بیتھ وأسرتھ؛ حیث یخرج معظم العمال من منازلھم قبل الساعة الثالثة صباحا

العمال في طوابیر طویلة وبازدحام شدید قبل المعبر وداخلھ في معابر تفتقد إلى أدنى  ویصطف .إلى بیتھ بعد السابعة مساءً 

ًا، وتفریغ الحقائب، ومصادرة أدوات العمل، واستخدام إض ة،الشروط اإلنسانی افة إلى التفتیش المذل والمھین، والعاري أحیان

واألجھزة اإللكترونیة المسببة لألمراض السرطانیة؛  تالماكیناالكالب البولیسیة التي تعبث في الطعام؛ وكذلك المرور عبر 

ًا إلى الوقوف الطویل في الحر الشدید والبرد لسلوك طرق وعرة بما وقد یضطر العمال أ  وأحیانا اإلعادة للبیت دون مبرر. حیان

 ّ ل أو السیارات التي تقل ِّ كما  .ھ إلى مكان العملفیھا من مخاطر؛ وقد یعود العامل إلى بیتھ بعد كل ھذا العذاب لعدم وجود المشغ

                                                             
س 1 الق ق  ة عام ذل  J1 و فة الغ الله لل ع اح ة  ه ع لي إل ائ الل اإلس ه االح س وال ض ة الق اف ء م م  .1967ال
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دون توفر الحد األدنى من  واإلنشاءات،% من العمال الفلسطینیین في القطاعات الخطرة خاصة البناء 60من  أكثریعمل 

توفر معدات الوقایة للعامل اإلسرائیلي وال توفر  ،مقومات األمان والسالمة المھنیة؛ ففي نفس مكان العمل وذات العمل

 فیتراوح عدد اإلصابات .للفلسطیني؛ بحجة أن العامل اإلسرائیلي یشتریھا على حسابھ؛ لذا یسجل سنویًا مئات إصابات العمل

، وعدم توفر معدات الوقایة من قبل وزارة العمل اإلسرائیلیة إصابة؛ بسبب غیاب الرقابة 30إلى  25القاتلة منھا ما بین 

وتشیر  2.تكون قاتلة أو صعبة  یعرضھم إلصابات عمل متعددة غالبا ما الذي ، األمرخضاع العمال للتدریبإالشخصیة، وعدم 

حاد نقابات عمال فلسطین" وغیرھا من المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال إلى تزاید وزارة العمل الفلسطینیة و"ات إحصاءات

فھم یعملون  .3ضحیة 46لى إ  2019حیث وصل العدد في عام عدد الضحایا من العمال الفلسطینیین في سوق العمل اإلسرائیلي

العمل، وال حقوق نھایة الخدمة أو  في ظروف غیر قانونیة ودون أدنى مستوى حمایة، فال ضمانات في حال إصابتھم في

ن معدل رواتب نظرائھم في العمل من اإلسرائیلیین، كما یتعرضون إلى عمعدل رواتبھم بكثیر یقل و .تعویض وقت اإلغالق

دفع رسوم اشتراك إلزامیة بصندوق نقابة العمال في إسرائیل على عدا عن أنھا تجبرھم  ،عملیات نصب واسعة من قبل مشغلیھم

فھم فقط یدفعون دون أي مقابل،  .تدروت" دون استفادتھم من التأمین الصحي واالجتماعي للمشتركین في ھذا الصندوق"الھس

 العمال من حملة الجنسیة اإلسرائیلیة. یستفید فقط من خدمات ھذا الصندوق حیث

 عمل والمبیت في الداخلالبالعمال لعدد كبیر من  آذار/ مارس، 18 في ةالحكومة اإلسرائیلی سمحت ، فقدما خالل جائحة الكروناأ

یقیھم البرد والفیروس  بتأمین مأوى مالئم للعمال، ھا األخیرةطالبتحیث  ،بشروط فرضتھا سابقا، وبتنسیق مع السلطة الفلسطینیة

امت بإغالق جمیع إال أن إسرائیل ق .المتفشي في إسرائیل، باإلضافة إلى توفیر الرعایة الصحیّة لمن یصاب بكورونا منھم

ّفاقھا مع السلطة الفلسطینیة، إذ لم یجد  المحتلة وبعدالحواجز التي تفصلھا عن الضفة  أقل من أسبوع تبین أن إسرائیل لم تلتزم بات

ُجبروا على افتراش األرض والحدائق والمنشآت والدفیئات الزراعیةوالعمال مأوى،  لقي بعاملَ  .أ ُ ین وخالل أقل من أسبوع، أ

ً فلسطینیْین على حاجز بیت سیرا،  ّا الذین خرجوا للعمل في إسرائیل  قسم كبیر من العمالكما قّرر  .أنھم ُمصابون بالفیروسب ظن

لى منازلھم إعلى مضض، بعد أن قام أرباب عملھم بإلغاء تصاریحھم في حال عدم حضورھم إلى أماكن عملھم، العودة یومیا 

ُّل یومیا عبر فتحات في جدار الفصل العنصريّ  ،لحواجز مغلقةأن ا حیثو .في الضفة الُمحتلة لم و .لم یجدوا سبیال سوى التسل

نیسان/ إبریل بوابات قنوات  10في بل فتح الجنود یكتِف جنود االحتالل بالسماح للعمال بالتسلل یومیا وقّص شریط الجدار، 

في منطقة واقعة بین مدینة قلقیلة وقریة حبلة لكي یتسنى للعمال  بوابات 4وعبّارات المیاه في محافظة قلقیلیة، إذ قاموا بفتح 

%، وعدد 31.4عامًال، أي ما نسبتھ  108أن عدد حاالت العمال المصابین  وزارة الصحة توأوضح .العبور منھا بسھولة

  .من إجمالي اإلصابات في فلسطین %34.9بنسبة  ةحال 120حاالت المخالطین من العمال 

ھي باألساس مستوطنات غیر قانونیة وغیر  1967وال بد من التأكید على أنَّ المستوطنات المقامة داخل األراضي المحتلة عام 

ً للمادة  من نظام روما األساسي للمحكمة  8شرعیة بموجب القانون الدولي، ترقى إلى مستوى اعتبارھا جریمة حرب وفقا

ذاتھ حسب الحتالل والشركات األجنبیة العاملة بالمستوطنات تعامل معاملة االستیطان الجنائیة الدولیة، عدا عن أنَّ مصانع ا

                                                             
2 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3414 
 
3 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gDxqkJa27715999113agDxqkJ 
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القانون الدولي، األمر الذي دفع األمم المتحدة بناًء على طلب من مجلس حقوق اإلنسان في قراره الصادر في آذار من العام 

میة تعمل بالمستوطنات غیر الشرعیة في األراضي شركة عال 18شركة اسرائیلیة و 94بنشر القائمة السوداء التي تضم  2016

توفیر معدات ومواد تسھل بناء وتوسیع  ،ومن بین تلك األنشطة. نشطة تجاریة حددھا ھذا القرارألھا  والتي الفلسطینیة المحتلة

توفیر معدات لھدم المنازل والممتلكات، وتدمیر المزارع والبیوت ، وفي الضفة الغربیة جدار الضم والتوسعالمستوطنات، وبناء 

 .توفیر الخدمات والمرافق التي تدعم وجود المستوطنات والحفاظ علیھاالفلسطینیة، و والمحاصیلالزجاجیة وبساتین الزیتون 

ا واإلبقاء علیھا وعلى العملیات المصرفیة والمالیة التي تساعد في تطویر المستوطنات وتوسیعھو ومن ذلك المواصالت

في  ، األمر الذي یشكل بمجموعھ جرائم بحق الشعب الفلسطیني وحقوقھقروض المنازل والشركات باإلضافة إلى ،أنشطتھا

  أراضیھ.

ً للموارد وتشكل كل من مصانع االحتالل والشركا ً من مشاریع اسرائیل االستیطانیة سارقا ً أساسیا ت األجنبیة التي تعتبر جزءا

صاحب الحق  على الحقوق الجماعیة للشعب الفلسطیني، بشكل یحرم الشعب الفلسطیني واعتداءً  ات الطبیعیة الفلسطینیةوالثرو

، ویضر االقتصاد الشعب األصلي للبالد هباعتبارالطبیعیة  ده وثرواتھعلى موار تھبتقریر المصیر من حقھ ببسط سیطر

المستفید من ھذه الموارد بشكل غیر شرعي، ولیس الشعب الذي یسرق ھذه الثروات ھو الفلسطیني، كونھ یجعل االحتالل 

ملیار  2سرائیلیة تقوم بنھب ما یزید عن أن الشركات اال 2013صادرة عام  نت دراسة للبنك الدولي، وقد بیّ صاحب األرض

ً من المعادن في الضفة الغربیة، أي ما یعادل أكثر من  وھذا ما یفسر التصعید  ,تج المحلي الفلسطیني% من النا20دوالر سنویا

 ً للحقوق  من العھد الدولي الخاص 1الذي یخالف المادة  األمر ،4في سیاسات االحتالل التھجیریة في منطقة األغوار تحدیدا

وثرواتھا  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الذي یكفل للشعوب حقھا بتقریر المصیر وحقھا بالسیطرة الكاملة على مواردھا

نھا تخالف أ، إضافة إلى من إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة 20، 20، 3كما تخالف كل من المواد  .الطبیعیة

الذي كفل للشعوب الحق بالسیادة  1962اإلعالن الخاص بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة الصادر عن األمم المتحدة عام 

ً لالدائمة على  ً لروح  باعتبار)، 1صلحة تنمیتھا القومیة ولرفاه شعبھا (المادة ممواردھا وثرواتھا الطبیعیة وفقا انتھاك ذلك منافیا

ً إلن   ماء التعاون الدولي وصیانة السلم العالمي.میثاق األمم المتحدة ومبادئھ ومعرقال

مت دولة االحتالل مئات المستوطنات غیر الشرعیة على أقاحیث  المستوطنات غیر قانونیة في إطار القانون الدولي،تعتبر  و

األراضي الفلسطینیة وعشرات المناطق الصناعیة الحدودیة على األراضي الفلسطینیة، وھي تعامل معاملة المستوطنات بعدم 

یتعرضون إلى وشرعیتھا وقانونیتھا؛ حیث یجبر آالف العمال والعامالت على العمل في ھذه المستوطنات والمناطق الصناعیة، 

یسجل بینما  طویلة ساعاتلعند عملھم  االستغالل في األجر من قبل السماسرة ومقاولي العمل انتھاكات ومخاطر متعددة، أھمھا

ال یدفع لھم بدل أیام الغیاب الناتجة عن كما  .والمبیدات والمواد الكیماویة التعرض للمخاطرو ،العمللھم الحد األدنى ألیام 

 تشغیل األطفالو ،خاصة بعد تعرضھم إلصابات أثناء العمل والتنصل من حقوقھم العمالیة باإلضافة إلى الطرد، اإلصابة

 .ظل شروط وظروف عمل غیر الئقة في في األعمال الخطرة والضارة بالصحة والنساء

یجب أن تقّوم الشركات " على التالي: نسان الدولي التابع لألمم المتحدةالصادر عن مجلس حقوق اإل 117القرار رقم  وقد نص

ومن ذلك إنھاء أنشطة أعمالھا في - الخاصة تأثیر أنشطتھا على حقوق اإلنسان، وأن تتخـذ جمیع ما یلزم من خطوات 
                                                             
4 http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2489.html  
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ًا للقـانون الدولي،  - المـستوطنات لـضمان أال یكون لھذه األنشطة تأثیر ضار على حقوق اإلنسان للشعب الفلسطیني، طبق

وتدعو البعثة كل الدول األعضاء إلى اتخاذ تدابیر مالئمة ، التوجیھیة المتعلقة باألعمال التجاریة وحقوق اإلنـسانوالمبادئ 

أراٍض في لضمان احترام حقوق اإلنسان في كل العملیات التي تقوم بھا مؤسسات األعمال التي توجد مقارھا في أراضیھا أو 

المملوكة لھذه المؤسسات أو الخاضعة لـسیطرتھا، التي تضطلع بأنشطة في خاضعة لوالیتھا، ومن ذلك مؤسسات األعمال 

المستوطنات أو فیما یتصل بھا، وتوصي البعثة الفریق العامل المعني بموضوع األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان بالنظر في 

  ."ھذه المسألة

ن العمال الفلسطینیین الذین كانوا یعملون سواء داخل األعداد الكبیرة مبشكل كبیر بین  تفشي فیروس كوروناویظھر ألي متابع 

، األمر الذي یدل على عدم توفیر دولة االحتالل لمعاییر وشروط وإجراءات الوقایة 1948أراضي عام المستوطنات أو في 

ً، وكانت لھم الطبیة السلیمة تقدم  بفیروس كورونا، الإذا اشتبھت بإصابة أحدھم ، بل على العكس من ذلك، فلم تعیر لصحتھم باال

كما سبق  بشكل یمتھن كرامتھم على الحواجز العسكریةعدد منھم  بإلقاء وتقوم، لھ أدنى شروط السالمة الطبیة أو الخدمة الطبیة

  .وذكرنا

مع ال شك أن سیاسات االحتالل اإلسرائیلي تجاه العمال الفلسطینیین سواء قبل جائحة كورونا أم بعدھا ھي سیاسات تتعارض 

"، بالنسبة لھا "أجانب ا عماالً ، حتى وإن كانولاتفاقیات القانون الدولي التي تكفل المساواة وعدم التمییز بالحقوق بین العما

رض، وضمان حال إصابتھم بأي ملھم ووجوب معاملة العمال بكرامة، والحفاظ على صحتھم، وتوفیر التأمین الصحي الالزم 

  الواجب اتباعھا تجاه العمال. الدولیة لتھ سلطات االحتالل تجاھھم ینتھك أدنى المعاییرا فعوم .عملھم في ظل شروط صحیة

ً من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اتفاقیات ومواثیق دولیة عدة، نظم القانون الدولي حقوق العمال ضمن فقد  تنطلق بدایة

أشكال التمییز العنصري وصوال  جمیعوالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة القضاء على 

ویقصد  .1990انتھاًء باالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام وإلى اتفاقیة جنیف الرابعة، 

 ً الشخص الذي سیزاول أو یزاول أو ما برح یزاول نشاطا مقابل أجر في دولة "أنھ  من االتفاقیة 2للمادة بالعامل المھاجر وفقا

  .لیس من رعایاھا"

) 19وفي ظل إعالن حالة الطوارئ في دولة االحتالل، ال سیما وبعد تضاعف أعداد اإلصابات بفیروس كورونا كوفید (

م أمام خیارین، إما البقاء في منازلھم حفاظا على سالمتھم، أو الحفاظ على لقمة المستجد ھناك، وجد العمال الفلسطینیون أنفسھ

ُسرھم. بعد مطالبة رئیس الوزراء الفلسطیني لھم بترتیب أمورھم خالل ثالثة  یینالفلسطینالعمال اآلالف من ووجد  عیشھم وأ

وجدوا أنفسھم غیر مختارین أمام بوابات المعابر اإلسرائیلیة  ،بین األراضي الفلسطینیة والداخل أیام كحد أقصى قبل منع التنقل

  متحدین الظروف الصعبة.

إن االنتقال الجغرافي للعمالة الفلسطینیة من إقلیمھا الوطني إلى داخل الخط األخضر، یفرض انطباق البنود المرجعیة الخاصة 

ُسرھم والتي اعتمدت بقرار الجمعیة العامة رقم ( ) المؤرخ 45باالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أ

ُخرى بما في 1990ألول (في الثامن عشر من كانون ا ). وھي اتفاقیة ال یمكن قراءتھا بمعـزٍل عن سائر المرجعیات الدولیة األ

ُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق اإلنسان، كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العھدین الدولیین  العھد  –ذلك الصكوك األساسیة لأل
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واتفاقیة القضاء  –افیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثق

  باتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین. انتھاءً وعلى جمیع أشكال التمییز العنصري، 

خر، وتفرد لھا حقوقا تقوم ز العمالة الوافدة من إقلیم آلعین االعتبار السمات األساسیة الخاصة التي تمیّ بتأخذ تلك المرجعیات و

كما أنھا أوصت باتخاذ تدابیر إیجابیة  .فیما بینھا وبین ما تسخره حكومات ھذه األقالیم لرعایاھا من العمال على أساس المساواة 

ً لما تخلفھ الھجرة  ُسرھا نظرا ما من آثار قد تتفاقم خالل حدوث طارئ  –العبور القسري  –بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أ

كالكوارث الطبیعیة أو انتشار األوبئة. وسندا لتلك المرجعیات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنھا داخل الخط األخضر 

ن التقید في تطبیق البنود یلسوق العمل ھناك من سلطات رسمیة ومشغّ  أطراف) المستجد، على 19نا كوفید (وانتشار وباء كورو

 .ھذه المرجعیات دون أي انتقاص منھا، إذ أنھا تشكل الحد األدنى من التدابیر واجبة المراعاةالمرجعیة والتوصیات التي أفردتھا 

أي صالحیات و/أو مبررات للمساس في الحقوق  جھاتفشي الوباء أن یعطـي لتلك الوھنا لیس من شأن إعالن حالة الطوارئ وت

ي األجر، ساعات العمل، اإلجازات، ضوابط السالمة الشخصیة، العمالیة المكتسبة للعامل الفلسطیني الوافد، سواء تعلق األمر ف

ً التأمینات، وفي حال فرضت تلك الحالة قیودأو  الحد  استثنائیة على ھذه الحقوق، بموجب القانون، فال بد من أن یكون التقیید في ا

حتالل التي علیھا كذلك أن تراعي عن التدابیر التي تنطبق على رعایا دولة اال اإلنسانیة وال تقل تھمالذي ال تمس بھ كرام

بما یعني  –ن من إقلیم محتل یالعمال الوافد –الضمانات الواردة في متن اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین 

لتي قد الجسدیة، والنفسیة في ضوء اآلثار المباشرة وغیر المباشرة ا تھملتدابیر الالزمة لصون سالمفي المجمل ضرورة اتخاذ ا

أو األفراد والجماعات رعایا دولة االحتالل، ال سیما وأن تلك  سواء من السلطات ،باءتصاحب إعالن حالة الطوارئ وتفشي الو

ً في ظروف معیشیة غیر الئقة تحتم على سلطات دولة االحتالل التدخل الفوري لتوفیر بیئة معیشیة الئقة  العمالة ستقیم قسرا

 .سانیة، وتصان فیھا حقوقھم، بما ینسجم والمعاییر الالزمة للتصدي للوباء المستجداإلن تھمتحترم فیھا كرام

بد من اإلشارة إلى التوصیات العامة التي أطلقتھا منظمة العمل الدولیة للوقوف على حالة العمالة في ضوء  ال وفي ھذا السیاق،

تبني ثالث سیاسات كافة أوجبت التوصیات على الدول  ) المستجد وأثره على فئات العمال، حیث19تفشي وباء كورونا كوفید (

 دولھم دون أي انتقاص، وتلزم التدعم مقومات الصحة الشخصیة للعمال ال سیما المھاجرین منھم، وتضمن تمتع ھؤالء بحقوق

ُخرى للموازنة فیما بین المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل.   ببدائل أ

ً التفاقیة االحتالل لم تحترم مسؤولیاتھالكل ما سبق، نجد أنَّ سلطات  جنیف  كسلطة احتالل تجاه العاملین بالمستوطنات وفقا

توفیر الدولة المحتلة " منھا على 39التي نصت بالمادة والخاصة بحمایة السكان المدنیین تحت االحتالل  1949لسنة  الرابعة

الذین یكتسبون منھ، فرصة إیجاد عمل مكسب ویتمتعون لھذا  لألشخاص المحمیین الذین یكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملھم

من ذات االتفاقیة على أنھ  40المادة وتنص  ."الخ… الغرض بنفس المزایا التي یتمتع رعایا الدولة التي یوجدون في أراضیھا 

  الذي یوجدون في أراضیھ". "ال یجوز إرغام األشخاص المحمیین على العمل إال بكیفیة مماثلة لما یتبع مع رعایا طرف النزاع

 ً مسؤولیاتھا الدولیة تجاه العمال الفلسطینیین العاملین داخل الخط األخضر، والذین توفر لھم كما لم تحترم سلطات االحتالل أیضا

انطباق  نسان الدولیة الحمایة بصفة عامة بالحق بالمساواة وعدم التمییز والمعاملة بكرامة وإنسانیة، إضافة إلىمواثیق حقوق اإل

التي حقوق حیث المن  ،الخاصة بحقوق العاملین المھاجرین الذین یعملون داخل دولة لیسوا من رعایاھاوعلیھم االتفاقیة الدولیة 
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على نطاق المساواة وإجازات العمل وغیرھا من حقوق العمال تكفل لھم المساواة باألجور والرعایة الصحیة والتأمین الصحي 

في ھذه الحالة وجوب مساواتھم بالحقوق التي یتمتع بھا العمال من رعایا دولة – ھذه الدولة األجنبیةمع العمال من رعایا 

) التي 9والمادة ( )،27تعلق بالضمان االجتماعي (المادة یكذلك األمر فیما و ،من االتفاقیة )25والمادة ( )7(المادة  - االحتالل

) التي توجب على 28، إضافة إلى المادة (كفل لھم الحق بالسالمة الشخصیة) التي ت16، والمادة (توجب علیھا حمایة حیاتھم

  .الدولة األجنبیة التي یعملون بھا توفیر الرعایة الطبیة الكاملة على سبیل المساواة مع رعایاھا دون أي تمییز

 توفیر، دون سواء قبل انتشار فایروس كورونا أو بعده نسانیةإسلطات االحتالل مع العمال الفلسطینیین بطریقة غیر وتتعامل 

رغم  العمال اإلسرائیلیینالتمییز وعدم المساواة باألجر مع المتساویة، والتنصل من حقوقھم العمالیة، و الحد األدنى من الحقوق

ً) ما ینص علیھ القانون (شبیھ بالعمل الشاق أو السخرة المحرمتزید علساعات عمل طویلة  استخدامھم ، وإجبارھم على دولیا

خاصة التأمین وااللتزام بدفع رسوم مالیة لصندوق نقابة العمال اإلسرائیلیین دون حقھم باالستفادة من أي من ممیزات صندوقھا 

رعایة من الدنى الحد األ، دون تقدیم إصابتھم بفایروس كورونا، والتخلص منھم وكأنھم "وباء متنقل" حال االشتباه بعلى العمال

، ولیست عالقة قائمة استعباد للعمال استرقاق أو وكأنھا عالقة سخرة أو الطرفین عالقة العمل بین علیجما نسانیة، اإلطبیة ولا

ً بالمادة على الحفاظ على الكرامة الشخصیة للعامل ، األمر الذي تحظره االتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین صراحة

ً إلى أنھ ،)11( ً للمادة  ضد یرقى إلى مستوى الجرائم قد إضافة من میثاق روما األساسي الخاص بالمحكمة  7اإلنسانیة وفقا

ً وأن ھذه السیاسة عامة مستمرة وطویلة األمد، ولیست سیاسة فردیة، كما – الجنائیة الدولیة تحظره االتفاقیة الدولیة  خاصة

) الخاصة بالسخرة المعتمدة من قبل المؤتمر العام 29یة رقم (، وتحظره االتفاقأشكال التمییز العنصري جمیعللقضاء على 

  .28/6/1930) بتاریخ 14لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ رقم (

ً لتزم ی ملو بإجراءات الفحص والوقایة والعالج التي أوجبتھا منظمة العمل الدولیة على الدول للحفاظ على صحة االحتالل أیضا

عمل صحیة في ظل انتشار الوباء، حیث أوجبت على الدول توفیر جمیع سبل الوقایة من  العمال وضمان عملھم ضمن ظروف

ھم على الحواجز حال ؤمالبس ومعقمات وغیرھا في منشأة العمل، إضافة إلى توفیر الرعایة الصحیة الكاملة لھم، ولیس إلقا

ي یتوجب على الدول اتباعھا ضمن دلیل إرشادي إجراءات السالمة العامة الت جمیعتم تنظیم و .االشتباه بإصابتھم بالفیروس

 (فیروس كورونا)". 19أصدرتھ منظمة العمل الدولیة بعنوان "معاییر منظمة العمل الدولیة وكوفید 

 

 


