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 المقدمة والمبررات . 1

  

العمال عدد إصابات  بلغ، 2018العام  فيف العمل في سوق العمل اإلسرائيلي والفلسطيني. حوادثتلقي هذه الورقة الضوء على مسألة 
 2018في  الضفة الغربيةعدد إصابات العمل في  وبلغ ،وفاةبالمنها  25تسبب إصابة،  318 سوق العمل اإلسرائيلي في الفلسطينيين

  1.وفاة حاالت 7منها  إصابة، 776 حوالي
  

 أثناء في للعامل يقع الذي بأنه "الحادث منه األولى المادة في ،2000) لسنة 7رقم ( الفلسطيني العمل قانون في كما العمل،حادث  عرفي

النظام".  يحددها التي المهنة أمراض بأحد اإلصابة ذلك حكم في ويعتبر منه، عودته أو عمله لمباشرة ذهابه أثناء في أو بسببه، أو العمل
تهاون المشغلين في تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية  في أبرزهايتمثل و وقوع إصابات العمل،  ُيعزى إليهاوتتعدد األسباب التي 

الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من قبل من ضعف وعدم كفاية آليات التفتيش من ذلك في أماكن العمل، وما يترافق مع 
  ال في اتباع احتياطات السالمة وثقتهم الزائدة تساهم أيضًا في زيادة هذه اإلصابات.  تطبيقها لهذه المعايير. كما أن تهاون العم

  

التأثيرات في أهمية نقاش هذه المسألة تبرز ، وما ينجم عنها من عجز أو فقدان األرواحالعمال إصابة الى المأساة المتمثلة في  باإلضافة
االجتماعية واالقتصادية والمالية السلبية الناجمة عن هذه اإلصابات. أبرزها انقطاع مصدر الدخل للعامل الُمصاب (خاصة في حاالت 

عالوة على المبالغ الطائلة التي يدفعها المشغلون وشركات التأمين في عالج وتعويض هذا العجز أو الوفاة) وألسرته التي ُيعيلها. 
سلطة ي أانعدام  في ظلكما تبرز أهمية النقاش . يدي العاملة الماهرة نتيجة لهذه اإلصاباتين، وتعطل أو خسارة العديد من األالمصاب
األمر الذي  ،سرائيليفي سوق العمل اإل لحد من إصابات العمال الفلسطينيينذات العالقة ل هليةو الجهات األأللسلطة الفلسطينية  رقابية

  . للحد من هذه المشكلة يحتم البحث عن بدائل عملية
  

، كما ناميهاوأسباب ت سرائيليوسوق العمل اإلفي الضفة الغربية  الفلسطينيينالعمال إصابات حصائيات إ الورقة أحدثتعرض هذه 
لة إصابات وأمراض المهنة في فلسطين، ودور الجهات الرقابية أتستعرض أبرز مالمح القوانين والتشريعات الرسمية التي تنظم مس

  والرسمية ذات العالقة في الحد منها.  
  

 للخروج بتوصياتوالمهتمين  االختصاص بمشاركة ذويسيعقد ي ذالمستديرة الطاولة ال لقاءلنقاش في ا إلغناءسيتم طرح هذه المحاور 
 و/خالل اقتراح تعديالت على القوانين والتشريعات الحالية، أو نسواء م. سوق العمل الفلسطيني يف الحد من حوادث العملشأنها من 

صابات إاقتراح حلول للحد من  كما نأمل أن يقود هذا النقاش الى الجهات المسؤولة. قبل من خالل تعديل آليات الرقابة والتفتيش من
   سرائيلي.العمال في سوق العمل اإل

  
  حصائيات عن إصابات العمل أبرز اإل . 2
  

التبليغ عن بويعود ذلك إلى عدم التزام أصحاب العمل  .عددها الحقيقيقد ال تعكس األرقام الرسمية المنشورة عن إصابات العمل 
وقطاع الصحة  ،، كوزارة العملصابات العملإأو بسبب تعدد الجهات التي تسجل  2،إصابات عمالهم (خاصة اإلصابات غير الخطرة)

المؤمن عليهم  العمالانخفاض نسبة ى ذلك لإُيضاف   .ونقابات العمال، وعدم وجود مرجعية تسجيل موحدة ،الحكومي وغير الحكومي
العمل غير دقيق. فحسب بيانات  من قبل مشغليهم، ما يجعل الرجوع إلى عدد العمال الذين قام التأمين بتعويضهم إلحصاء إصابات

والذي أقروا بالتزام ، بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والمؤمنين 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لسنة 
% في الضفة 16.9% في فلسطين (13حوالي  سواء من خالل تأمين حكومي، أو خاص، ضد إصابات العملأصحاب العمل بالتأمين 

  % في قطاع غزة). 5وية الغرب
 

  .فلسطين ،. رام اهللا2018. التقرير السنوي لإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، 2019العمل،  المصدر: وزارة    1
 إصابة. فيما بلغ عدد 2,948. حوالي 2017بلغ مجموع إصابات العمل في محافظات الضفة الغربية، بناء على تقرير صادر عن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للعام     2

  إصابة، تشمل المصابين في سوق عمل الضفة الغربية والسوق اإلسرائيلي. 1,775صابات بحسب بيانات وزارة الصحة اإل
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ت الضفة الغربية ءاحصاإسيتم التركيز على و  ،اإلحصاءات الصادرة عن وزارة العمل الفلسطينية في هذه الورقة علىطرح وسيعتمد ال
تظهر البيانات تذبذب  .خالل الثالث سنوات الماضية إصابات العملعدد  )1يوثق جدول (لغياب البيانات الالزمة عن قطاع غزة. 

ن استمرار هذا أال إ إيجابياً  أمرا عداد الوفيات يعدأد الوفيات. وبالرغم من أن انخفاض اعدأفي  اإلصابات بينما تظهر انخفاضاً أعداد 
الموضوع على اإلجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة العمل. سنناقش هذا كبير االنخفاض يعتمد بشكل 

 تقرير بيانات تشير إذ ؛ولكن على نحو غير متساوي المختلفة هذه اإلصابات على القطاعات االقتصادية تتوزع.  أكبر الحقاً بتوسع 
في القطاع الصناعي (بنسبة  كانت أعلى نسبة من اإلصابات إلى أن 2018للعام  العمل وزارة في العمل وحماية للتفتيش العامة اإلدارة

إجمالي % من 8، فيما بلغت نسبة اإلصابات في قطاع اإلنشاءات حوالي )%21بنسبة (% من اإلصابات)، يليه قطاع الخدمات 26
في  صاباتأكثر من ثلثي هذه اإل الصناعي؛ حيث تركز اإلنشاءات والقطاع تتركز اإلصابات القاتلة بشكل كبير في قطاعو اإلصابات. 

ثلث هذه  حواليللسقوط من علو. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  القاتلة نتيجةالنسبة األكبر من اإلصابات  القطاعين، وكانتهذين 
  من قانون العمل الفلسطيني. 116الذي يشكل انتهاكًا للمادة األمر من قبل صاحب العمل،  لم تكن مؤمنةاإلصابات القاتلة 

  
  : عدد اصابات العمل والوفيات بين العمال الفلسطينيين )1(جدول 

  2018-2016في الضفة الغربية، 
 

  عدد الوفيات  عدد اإلصابات السنة

2016 682 14 

2017 808 11 

2018 776 7 

. 2018. التقرير السنوي لإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، 2019المصدر: وزارة العمل، 
  .فلسطين، رام اهللا

 

  اإلسرائيلي والمستعمراتفي سوق العمل إصابات العمل . 3

إصابة، منها  318 حواليل 2018 في والمستعمرات في سوق العمل اإلسرائيلي وصل عدد إصابات حوادث العمل للعمال الفلسطينيين
صابات بين العمال الفلسطينيين في سوق العمل أدناه عدد الوفيات واإل )2(يبين جدول  .نشاءاتفي قطاع اإل اغالبيته وفاة،حالة  25

مقارنة بالسنوات  2018. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي اإلصابات في 2018و 2015 ما بين عام للفترةوفي المستعمرات اإلسرائيلي 
   .2016و 2017حصائيات عام إمع مقارنة كانت أعلى أعداد الوفيات أن السابقة؛ إال 

  
  الفلسطينيين  بين العمال: عدد الوفيات واالصابات )2(جدول 

  20183-2015، سوق العمل اإلسرائيلي داخل

  

  عدد الوفيات  عدد اإلصابات السنة

2015 427 26 

2016 492 24 

2017 513 15 

2018 318 25 

 المصدر: وزارة العمل الفلسطينية، بيانات غير منشورة.

  

 

  يمثل الجدول العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.   3
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ضعف الرقابة  نشاءات إلى عدة أسباب، يتمثل أبرزها فيخاصة في قطاع البناء واإل إصابات العمل في السوق اإلسرائيليُيعزى ارتفاع 
 28حوالي  سرائيليالسوق اإلألف ورشة بناء في  11، بلغ عدد المراقبين على 2018عام الالحكومية على ورشات العمل. ففي نهاية 

مر الذي يقلل من نصيب المنشآت في الزيارة، كذلك يزيد من صعوبة العودة األ 4سرائيلية.لمديرية السالمة في وزارة العمل اإل اً مراقبًا تابع
هذا إضافة الى عدم تخصيص المصادر الكافية للتفتيش إلى المنشآت المخالفة للتأكد من تنفيذ التعديالت التي أمر بها المفتشون. 

ضعف  منبسبب اطمئنانهم ن شأنه أن يوفر بيئة خصبة لتهاون المقاولين في توفير شروط األمان للعمال هذا م 5وخاصة السيارات.
  أرباحهم.  وبالتالي زيادةتكاليف إجراءات السالمة  في شراف والرقابة، خاصة إذا كان هذا التهاون مترافقًا مع توفيراإل
 

؛ حيث يتم التحقيق في عدد ضئيل جدًا من ورش العملضعف التحقيق والمحاسبة للمشغلين والمقاولين في تجب اإلشارة هنا الى 
غالق غالبية إحيث يتم  إصابة خطيرة.إصابته أو العامل ، وهي بالعادة تلك التي ينتج عنها وفاة سرائيليةمن قبل الشرطة اإل الحوادث

وفي حال وصول الملف إلى المحكمة، فإن التكاليف المرتفعة  6دم توفر األدلة الكافية.ملفات التحقيق دون تقديم لوائح اتهام بحجة ع
العامل الفلسطيني الذي ال أمام يتطلبها الحصول على مساعدة قانونية للمثول أمام محاكم العمل اإلسرائيلية غالبًا ما تكون عائقًا التي 

الضرورية التي تدعم حجتهم عند  واألدلةإلى الوثائق  ونيفتقر العمال الفلسطينييستطيع تكبد دفع هذه التكلفة. من ناحية أخرى، قد 
بالتالي رفض الدعوى أو  7لم يتلقوا قسائم أجور أو تلقوا قسائم تتضمن معلومات غير صحيحة. إذاالشرطة أو أمام المحكمة، خاصة 

أن نسبة المؤمنين  2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  كما تشير بيانات مسوح قوى العمل الصادرة عن الجهاز تأخير البت فيها.
أعلى معدل نشاءات (%. وبلغت النسبة في قطاع البناء واإل17ضمن العمال الفلسطينيين في سوق العمل اإلسرائيلي قد بلغت حوالي 

   %.16حوالي  )من بين القطاعات إصابة للعمال
 

قد فاقم هذه الظاهرة، فالغرامة كانت  المفروضة على المخالفين لتطبيق معايير السالمة في هذه الورش الغراماتتدني وأخيرًا، فإن  
بدأ سريان نظام عقوبات جديد على المقاولين  2018ال انه في بداية إشيكل).  5000 (حواليبالعادة ال تتعدى بضعة آالف من الشواكل 

لكن تحوم شكوك كبيرة حول مدى ردع  ألف شيكل. 35الل فرض غرامات تصل إلى الذين يتهاونون في توفير بيئة عمل آمنة من خ
  عداد الوفيات بوتيرة أعلى من السابق.أهذا النظام وجدية السلطات اإلسرائيلية في تطبيقه في ظل ارتفاع 

 

اتخاذ . وفي حال عدم ينعماله فلسطيني شريحة كبيرة منهذا القطاع نابع من كون  الرقابة علىهمال الجهات الرقابية اإلسرائيلية إولعل 
هؤالء العمال في الحماية، فإن هذه الظاهرة بال شك سوف تستمر خاصة مع  وضمان حقوقهذه الحوادث  للتقليل منإجراءات رادعة 

عدم توقيع إسرائيل نتيجة  لمتابعة والرقابة على ظروف هؤالء العماللالتدخل الدولية كمنظمة العمل  عدم قدرة وزارة العمل الفلسطينية
دون في سوق العمل اإلسرائيلي ويزداد األمر سوءا مع وجود أعداد كبيرة من العاملين الفلسطينيين  .على المواثيق الدولية ذات الصلة

الفلسطيني). حصائيات مسوح قوى العمل الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء إ% بحسب 41حصولهم على تصاريح عمل (حوالي 
ن تكون دليال يستخدم لصالحهم أعلى قسائم أجور من شانها تحصل ، كما ال فهذه الشريحة من العمال غير مؤمنة ضد إصابات العمل

ن العديد من العمال الفلسطينيين المصابين يتم نقلهم دون عالج طبي إلى نقاط التفتيش أو تركهم أ اكم صابة عمل.إفي حال وقوع 
    8ريق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك للتهرب من دفع تكاليف عالجهم.على جانب الط

  
  اإلطار القانوني الناظم للسالمة المهنية في فلسطين. 4

تعددت القوانين والقرارات واألنظمة الوزارية التي تناولت ضمن العديد من بنودها مسائل الصحة والسالمة المهنية ومالئمة ظروف العمل. 
   وفيما يلي سرد ألبرز هذه التشريعات: 

 

  . جنيف.2018، 107). مؤتمر العمل الدولي (ملحق. وضع عمال األراضي العربية المحتلة، تقرير المدير العام 2018، الدولية العملمنظمة     4
  هآرتس.-: يسقطون أمواتا ، بقلم هداس تغري2015ديسمبر  15بتاريخ المصدر: مقال نشر في وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية     5
  ، بقلم ناهد درباس: عمال البناء... حوادث عمل تقتل فلسطينيين في الداخل.2019أيار  7المصدر: مقال نشر في صحيفة العربي الجديد بتاريخ    6
  . جنيف.2018، 107). مؤتمر العمل الدولي (ملحق. وضع عمال األراضي العربية المحتلة، تقرير المدير العام 2018منظمة العمل الدولية،    7
  .. جنيف2018، 107. وضع عمال األراضي العربية المحتلة، تقرير المدير العام (ملحق). مؤتمر العمل الدولي 2018منظمة العمل الدولية،    8
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ان حقوق العمال في السالمة حدد قانون العمل الفلسطيني العديد من المواد المتعلقة بضم :2000لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم 
  التفتيش على العمل من قبل الجهات المختصة، وغيرها من المجاالت كالتالي:  العمل، وٕاجراءاتوالصحة المهنية في أماكن 

 

بالصحة  الخاصة األنظمةمجلس الوزراء  بأن يصدرمن القانون  92، و91، 90المواد  نصت: أنظمة الصحة والسالمة المهنية •
توفير وسائل الحماية والوقاية الشخصية للعاملين من أخطار العمل  بما يضمن (انظر في األسفل) والسالمة المهنية وبيئة العمل

وأمراض المهنة. وتوفير الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل، وسائل اإلسعاف الطبي للعمال في المنشأة، وضرورة الفحص 
للعمال. والزم القانون المنشآت بإصدار تعليمات خاصة لها متعلقة بالصحة والسالمة المهنية ومصدقة من وزارة الطبي الدوري 

كما حظر تحميل العمال ألي نفقات أو اقتطاعات من أجرهم لقاء  العمل، بحيث ُتعلق التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.
  توفير شروط السالمة في مكان العمل. 

منه أعضاء هيئة تفتيش العمل صالحيات الضبطية القضائية في  107: أعطى القانون بموجب أحكام المادة عملتفتيش ال •
ممارستهم لمهامهم في التفتيش. ويختص مفتشو العمل بمتابعة تطبيق التشريعات الخاصة وبشروط وظروف العمل وٕابالغ الجهات 

باإلضافة إلى صالحية اتخاذ مجموعة من اإلجراءات بحق المخالفين  المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يتم اكتشافها.
سداء النصح واإلرشاد، أو توجيه تنبيه شفهي إلزالة المخالفة خالل مدة محددة، وانتهاء بالتوصية إلى هيئة التفتيش إتتراوح بين 

 ). 113نذار خطي بشأن المخالفة (المادة إبتوجيه 

من القانون، أي بغرامة ال تقل عن  131المذكورة في المادة  بالعقوبة 92-90للمواد  صاحب العمل المخالف : ُيعاقبالعقوبات •
دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتتضاعف في حالة التكرار. كما يحق للوزير عالوة  300 لىوال تزيد عأردني دينار  100

يقاف أي آلة فيها إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة، وذلك بناء على أحكام المادة غالق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو إإعلى ذلك 
دينار لكل من يعارض أو يعيق  500 لىدينار وال تزيد ع 200من القانون غرامة ال تقل عن  135. كما حددت المادة 133

 أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش.

  
ت ومراسيم وزارية بينت بالتفصيل الشروط والمعايير الصحية المتعلقة بالسالمة المهنية في تبع قانون العمل الفلسطيني عدة قراراوقد 

  أماكن العمل المختلفة، وتتضمن:
 

بخصوص الشروط والمعايير الصحية في مكان العمل، وٕاجراءات المساعدة  2003لسنة  21، 17، 15المراسيم الوزارية رقم  •
 السالمة في الشركات.الطبية في مكان العمل ومعايير 

 .حول تدابير الوقاية من األمراض والحوادث المهنية 2004لسنة  49المرسوم الوزاري رقم  •

 البناء مواقع في للعمال الوقائية التدابير حول 2005لسنة  1رقم  الوزاري النظام •

يونية، للكيميائيات، األشعة األ بولة، والتي حددت المستويات ومعايير التعرض المق2005لسنة  6-2المراسيم الوزارية أرقام  •
 الضجة، اإلضاءة، الحرارة اآلمنة في أماكن العمل.

 البترول. أو الغاز قطاع في العاملين حماية حول 2005لسنة  7رقم  الوزاري المرسوم •

  
شعاعات والحرارة، الكيماويات واإلوُتفصل هذه المراسيم واألنظمة قواعد وشروط السالمة المهنية المتعلقة بعوامل التعرض للخطر مثل 

كذلك تنظيم العمل في القطاعات التي يزيد فيها احتمالية تعرض العامل لألخطار مثل قطاعات البناء، الغاز والمحروقات، والصناعات 
  الكيماوية.

  
لقرار إلى تعزيز الرقابة : يهدف هذا ابشأن لجان ومشرفي السالمة والصحة المهنية في المنشآت :2019) لسنة 3قرار بقانون رقم (

). 2الداخلية في المنشآت ومواقع العمل، وتوفير اشتراطات الصحة والسالمة المهنية والحد من حوادث العمل وأمراض المهنة (المادة 
دة داء مجموعة محدأرة العمل لضمان تحقيق هذه األهداف من خالل اويضمن تطبيق هذا القرار تعيين كل منشأة لمشرف معتمد من وز 

هذه المهام بعد خضوعه للتدريبات الالزمة للقيام بعمله  يمن المهام. بحيث يحق لصاحب العمل أن يختار واحدًا من بين عماله لتول
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كمشرف، أو اعتماد مشرف خارجي من غير عماله. وتختلف طبيعة وعدد المشرفين باختالف حجم المنشأة ودرجة خطورتها، فالمنشآت 
. هاعامًال فأكثر، أو تلك التي تعمل في القطاعات المصنفة بأنها خطرة، يتطلب القانون وجود مشرف مقيم في 20التي يبلغ عدد عمالها 

دينار أردني، مع مضاعفة  3,000و 1,000حكام هذا التشريع بغرامة تتراوح بين أوقد تم تحديد العقوبات المفروضة على كل من يخالف 
  األوضاع. تصويب مالغرامة في حال التكرار أو عد

 

9تم التطرق أيضًا إلى ضرورة توفير ظروف عمل آمنة في قوانين أخرى، وهي كالتالي:
 

 ة أوتضر بالصحة العاميمكن أن منه ممارسة أي مهنة  31في المادة  : والذي حظر2004) لسنة 20رقم ( العامة الصحة قانون •
ن تضع وزارة الصحة، بالشراكة أعلى  32ال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة الصحة. ونصت المادة إالصحة البيئية 

 عليها. المتواصل التفتيش وآلية العمل، أماكن في المهنية والصحة السالمة وسائل لتوفر الالزمة مع الجهات المعنية، الشروط
 الفحوصات أنواع صحتهم، وتحديد على تؤثر أن يمكن مهن في العاملين في توافرها الواجب الصحية الشروط باإلضافة إلى تحديد

 ).34المهن (مادة  تلك في للعاملين الالزمة الدورية الطبية

 الحريق في أماكن العمل المختلفة. من والوقاية السالمة شروط لوائح : من خالل اعتماد1998) لسنة 3رقم ( المدني الدفاع قانون •

 ووالذي يتضمن موادًا تمنع استخدام أي شخص في حرفة أو صناعة خطرة أ: 1953) لسنة 16رقم ( والصناعات الحرف قانون •
 مضرة بالصحة.

روف ظ: يمنح القانون لمأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على تطبيق المنشآت ل2011) لسنة 10رقم ( الصناعة قانون •
 والسالمة العامة.األمن الصناعي والصحة 

 المبيدات وتداول ونقل تخزين حال في المهنية والصحة السالمة تدابير إلى : والذي تطرق2004) لسنة 2رقم ( الزراعة قانون •
 ا.عليه والتفتيش الرقابةآليات و  الزراعية

يتعاقدون في مشاريع حكومية ضرورة جب على المقاولين الذين أو : والذي 1999لسنة ) 6رقم ( الحكومية لألشغال العطاءات قانون •
 توفير ظروف األمن والسالمة للعاملين في مواقع العمل، والتأمين ضد إصابات العمل.

  
  التفتيش على أماكن العمل من قبل الجهات الرسمية 4.1

، بلغ عدد الزيارات التفتيشية 2018وزارة العمل عدة زيارات تفتيشية للمنشآت كجزء من خطتها السنوية للرقابة والتفتيش؛ ففي سنة  جريت
وقد  10.)% من إجمالي المنشآت العاملة في الضفة الغربية10.8منشأة (ما نسبته  10,687زيارة شملت  14,358ألماكن العمل حوالي 
، والذي يبين عدد الزيارات أدناه) 3( في جدولعلى البلديات والمحافظات في الضفة الغربية كما هو موضح توزعت هذه الزيارات 

التفتيشية وأعداد المنشآت العاملة في كل محافظة. ويتضح من الجدول وجود تباين في أعداد الزيارات التفتيشية للمحافظات بشكل ال 
أقل من  اً ، والتي تضم عددفهناك تركيز على عدة مناطق مثل حلحول، يطا، ودورا ؛افظةيتناسب مع أعداد المنشآت العاملة في كل مح

ما قورنت  إذالتي بالمقابل ينخفض التركيز في الرقابة على منشآتها االمنشآت بالنسبة لمحافظات مثل جنين، نابلس، القدس، وطولكرم، 
ينة جنين جمالي المنشآت في مدإفيها.  فكما يتضح من العمود الثالث من الجدول، بلغت نسبة الزيارات التفتيشية إلى بإجمالي المنشآت 

% على التوالي. بالمقابل، بلغت هذه النسبة في 9.5و%8.7%، فيما بلغت هذه النسبة في القدس وطولكرم حوالي 6ونابلس حوالي 
  %. 88، وفي يطا واحدة)(أكثر من زيارة للمنشأة ال %133حلحول 

  
  

  

  

  

 

  صابات العمل والتعويضات عنها في فلسطين. فلسطين.إ ).2014المصدر: أبو عرة، محمد. الترك، ليالي (    9
  .فلسطين -النتائج النهائية للتعداد. رام اهللا  : ملخص2017العام للسكان والمساكن والمنشآت  . التعداد2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر:     10
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  2018، الغربية الضفةفي  لمفتشي وزارة العمل أعداد المنشآت والزيارات التفتيشية ):3( جدول
 

  عدد الزيارات/عدد المنشآت (%)  عدد الزيارات التفتيشية  عدد المنشآت المدينة

 12.18 1,930 15,850  رام اهللا

 8.72 892 10,227 القدس

 25.71 388 1,509 ريحاأ

 18.08 1,633 9,031 بيت لحم

 14.56 1,369 9,402 الخليل

 6.29 864 13,729 جنين

 6.06 1,037 17,113 نابلس

 14.13 422 2,986 سلفيت

 25.09 1,106 4,409 قلقيلية

 31.65 622 1,965 طوباس

 57.35 905 1,578 دورا

 88.28 1,220 1,382 يطا

 9.49 755 7,953 طولكرم

 133.17 1,064 799 حلحول

 30.63 151 493 ترقوميا

العام للسكان  . التعداد2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : *مصدر بيانات أعداد المنشآت
  .فلسطين -النتائج النهائية للتعداد. رام اهللا  : ملخص2017والمساكن والمنشآت 

لإلدارة العامة للتفتيش وحماية  السنوي. التقرير 2019وزارة العمل، مصدر بيانات الزيارات التفتيشية: *
  .فلسطين ،. رام اهللا2018العمل، 

  
  

  2018: الحصة النسبية للمنشآت التي تم التفتيش عليها حسب النشاط االقتصادي، 1شكل 
 

  
  فلسطين. ،. رام اهللا2018لإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل،  وي. التقرير السن2019وزارة العمل، المصدر: 
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. ويتضح من 2018على صعيد القطاعات التي تم التفتيش عليها، يبين الشكل التالي حصة كل قطاع من الزيارات التفتيشية لسنة و 
. بالمقابل، انخفضت نسبة الزيارات )تركيز في التفتيش على القطاعات األقل خطورة بالنسبة للعمال (مثل التجارة والخدماتالشكل وجود 

التفتيشية لقطاع التشييد وهو األكثر تعرضًا لحدوث اإلصابات القاتلة والخطيرة فيه، فيما شكلت نسبة الزيارات للقطاع الصناعي حوالي 
إلجراءات القانونية المتخذة في حق المنشآت المخالفة لشروط الصحة والسالمة ل وأما بالنسبةت التفتيشية. جمالي الجوالإ% من 26

منشأة  81غالق إتحويل للمحكمة. كما تم  42نذار، وإ 909تنبيه،  3,915) من قانون العمل، فقد تم توجيه 92 -90المهنية (المواد 
  .2018آلة في  2غالق جزئي)، ووقف عمل إ 8غالق كلي وإ 73(
  

  ردعمحددات ال 4.2

بين وجود خلل في عملية التخطيط من  العمل؛ تتفاوتن تؤثر سلبًا على الحد من إصابات أهناك العديد من المحددات التي من شأنها 
، وجود مشكلة في تطبيق العقوبات المحددة في القوانينو لى كفاءة العملية التفتيشية، عمعيقات تؤثر  وجودبقبل الجهات الرسمية، مقترنة 

  .في حال تطبيقها على الردع هذه القوانين قدرة باإلضافة إلى ضعف
  
الحكومية على شروط السالمة والصحة  الرقابةيشير تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية بخصوص : خلل في التخطيط . 3

ا وزارة العمل بخصوص التفتيش إلى عدم قدرة عملية التخطيط التي تقوم به ،2018، والصادر في شهر تموز من عام المهنية
عمليات التفتيش وعدم توجيهها بالشكل الصحيح إلى القطاعات الخطرة.  في عشوائية مما يخلقعلى تنفيذ عمليات تفتيش فعالة، 
بالغ أو آلية واضحة لدى الوزارة للحصول على معلومات دقيقة فيما يخص إصابات العمل، إويترافق ذلك مع عدم وجود نظام 

  11الى خلل في التخطيط المستقبلي. والتي تؤديهذا أدى إلى عدم دقة البيانات المنشورة في تقرير الوزارة 
قدرة المفتشين في الرقابة لضمان تطبيق شروط من شأنها إضعاف معيقات عدة  : تواجه عملية التفتيشمحددات العملية التفتيشية . 4

، وعدم كفاية توزيعهم على تتمثل في انخفاض عدد المفتشين المعتمدين في هيئة التفتيش ،الصحة والسالمة في أماكن العمل
ل من نقص حاد في مركبات التفتيش المتاحة إلجراء الجوالت (بمعد ذلك )، وما يترافق مع2018مفتش في  82المحافظات (

شغالها إلغاء وتأجيل الزيارات الميدانية في حال تعطل هذه المركبات أو إمركبة تفتيش واحدة لكل مديرية)، األمر الذي يزيد فرصة 
كما أن عدم تناسب عدد الزيارات للمحافظات مع عدد المنشآت فيها كما ُذكر أعاله يعني بالضرورة أن نسبة كبيرة  12بمهام أخرى.

لصغيرة، ال يتم التفتيش عليها، مما يزيد من احتمال تهاون المشغلين في تطبيق شروط السالمة في ورشهم. من المنشآت، خاصة ا
من ناحية أخرى، فإن عدم تأهيل المفتشين وتدريبهم بالشكل الكافي، وضعف الرقابة عليهم وما يترافق معها من ضعف عملية 

 فعالية التفتيش بشكل كبير.  أضعفش قد لكترونية، لعمليات التفتيرشفة، خاصة اإلالتفتيش واأل

فكما  تطبيق العقوبات كما هو منصوص عليها في قانون العمل؛ في ضعف على أرض الواقع، هناك: تطبيق العقوباتخلل في  . 5
) ما بين التنبيه 92-90ُذكر سابقًا، تراوحت العقوبات المفروضة على المخالفين لبنود تطبيق شروط الصحة والسالمة المهنية (

نذار بنسبة إ، يليها توجيه %)80نذار والتحويل للمحكمة، حيث شكل توجيه تنبيه شفهي أعلى نسبة من العقوبات المفروضة (واإل
 131المادة  بأن هناك مشكلة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل. ويتضح هنا باتجمالي العقو إمن  )18%(

المهنية، وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعفها في دينار في حال انتهاك شروط السالمة  300-100بدفع غرامة تتراوح بين 
والتي تنص على إغالق المنشأة كليًا أو جزئيًا  133ن هناك مشكلة في تطبيق العقوبات كما هي في المادة ألة التكرار. كما اح

جمالي إ% من 2.5ن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل تشكل فقط أأو وقف عمل آلة فيها عند المخالفة. فالمالحظ هنا 
طبيق العقوبات عدم وجود دليل إجراءات موحد يوضح اإلجراءات القانونية ومن المآخذ على عملية ت. فعلياً  العقوبات المفروضة

 

فعاليتها في تحقيق ظروف عمل آمنة . ملخص تقرير حول الرقابة الحكومية على شروط السالمة والصحة المهنية، ومدى 2018المصدر: ديوان الرقابة المالية واإلدارية،     11
  للعمال، فلسطين.

  المصدر: وزارة العمل، بيانات غير منشورة.    12
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التي يجب على المفتش اتخاذها في حال ضبط مخالفة متعلقة بالسالمة المهنية، مما أدى إلى خلق تباين في اإلجراءات العقابية 
  13.بحق المخالفين حيحةالصعلى المنشآت المخالفة، أو حتى عدم قيام المفتشين بفرض اإلجراءات القانونية 

نظرًا  بخصوص مدى ردع العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال تنفيذها، فهي بالتأكيد غير رادعة: ضعف ردع القوانين . 6
وأـن يصاحب ذلك إجراءات  تكون الغرامة مرتفعة لدرجة مانعة للمخالفة أنفاألصل  قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين،لصغر 

باإلضافة  ،السالمة إجراءاتالتكاليف المتعلقة بتنفيذ قيمة عن ة الغرامة ال تقل قيمتصحيحية تحول دون تكرار الحادث، بحيث 
  .قد يطول في ظل ضعف وتيرة التفتيش والذي المخالف بأن الغرامة لن تكون العقاب األول في حال تم اكتشافه اطمئنانإلى 

على الرغم من تعدد القوانين التي من شأنها ضمان ظروف عمل سليمة للعمال، ومنح  :ضعف التنسيق بين الجهات ذات العالقة . 7
الزراعة،  الصحة،هذه القوانين صفة الضابطة القضائية للعديد من الموظفين الحكوميين مثل موظفي وزارة العمل، االقتصاد، 

ذلك يعود إلى غياب التنسيق بين هذه الجهات مشكلة إصابات العمل ما زالت موجودة. ولعل ال أن إوموظفي الدفاع المدني؛ 
كما أن غياب التنسيق بين الجهات الرقابية والجهات  14.وبالتالي تشتت الجهود وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة من التفتيش

 قطاعات الخطرةالتي تمنح تراخيص للمنشآت، مثل البلديات والحكم المحلي، أدى إلى غياب التفتيش عن العديد من المنشآت في ال
  حديثًا.ئة نتيجة لعدم امتالك الجهات الرقابية لبيانات كافية حول هذه المنشآت، خاصة المنش

  
   دور النقابات العمالية

العمال بضرورة أخذ احتياطات السالمة في أماكن العمل، من خالل ورش  وٕارشاديتمثل الدور األساسي للنقابات العمالية في توعية 
لتنفيذ القانون وحماية  وكذلك الضغط على أصحاب العمل والجهات الرقابية ،عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مراكز تدريب متخصص

ن هذا التمثيل ضعيف أالحالة الفلسطينية، يبدو  . ويزداد مقدار هذا الضغط طرديا مع مدى التمثيل الفعلي للعمال. وفيحقوق العمال
الصادرة عن  ةملاقوى العالفبحسب مسوح تجديد شرعيتها النقابية من خالل االنتخابات.  مللغاية في ظل تعدد النقابات العمالية وعد

 2018عام لل في القطاع الخاص والتخصصيةقد بلغت نسبة العمال المنتسبين للنقابات العمالية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
في الضفة  % 2% (12النسبة في القطاع غير المنظم، لتبلغ  ضوتنخف% في قطاع غزة). 32% في الضفة الغربية و9( %16 حوالي

  % في قطاع غزة).32الغربية و
  

  أسئلة للنقاش: 
ما ذكر أعاله عن إصابات العمل، بهدف استنباط توصيات سياساتية  إثراءفيما يلي عدد من األسئلة المطروحة للنقاش الهادف إلى 

  للحد من هذه المشكلة: 
  

 فيما يتعلق بإصابات العمال في سوق العمل الفلسطيني:

 ؟اإلصاباتما هي التعديالت القانونية والتشريعية الواجب إدخالها على التشريعات الرسمية لتحسين ظروف العمل والحد من  •

تكثيفها، من قبل الجهات الرقابية والتفتيشية على ظروف  -3تعديلها  -2إدراجها  -1ما هي اإلجراءات التفتيشية المطلوب  •
  العمل وسالمة المهنة؟

  
 يتعلق بإصابات العمال في سوق العمل اإلسرائيلي:فيما 

؟ وكيف يمكن الضغط على الحكومة اإلسرائيليالعمل في سوق العمل  إصاباتالتي يمكن اتخاذها للحد من  اإلجراءاتما هي  •
 ذات العالقة من أجل تنفيذها؟ اإلسرائيليةوالجهات  اإلسرائيلية

 

. ملخص تقرير حول الرقابة الحكومية على شروط السالمة والصحة المهنية، ومدى فعاليتها في تحقيق ظروف عمل آمنة للعمال، 2018ديوان الرقابة المالية واإلدارية،    13
  فلسطين.
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