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 حول ملحق تقرير املدير العام 

 بعنوان 

 وضع األرايض العربية املحتلة 

 2021  " ملؤمتر العمل الدويل لعام 109الدورة "  



2 
 

، صباح يوم     ZOOMخالل املنصة االلكرتونية  من  عقدت منظمة العمل العربية  

اجتامع لجنة الصياغة إلعداد مالحظات املجموعة    2021يونيو / حزيران    6االحد املوافق  

العربية حول ملحق تقرير املدير العام ملنظمة العمل الدولية الخاص باألثار السلبية 

فلسطني   يف  االعامل  وأصحاب  العامل  عىل  اإلرسائييل  العربية لالحتالل  واألرايض 

 املحتلة األخرى. 

رئيساً   فلسطني  دولة  حكومات  رضاغمة  الكريم  عبد   / السيد  انتخاب  تم  وقد 

 والسيد / محمد عبد الله العرادة عامل دولة الكويت مقرراً لهذه اللجنة. 

وبعد نقاش مستفيض واالطالع عىل اهم نتائج هذا التقرير توصل أعضاء اللجنة  

التالي سعادة  للمالحظــات  خـــالل  من  العربيـــة  املجموعـــة  باسم  ستقدم  والتي  ــة 

املــدير العــــام ملنظمة العمــل العربيـــة إىل سعادة    –السيد/ فايز عيل املطريي  

 املدير العام ملنظمة العمل الدولية.  –السيد/ جاي رايدر 

رايدر   -1 غاي   / للسيد  وتقديرها  شكرها  عن  العربية  املجموعة  العام    – تعرب  املدير 

الدولية  العمل  إىل    ملنظمة  الحقائق  تقيص  بعثة  إرسال  عىل  املستمر  لحرصه 

فلسطيــن واألرايض العربية املحتلة األخرى إلعطاء صورة حقيقة ملا يحدث عىل أرض  

التعسفية لالحتالل   السلبية الستمرار املامرسات  اآلثار  الخصوص  ، وعىل وجه  الواقع 

ا  الحياة  عىل  واألرايض  اإلرسائييل  فلسطني  وشعب  لعامل  واالجتامعية  القتصادية 

والتي زادت حدتها مع  العربية املحتلة األخرى وكذلك التأثري عىل التنمية بشكل عام  
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جائحة   كوفيد  تفيش  الدويل  "    19  – "  العمل  مؤمتر  دوريت  لقرارات  تنفيذا  وذلك 

 . 1980و    1974لعامي  

تقيص الحقائق التي زارت الضفة الغربية مبا  تقدم املجموعة العربية شكرها لبعثة   -2

مناقشات   وأجريت  العامل  لوضع  رصد  إلجراء  وإرسائيل  الرشقية  القدس  ذلك  يف 

العربية   الدول  جامعة  مع  االلكرتونية  املنصات  خالل  من  بعد  عن  أو  شخصياً  معمقة 

الدولية   واملنظامت  املتحدة  األمم  عن  ملمثلني  وكذلك  العربية  العمل  ومنظمة 

خرى واملنظامت غري الحكومية، وذلك للتباحث وتبادل الرأي مع مسئوليها، وتثني  األ 

 املجموعة العربية عىل أعضاء البعثة لتحليهم بالحياد واملوضوعية. 

أال ننظر     -3 العام بأنه ينبغي  العربية ما جاء يف متهيد تقرير املدير  تثمن املجموعة 

جرد رصاع آخر يف منطقة غارقة يف  الفلسطيني عىل انه م   – إىل الرصاع اإلرسائييل  

الذي تعيشه املنطقة، وهو   التقلبات والرصاعات، بل هو يف صميم عدم االستقرار 

فإنه   تسوية  دون  الرصاع  هذا  ظل  وإذا  الدوليني  واالمن  للسلم  تهديداً  يشكل  بذلك 

 سيبقى أحد املحركات التي تغذي انعدام االستقرار وانعدام االمن للعامل. 

ا  -4 تؤكد  يف كذلك  يحدث  ما  أن  عىل  و   ملجموعة  خرق  فلسطني  هو  املحتلة  األرايض 

لحقوق   الدويل  والقانون  الدويل  اإلنساين  بالقانون  الصلة  ذات  للمعايري  رصيح 

 االنسان. 

العامة لألمم   -5 الجمعية  الصلة الصادرة عن  القرارات ذات  تود املجموعة أن تشري إىل 

  2002،    1981،    1973،    1967املتحدة ومجلس االمن ال سيام القرارات الصادرة يف أعوام  

وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة يف عام    2016،    2009،    2008،    2003،  
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إرسائيل لذا تطلب املجموعة العربية   من قبل وتنفيذها   والتي مل يتم احرتامها  2004

برفع   اإلرسائيلية  السلطات  لدى  والتدخل  املساعي  بذل  الدولية  العمل  منظمة  من 

مطلب   هو  الطلب  هذا  ويعد  غزة  وقطاع  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  عن  الحصار 

 مستمر للمجموعة العربية تؤكد علية سنوياً. 

  املحارص تؤكد املجموعة العربية عىل ما جاء بالتقرير من ان سوق العمل الفلسطيني   -6

وظيفته.   أداء  عىل  قادر  غري  االحتالل،  القوي  بفعل  استقطاب  يف  مشاركته  وإن 

الشباب    استخدام وال يزال وضع  العاملة متدنية مع تفيش البطالة عىل نطاق واسع  

 والنساء قامتاً وأن حقوق العامل يف اغلب األحيان معرضة للخطر. 

التقرير اإلشارة اىل أن جائحة " كوفيد   -7 الفوىض يف سوق    بنرش " تهدد    19  – تضمن 

اجراء   الرضوري  من  لتأثريها،  فعال  نحو  عىل  التصدي  أجل  ومن  الفلسطيني  العمل 

لسطيني حيث يتعلق االمر بشكل خاص  الحوار والتنسيق بني الجانبني اإلرسائييل والف 

العام   املدير  العربية  املجموعة  وتطالب  إرسائيل  يف  الفلسطينيني  العامل  بوضع 

كارثة   من  للحد  الجانبني  بني  الحوار  لتنظيم  التدخل  برسعة  الدولية  العمل  ملنظمة 

 تداعيات جائحة كورونا عىل سوق العمل الفلسطيني. 

من  ا جاء بالتقرير حول تزايد تردى األوضاع يف غزة  كام تؤكد املجموعة العربية عىل م  -8

براً   واملستمر  الشديد  الحصار  بسبب  وذلك  العمل  وظروف  املعيشية  الظروف  حيث 

" عاماً فهناك نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل  13وجواً وبحراً منذ ما يقرب من " 

 ". 19  – من الشباب خاصة مع ظهور وانتشار جائحة " كوفيد    الكفاءات كذلك انتشار هجرة  
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برضورة   -9 الدولية  العمل  منظمة  العربية  املجموعة  الجانبني  ال تطالب  بني  تنسيق 

للتوصل   واإلرسائييل  حل الفلسطيني  الرتاخيص  وال فعال    اىل  نظام  بإصالح  بدء 

امله  والصحة  السالمة  وتحسني  املعابر  عند  بالوضع  وانتهاء  يف  والسامرسة  نية 

اإلرسائيلية   العمل  التقاعدية  و مواقع  املعاشات  متويل  مسألة  معالجة  كذلك 

 . 1994الفلسطينية وكام هو منصوص عليه يف بروتوكول باريس عام  

التوسع يف  االستيطان و تؤكد املجموعة العربية عىل ما جاء يف التقرير من استمرار   -10

اإلرسائيلية   الفلسطينية    املستوطنات  األرايض  حساب  مخالف والذي  عىل    اً يعترب 

عامل   حقوق  عىل  فيه  لبس  وما  عميقاً  تأثرياً  يؤثر  فهو  الدويل  للقانون  وانتهاكاً 

املحتلة،   العربية  لتكثيف    وتطالب األرايض  حد  وضع  برضورة  العربية  املجموعة 

 املنازل الفلسطينية وانتشار املعاناة يف غزة.   املستوطنات غري القانونية وهدم 

والذي  تثمن املجموعة العربية النتائج امللموسة والتقدم املحرز للحوار االجتامعي   -11

األدىن   الحد  عىل  والتوافق  االجتامعي  للحوار  األول  الوطني  املؤمتر  بعقد  تتوج 

ونثمن دور منظمة العمل العربية    2021مارس /    21  –   20والذي عقد خالل الفرتة  لألجور،  

 . يف هذا املجال ومنظمة العمل الدولية  

إطالق   -12 يف  فلسطني  بدولة  العمل  لوزارة  الفعال  بالدور  العربية  املجموعة  تشيد 

املتعلقة   الربامج  لجميع  متكامل  إطار  إنشاء  بشأن  للتشغيل  الوطنية  االسرتاتيجية 

منظمتي العمل  ومطالبة ري أو املتوسط أو الطويل بالعاملة سواء عىل املدى القص 

العربية والدولية يف دعم أطراف اإلنتاج الثالثة يف فلسطني يف تنفيذ برامج هذه  

املطريي   عيل  فايز   / السيد  سعادة  اىل  بالشكر  تتقدم  كام  املدير    – االسرتاتيجية 
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ملنظمة العمل    املدير العام   – العام ملنظمة العمل العربية، والسيد / جاي رايدير  

 الدولية عىل مشاركتهام يف فاعليات أطالق االسرتاتيجية. 

إيجاد   -13 دعم  يف  والحامية  للتشغيل  الفلسطيني  للصندوق  الهام  الدور  عىل  التأكيد 

الوظائف من خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من خالل خطته االسرتاتيجية  

من   من    2022  –  2018للفرتة  املناسبة  والطلب  الجهود  ببذل  الدولية  العمل  منظمة 

إيجاد   لتمكينه من  الفلسطيني  التشغيل  برامج صندوق  الالزمة لدعم  لتوفري األموال 

 فرص عمل الئقة جديدة للشباب الفلسطيني للحد من البطالة. 

العام   -14 الدولية  الطلب من املدير  التنسيق مع منظمة  ملنظمة العمل  االستمرار يف 

 . يف أقرب فرصة ممكنة   التخاذ الرتتيبات لعقد مؤمتر للامنحني   العمل العربية 

عىل   -15 هيمن  قد  والظلم  النزاع  بان  بالتقرير  جاء  ما  عىل  العربية  املجموعة  تؤكد 

عاماً ولكن فرص تحقيق السالم العادل    75العالقات اإلرسائيلية الفلسطينية عىل مدى  

الساعية نحو  السالم  ف عملية  ليست ضائعة، فال ميكن تحقيق سالم دائم اال باستئنا 

 حل الدولتني. 

عىل رضورة تحويل التقرير اىل آليات تنفيذية تلزم إرسائيل  املجموعة العربية    تؤكد  -16

 .  والقرارات والعهود واملواثيق الدولية   بوقف االنتهاكات واحرتام االتفاقيات 

لجنوب   -17 البعثة  زيارة  الرضوري  من  كان  أنه  العربية  املجموعة  أو  ترى  املحتل  لبنان 

للعامل  االلكرتونية لتضمني ما يحدث  واملواطنني    التواصل معهم من خالل املنصات 

 .  ير اللبنانيني من انتهاكات ومصادرة للحقوق املرشوعة يف التقر 
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التدخل لدى السلطات    ملنظمة العمل الدولية تطالب املجموعة العربية املدير العام   -18

اإلرسائيلية لتصحيح أوضاع العامل السوريني حيث أشار التقرير إىل أن العامل السوريني  

الجمهورية   يف  املنتجات  تسويق  توقف  كام  والتمييز  الحرمان  حاالت  يواجهون 

من الزراعة إىل البناء  العربية السورية منذ بضع سنوات، وتحول معظم العامل للعمل  

 والخدمات.  

حول   -19 العربية  العمل  منظمة  عام  مدير  تقرير  تبني  العربية  املجموعة  تطالب 

واالجتامعية  االقتصادية  وآثارها  اإلرسائيلية  أصحاب    واالنسانية   املستوطنات  عىل 

الجوالن   يف  األخرى  املحتلة  العربية  واألرايض  فلسطني  يف  والعامل  األعامل 

 .  بالجانب اللبناين السوري والجنوب اللبناين، خاصة فيام يتعلق  

 

 عامد رشيف 


