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ملخص تنفيذي

يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى واقــع العامليــن الزراعييــن فــي الضفــة الغربيــة مــن خــالل بحــث واقعهــم فــي ثــالث مناطــق هــي األكثــر تشــغياًل  
للعمالــة الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة، وهــي محافظــة أريحــا واألغــوار ومحافظــة طوبــاس ومحافظــة جنيــن. وذلــك بهــدف توضيــح طبيعــة االنتهــاكات 
التــي يتعــرض لهــا هــؤالء العاملــون مــن حيــث األجــر وظــروف العمــل والحقــوق القانونيــة واألطــر التشــريعية الناظمــة لهــذه الحقــوق ببعديهــا المحلــي 
)قانــون العمــل الفلســطيني والئحــة العمــل الموســمي( والدولــي والمتمثلــة باإلعــالن العالمــي لحقــوق الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي األريــاف 
واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، واســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي باألســلوب الكمــي النوعــي مــن خــالل توزيــع اســتبيان علــى 
عينــة عشــوائية مــن مجتمــع البحــث بلغــت 885 فــردًا ولتعزيــز النتائــج تــم تنظيــم مجموعــات نقــاش مركــزة )بؤريــة( مــع العمــال الزراعييــن فــي المواقــع 
المســتهدفة فــي شــمال الضفــة الغربيــة للوقــوف علــى ظــروف عملهــم. كذلــك تــم إجــراء مقابــالت فرديــة مــع مســؤولين فــي وزارة العمــل ونقابــة العامليــن 

فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي. 

وتفيــد تقديــرات نقابــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي والصناعــات الغذائيــة إلــى أن عــدد العامليــن فــي هــذا القطــاع يتجــاوز 30 ألفــًا، لكــن ال تتوفــر 
إحصائيــات دقيقــة عنهــم كــون هــذا القطــاع متحــركًا وال يتســم بالثبــات النســبي كبقيــة القطاعــات، حيــث يتســم أكثــر بالموســمية وتنقــل العامليــن مــن 

قطــاع إلــى أخــر.  

وخلــص البحــث إلــى أن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي خاصــة النســاء هــم األدنــى أجــرًا مــن بيــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد الفلســطيني كمــا أن 
هــؤالء العامليــن يعملــون فــي ظــروف عمــل ال تأخــذ فــي االعتبــار الصحــة والســالمة المهنيــة والوقايــة مــن مخاطــر وإصابــات وال يتمتعــون حتــى 
بعقــود عمــل مكتوبــة تضمــن لهــم الحــد األدنــى مــن حقوقــه وهــم مضطــرون إلــى قبــول هــذا الواقــع فــي ظــل تــردي الظــروف االقتصاديــة وحاجتهــم 

الماســة إلــى العمــل. 

وقرابــة %90 مــن العامليــن فــي قطــاع الزراعــة يعملــون فــي الثــروة النباتيــة بمتوســط أجــر بلــغ حوالــي 88 شــيكل يوميــًا وأن حوالــي %87 مــن 
العامليــن ال يحصلــون علــى حقوقهــم فــي اإلجــازات مدفوعــة األجــر، مثــل اإلجــازة الســنوية أو األعيــاد واإلجــازات الدينيــة أوعطلــة نهايــة األســبوع، 
فيمــا تجــاوزت نســبة المحروميــن مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة والعقــود المكتوبــة %90 مــن العامليــن. أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــة والســالمة المهنيــة فقــد 
أكــد قرابــة %85 مــن المبحوثيــن أنهــم عرضــة لمختلــف المخاطــر الناجمــة عــن عملهــم مثــل الحــوادث واإلصابــات أو األمــراض الناجمــة عــن التعامــل 
مــع المــواد الخطــرة وظــروف العمــل القاســية فــي ظــل غيــاب تدابيــر الوقايــة والســالمة العامــة. وحوالــي %80 مــن العامليــن ال يتمتعــون بالتأميــن 
الصحــي وال يتلقــون أي تعويضــات فــي حــال إصابتهــم. ومــن النتائــج الملفتــة أيضــًا أن أكثــر مــن %90 مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع ال ينتمــون 

إلــى أي مــن النقابــات المهنيــة، وأن نصــف العامليــن ال يشــعرون باألمــن واألمــان فــي عملهــم.  

وانقســمت توصيــات البحــث إلــى ثالثــة أقســام، أحدهــا موجــه إلــى النقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي بضــرورة رفــع وعــي العامليــن بحقوقهــم 
وتنظيمهــم فــي أطــر ونقابــات تدافــع عــن حقوقهــم وتضغــط مــن أجــل تنفيــذ إصالحــات قانونيــة وتشــريعية جذريــة لحمايــة حقــوق هــؤالء العامليــن، أمــا 
الجــزء الثانــي مــن التوصيــات فوجهــه البحــث إلــى الجهــات الرســمية مثــل مجلــس الــوزراء ومجلــس القضــاء األعلــى والــوزارات المختصــة، بضــرورة 
تعديــل القوانيــن وإنشــاء المحاكــم العماليــة المختصــة وتشــديد إجــراءات الرقابــة والتفتيــش علــى ظــروف العمــل وحقــوق العامليــن. فيمــا جــاء الجــزء 
الثالــث مــن التوصيــات مشــتركًا بيــن القطاعــات الثالثــة الحكومــي واألهلــي والقطــاع الخــاص. وهــي توصيــات متعلقــة بتنظيــم قطــاع العامليــن فــي 

الزراعــة وتطويــره بمــا يحقــق مصالــح مختلــف أطــراف العالقــة. 

ملخص ألهم النتائج :
خصائص العينة الديمغرافية:

 تراوحت أعمار أفراد العينة ما بين 69-14 عام وبلغ متوسط أعمارهم 32.4 عام. 	 
الغالبية من العمال الزراعيين وبواقع %89.7 يعملون في الوقت الحالي في مجال الثروة النباتية، بينما يعمل ما   نسبته 	 

%10.3 في مجال الثروة الحيوانية.
شكل الذكور غالبية أفراد العينة بواقع %85.0 في حين شكلت اإلناث ما نسبته 15.0%.	 
غالبية أفراد العينة وبواقع %66.0 من المتزوجين بينما شكل العازبون ما نسبته 29.3%.	 
وحسب المحافظة فقد شكل العمال الزراعيين من محافظة أريحا واألغوار النسبة األكبر من أفراد العينة بواقع  37.1%، 	 

تالهم عمال محافظة جنين بنسبة %35.8، فعمال طوباس بواقع 26.6%.
ما نسبته %39.3 من أفراد العينة يعملون في محافظة أريحا واألغوار، بينما يعمل في محافظة جنين ما نسبته 36.5%، 	 

وفي محافظة طوباس 24.2%.
الغالبية من العمال الزراعيين يتراوح تعليمهم ما بين التعليم األساسي )%34.7( والثانوي )32.1%(.	 
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طبيعة العمل في الزراعة ومعدل األجر 

•  عدد ساعات العمل اليومي:

تراوحــت ســاعات العمــل اليومــي مــن 3 – 24 ســاعة عمــل يومــي  بمتوســط  ســاعات عمــل يومــي 8 ســاعات، حيــث أفــاد غالبيــة العمــال وبواقــع 
%62.4 أنهــم يعملــون مــن 8-7 ســاعات يوميــًا.

•  عدد أيام العمل باألسبوع:

تراوحت عدد أيام العمل باألسبوع من 3 – 7 أيام عمل أسبوعيًا بمتوسط 6 .1 يوم عمل أسبوعيًا بالنسبة للغالبية وبواقع 72.0%.

•  عدد أيام العمل بالشهر:

تــراوح عــدد أيــام العمــل بالشــهر مــن 10 – 30 يــوم عمــل بمتوســط 25 يــوم )أفــاد نصــف %49.9 العمــال بأنهــم يعملــون مــن 25-21 يــوم بينمــا 
يعمــل مــا نســبته %43.5 مــن 30-26 يــوم شــهريًا.

•  عدد أشهر العمل بالسنة:

تــراوح عــدد األشــهر مــن 3 – 12 شــهر عمــل ســنويًا بمتوســط 9.2 شــهر عمــل ســنويًا، وقــد أفــادت النســبة األكبــر %49.0 مــن العمــال بأنهــم 
يعملــون مــن 12-10 شــهر بالســنة بينمــا عمــل مــن 9-7 شــهور 38.3، ومــا نســبته %12.7 يعملــون مــن 6-3 شــهور.

•  معدل األجر اليومي:

تــراوح معــدل األجــر اليومــي مــن 40 – 150 شــيكل يوميــًا للعامــل بمتوســط معــدل أجــر 88.4 شــيكل يوميــًا حيــث أفــادت الغالبيــة %74.9 مــن 
العمــال بــأن أجرتهــم اليوميــة تتــراوح مــا بيــن 100-71 شــيكل.

طبيعة التعاقد مع العاملين في القطاع الزراعي:

- مــا يزيــد عــن نصــف العامليــن فــي القطــاع الزراعــي )%51.4( يتــم التعاقــد معهــم للعمــل بنظــام المياومــة فــي حيــن يتــم التعاقــد شــهريًا مــع مــا 
نســبته %39.1، وســنويًا مــع مــا نســبته %5.1 وموســميًا مــع مــا نســبته 4.4%.

- مــا نســبته %49.2 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي يتقاضــون أجورهــم بشــكل ســنوي، بينمــا يتلقــى تلــك األجــور شــهريًا ومــا نســبته 40.2%، 
ومــا نســبته %5.5 إنهــم يتقاضــون أجورهــم بشــكل يومــي، ومــا نســبته %5.1 يتلقــون أجورهــم موســميًا. 

- غالبيــة العمــال الرزاعييــن وبنســبة %79.7 أفــادوا بأنهــم يتقاضــون أجورهــم فــي موعدهــا، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن ال يحصلــون علــى أجورهــم 
فــي مواعيدهــا 20.3%.

• هل يحصل العاملون في القطاع الزراعي على حقوقهم العمالية:

- الغالبيــة وبنســبة %69.5 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنهــم يتلقــون أجــرًا بــدل أي ســاعات عمــل إضافيــة، بالمقابــل فــإن مــا نســبته 30.5% 
ال يتلقــون أجــورًا عــن أي ســاعات عمــل.

- مــن يحصــل علــى إجــازات وعطــل رســمية ودينيــة مدفوعــة األجــر مــن العمــال الزراعييــن ال تزيــد نســبتهم عــن %13.2 بينمــا أفــادت الغالبيــة منهــم  
وبنســبة %86.8 بــأن تلــك اإلجــازات تخصــم مــن أجورهــم.

-  الغالبية من العاملين في الزراعة وبنسبة %87.6 أفادوا بأنهم ال يحصلون على يوم إجازة أسبوعي مدفوع األجر.
- الغالبية وبنسبة %88.6 من العاملين في القطاع الزراعي ال يحصلون على مستحقات نهاية الخدمة.

- الغالبية الكبرى من العمال الزراعيين وبنسبة %91.2 ال يمتلكون عقود عمل مكتوبة.
- الغالبية الكبرى وبواقع %93.1 من العمال الزراعيين أفادوا بأنهم يحصلون على فترة راحة مناسبة خالل اليوم لتناول الغداء.

• كيف يتم احتساب ساعات العمل اإلضافية لمن يضطرون لعمل ساعات إضافية: 

- الغالبية وبنسبة %87.0 من العمال الزراعيين الذين يعملون لساعات إضافية أفادوا بأن ساعة العمل اإلضافية تحتسب لهم كساعة عمل.
- ال يوجد ساعات عمل محددة في العمل الزراعي وبشكل خاص العاملين في الخيار.
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• هل العاملون في القطاع الزراعي يعملون مباشرة مع صاحب العمل أم من خالل الوسيط )السمسار( ؟

الغالبيــة وبنســبة %62.5 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي يعملــون بشــكل مباشــر مــع مشــغليهم، بالمقابــل، فــإن مــا نســبته %37.5  يعملــون مــن 
خــالل وســطاء أو سماســرة.

• هل العاملون من خالل وسيط )السمسار( على معرفة بأجرتهم التي يتقاضاها السمسار من صاحب العمل ؟

مــا نســبته %27.4 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي عبــر الوســطاء والسماســرة ال يعرفــون كــم تبلــغ أجرتهــم اليوميــة التــي يتقاضاهــا السمســار مــن 
صاحــب العمــل، بالمقابــل أفــادت الغالبيــة وبنســبة %72.6 أنهــم علــى معرفــة بقــدر تلــك األجــرة.

• ما هي النسبة التي  يحصل عليها الوسيط )السمسار( من راتب العاملين في القطاع الزراعي شهريًا ؟

أفــاد مــا نســبته %62.7 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي عبــر وســطاء أو سماســرة بــأن مــا نســبته )10 إلــى 20 بالمئــة( مــن راتبهــم تذهــب للوســيط 
أو السمســار وترتفع النســبة لتصل إلى %30 من رواتب بعضهم.

المخاطر التي يتعرض لها العمال الزراعيين:

الغالبية وبنسبة %88.4 من العاملين في القطاع الزراعي أفادوا بأنهم معرضون للدغات األفاعي والعقارب أثناء عملهم.	 
ما نسبته %86.7 عرضة للتعرض لضربات الشمس.	 
وما نسبته %84.5 معرضون للحوادث الناجمة عن استخدامهم لآلالت والمعدات الزراعية.	 
الغالبية %83.2 معرضون للمواد الكيماوية مثل األسمدة والمبيدات.	 
الغالبية أيضًا وبنسبة %83.1 عرضة لمخاطر اإلصابة بالبرد الشديد أثناء عملهم بالزراعة.	 
الغالبية أيضًا وبنسبة %82.5 معرضون لمخاطر اإلصابة بوخزات وجروح العين.	 
الغالبية من العمال/العامالت معرضون لإلصابة بالجروح والكسور والسقوط من المرتفعات.	 
الغالبية وبواقع %73.2 من العاملين بالزراعة أفادوا بأنهم معرضون لإلصابة بالربو، وأمراض الجهاز التنفسي.	 
ما نسبته %64.1 معرضون لإلصابة باألمراض الجلدية.	 
ما نسبته %39.2 من العاملين الزراعيين أفادوا بأنهم معرضون لألمراض المنتقلة من الحيوانات.	 

تدابير الحماية:

-  الغالبيــة وبواقــع %78.2 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنــه ال يتــم اتخــاذ التدابيــر لحمايــة العمــال مــن أخطــار العمــل وأمــراض  المهنــة 
فــي المنشــآت الزراعيــة التــي يعملــون فيهــا.

-  حــدد العمــال الزراعييــن نوعيــن مــن المخاطــر للعمــل فــي القطــاع الزراعــي: األول اإلصابــة المباشــرة، كاالختنــاق إثنــاء عمليــة رش المبيــدات، 
أو اإلغمــاء أو ضربــة الشــمس. والثانــي وهــو األخطــر إصابــات المهنــة والتــي ال تظهــر علــى العامــل إال بعــد فتــرة كأمــراض الســرطان وغيــره مــن 

األمــراض المزمنــة.

• هل يقوم المشغل بتوفير تجهيزات األمان والسالمة للعمال الزراعيين في مكان عملهم ؟

-  الغالبية وبنسبة %63.3 من العمال والعامالت الزراعيين  أفادوا بأن مشغليهم ال يوفرون لهم الكمامات.
-  ما نسبته %54.9 من العمال والعامالت الزراعيين أفادوا بأن مشغليهم ال يوفرون لهم القفازات والكفوف الزراعية في مكان عملهم.

-  الغالبية وبواقع %66.8 من العمال والعامالت الزراعيين ال يوفر لهم ُمشغليهم األحذية أو الجزم المناسبة للعمل.
-  غالبية العمال والعامالت الزراعيين وبنسبة %69.0  ال يوفر لهم مشغليهم القبعات أو أغطية الرأس.

-  الغالبية وبنسبة %77.4 من العاملين في الزراعة أفادوا بأن ُمشغليهم ال يوفرون لهم نظارات واقية للحفاظ على أعينهم إثناء العمل.
-  الغالبية وبنسبة %73.2 من العمال والعامالت الزراعيين ال تتوفر لهم األلبسة الواقية من قبل مشغليهم.

-  أفادت غالبية العاملين في القطاع الزراعي وبنسبة %71.5 بأن مشغليهم ال يوفرون صندوق إسعافات أولية في مكان العمل.



-  أفاد ممثلوا نقابة العمال الزراعيين أن من أكثر الحقوق المنتهكة في القطاع الزراعي هو الصحة والسالمة المهنية.
-  الغالبية وبنسبة %73.2 من العمال والعامالت الزراعيين ال تتوفر لهم األلبسة الواقية من قبل مشغليهم.

-  أفادت غالبية العاملين في القطاع الزراعي وبنسبة %71.5 بأن مشغليهم ال يوفرون صندوق إسعافات أولية في مكان العمل.
-  أفاد ممثلوا نقابة العمال الزراعيين أن من أكثر الحقوق المنتهكة في القطاع الزراعي هو الصحة والسالمة المهنية.

•  هل يقوم المشغل بتوفير إجراءات السالمة  للعاملين في القطاع الزراعي مكان العمل ؟

-  الغالبية العظمى وبنسبة %94.6 من العاملين والعامالت الزراعيين أفادوا بأنه ال يوجد مسعف في مكان عملهم.
-  أفاد غالبية العاملين الزراعيين وبواقع %75.4 بأن المعدات في أماكن عملهم ال تخضع للصيانة والفحص الدوري وشروط السالمة العامة.

-  الغالبيــة الكبــرى وبواقــع %90.5 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنــه ال يتــم تطعيــم العامــالت والعمــال ضــد األمــراض المعديــة أو 
الســارية أو التــي تنقــل مــن الحيوانــات نتيجــة التعامــل معهــا فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %9.5 منهــم أنــه يتــم تطعيــم العامليــن فــي أمــكان عملهــم.

-  الغالبيــة وبنســبة %78.8 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنهــم لــم يتلقــوا أيــة تدريبــات تتعلــق بإجــراءات الســالمة والصحــة بينمــا تلقــى  
مثــل تلــك التدريبــات مــا نســبته %21.2 منهــم.

-  أفادت الغالبية من العمال والعامالت الزراعيين وبواقع %69.6 بأنه ال يتم تخزين عبوات المبيدات في مكان خاص بها في أماكن عملهم.

إجراءات الحماية

•  هل يمتلك العاملون في القطاع الزراعي تأمين صحي ؟

- الغالبية من العمال الزراعيين وبواقع %77 ال يمتلكون تأمينًا صحيًا، في حين أن نسبة من لديهم تأمين صحي فنسبنهم لم تتجاوز %23 منهم.

• هل يتكفل المشغل )صاحب العمل( بدفع رسوم التأمين الصحي للعاملين الذين يمتلكون التأمين ؟

-  أفاد ما نسبته %65.7  من العمال المؤمنين بأن صاحب العمل ال يتكفل بدفع رسوم تأمينهم الصحي، بينما أفاد ما نسبته %34.3 منهم 
بأن صاحب العمل هو من يتكفل بدفع رسوم التأمين الصحي الذي يمتلكونه. 

• هــل يتلقــى العاملــون فــي القطــاع الزراعــي تعويضــات مــن قبــل المشــغل فــي حــال تعرضــوا إلصابــة تعيقهــم عــن 
ممارســة عملهــم ؟

-  الغالبية من العاملين في القطاع الزراعي وبواقع %85.4 ال يتلقون تعويضات من قبل المشغل في حال تعرضوا إلصابة تعيقهم عن ممارسة عملهم.
-  الغالبية وبنسبة %73.6 من العمال الزراعيين الذي يتلقون تعويضات من مشغليهم إن تعرضوا إلصابات تحول دون تمكنهم من العمل يجدون 

تلك التعويضات مناسبة إلى مناسبة جدًا.
-  الغالبية وبواقع %76.5 من العمال الزراعيين أفادوا بأن صاحب العمل ال يتكفل بمصاريف عالجهم في حال تعرضهم إلصابة عمل.

اإلشراف والرقابة الرسمية:

•  هــل ســبق وأن قامــت جهــة رســمية حكوميــة أو غيــر حكوميــة بمتابعــة العامليــن زراعييــن والتعرف علــى احتياجاتهم 
ومشاكلهم ؟

-  الغالبية الكبرى وبواقع %97.0 من العمال الزراعيين أفادوا بأنه لم يسبق وقامت أي جهة رسمية حكومية أو غير حكومية بمتابعتهم والتعرف 
على احتياجاتهم ومشاكلهم.
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العالقات المهنية:

•  ما هي الصعوبات التي يواجهها العاملون الزراعيين ؟

-  ما نسبته %42.9 من العمال الزراعيين واجهوا صعوبة في الحصول على مياه الشرب.
-  ما نسبته %38.5 تعرضوا لإلغماء والتقيؤ بسبب اإلرهاق،.

-  ما نسبته %37.2  تعرضوا للتمييز ضدهم من قبل زمالئهم في العمل.
-  ما نسبته %36.7 أجبروا على العمل في الحر الشديد.

-  ما نسبته %36.2 تعرضوا لتمييز ضدهم من قبل المشغل.
-  ما نسبته %34.9 أجبروا على العمل في البرد الشديد.
-  ما نسبته %32.8 عملوا لساعات غير مدفوعة األجر.

-  بينما تم حرمان ما نسبته %32.7 من اإلجازات والعطل.
-  ما نسبته %28.9 من العمال أجبروا على العمل في مجاالت رغمًا عنهم.

-  ما نسبته %22.3  من العمال تعرضوا لإلهانات اللفظية والشتائم.
-  ما نسبته %11.6  تعرضوا لالعتداء بدنيًا.

-  ما نسبته %9.3 تعرضوا للتحرش والتالمس الجسدي والمعاكسات الجنسية.

الخالفات ونزاعات العمل والنقابة:

ــي   ــي أو قانون ــم الشــكوى أو لحــل الخــالف فــي حــال حصــل خــالف مال ــون لتقدي ــون الزراعي ــن يتوجــه العامل •  أي
ــن وصاحــب العمــل ؟ بينهــم وبي

-   النســبة األكبــر مــن العمــال الزراعيــون وبواقــع %42.1 يتوجهــون لمحــاٍم خــاص لتقديــم الشــكوى أو لحــل أي خــالف مالــي أو قانونــي قــد يحصــل 
بينهــم وبيــن مشــغليهم )أصحــاب العمــل(.

-   ما نسبته %19.1 يتوجهون لوزارة الزراعة.
-   ما نسبته %16.5 يتوجهون لوزارة العمل.

-   ما نسبته %11.0 من العمال يتوجهون لمؤسسات المجتمع المدني.
-   ومن يتوجهون للنقابات نسبتهم 7.5% .

-  بينما يتوجه للعائلة لتحل لهم مشاكلهم مع مشغليهم ما نسبته %3.8 من العمال.

•  هل العاملون الزراعيين أعضاء في النقابة ؟

-  الغالبية الكبرى وبواقع %91.0 من العمال الزراعيين غير منتسبين للنقابات.
-  غالبية العمال الزراعيين بنسبة %84.9 مع تشكيل نقابة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم.

- مــا نســبته %48.0 مــن العمــال الزراعييــن ســينضمون بشــكل مؤكــد للنقابــة الخاصــة بالعمــال الزراعييــن، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %39.5 بأنهــم 
ربمــا ينضمــون للنقابــة حــال تشــكلها، بالمقابــل أفــاد مــا نســبتهم %12.5 أنهــم لــن ينضمــوا للنقابــة.

الحوافز واألجور والمعاملة:

•  هل العاملون الزراعيون راضون عن األجر الذي يحصلون عليه مقابل عملهم ؟  

-  الغالبية وبواقع %74.1 من العمال الزراعيون غير راضين عما يتلقونه من أجر مقابل عملهم.

•  هل األجر الذي يحصل عليه العاملون الزراعيون من عملهم في الزراعة كاٍف لسد جميع احتياجاتهم؟ 

-  الغالبيــة وبواقــع %82.8 مــن العمــال الزراعيــون أفــادوا بــأن األجــور التــي يحصلــون عليهــا لقــاء عملهــم بالزراعــة غيــر كافيــة لســد احتياجاتهــم 
واحتياجــات أســرهم.



•  هل يحصل العاملون الزراعيون على حوافز مادية عند زيادة اإلنتاج ؟          

-  الغالبيــة مــن العمــال الزراعيــون وبواقــع %76.0 أفــدوا بأنهــم ال يحصلــون علــى أيــة حوافــز ماديــة حتــى ولــو زادت إنتاجيتهــم، بالمقابــل فــإن مــن 
يحصلــون علــى الحوافــز عنــد زيــادة إنتاجيتهــم فبلغــت نســبتهم 24.0%.

-  غالبيــة العمــال الزراعيــون بواقــع %75.0 ال يحصلــون علــى أيــة حوافــز معنويــة عنــد زيــادة اإلنتــاج، بينمــا يحصــل علــى تلــك الحوافــز مــا نســبته 
.25.0%

•  هل يتعامل أصحاب العمل مع العمال الزراعيين باحترام وتقدير ؟

-  الغالبيــة وبنســبة %63.0 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بــأن أصحــاب العمــل يتعاملــون معهــم باحتــرام وتقديــر، بالمقابــل أفــاد مــا نســبته 37.0% 
مــن العمــال أن أصحــاب العمــل ال يعاملونهــم باحتــرام وتقديــر.

•  هل يشعر العاملون الزراعيين باألمن واألمان أثناء عملهم ؟

-  ينقســم العمــال الزراعييــن إلــى قســمين شــبه متســاويين بالنســبة لشــعورهم باألمــن واألمــان إثنــاء عملهــم، فقــد أفــاد مــا نســبته %51.0 منهــم بأنهــم 
يشــعرون باألمــن واألمــان، فــي حيــن مــا نســبته %49.0 ال يشــعرون باألمــن واألمــان  إثنــاء عملهــم.

-  ما نسبته %20.0 من العمال الزراعيين قد سبق وأن تعرضوا للضرب أو اإلهانة من قبل جنود االحتالل أو المستوطنين.
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17          -  قرار بقانون رقم )19( لسنة 2016م بشأن الضمان االجتماعي 

17          -  استراتيجية قطاع العمل 2021-2023 

17الفجوة  بين النصوص القانونية والممارسة العملية

17          - الحد األدنى لألجور 

18          - الحق في العمل النقابي

18          -  الحق في اإلجازات 

18          - عقود العمل 

18          - عدد ساعات 

18- التأمين الصحي  

18         - الحق في التأمين ضد حوادث العمل 

18         - الحق في مكافأة نهاية الخدمة 

18         - الحق في التقاعد و التأمين ضد الشيخوخة 

19حقوق العاملين ودور وزارة العمل 

19واقع وظروف العمل في القطاع الزراعي من وجهة نظر العاملين في هذا القطاع

19نتائج مسح آراء العاملين في القطاع الزراعي

19المعلومات العامة/ خصائص العينة الديمغرافية 
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19-  أعمار أفراد العينة

20-  مجال العمل في الفترة الحالية

20-  الجنس

20-  الحالة االجتماعية

20-  مكان السكن/المحافظة

21-  مكان العمل/المحافظة

21-  المستوى التعليمي

21-  المهنة

22-  طبيعة العمل في الزراعة ومعدل األجر 

22-  عدد ساعات العمل اليومي

22-  عدد أيام العمل باألسبوع

22-  عدد أيام العمل بالشهر

23-  عدد أشهر العمل بالسنة

23-  معدل األجرة اليومي

24توجهات العاملين في القطاع الزراعي

24-  طبيعة التعاقد مع العاملين في القطاع الزراعي 

24-  كيف يتقاضى العاملون في القطاع الزراعي أجرهم ؟

25-  هل يتقاضى العاملون في القطاع الزراعي أجرهم في موعده ؟

25-  هل يحصل العاملون في القطاع الزراعي على حقوقهم العمالية ؟

ــة لمــن يضطــرون لعمــل ســاعات  ــم احتســاب ســاعات العمــل اإلضافي -  كيــف يت
ــة ؟ إضافي

26

- هــل العاملــون فــي القطــاع الزراعــي يعملــون مباشــرة مــع صاحــب العمــل أم مــن 
خــالل الوســيط ) السمســار( ؟ 

 

26

- هــل العاملــون مــن خــالل وســيط )السمســار( علــى معرفة بأجرتهــم التي يتقاضاها 
السمســار من صاحب العمل؟

27

-  مــا هــي النســبة التــي  يحصــل عليهــا الوســيط ) السمســار ( مــن راتــب العامليــن 
فــي القطــاع الزراعــي شــهريًا ؟

27

28المخاطر التي يواجهها العمال الزراعيين

- مــا هــي المخاطــر التــي  يتعــرض لهــا العاملــون فــي القطــاع الزراعــة أثنــاء العمــل 
بالزراعة ؟

28

-  هــل يتــم اتخــاذ التدابيــر فــي المنشــأة الزراعيــة لحمايــة عمــال الزراعــة مــن 
أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة ؟

28

-  هــل يقــوم المشــغل بتوفيــر تجهيــزات األمــان والســالمة للعمــال الزراعييــن فــي 
مــكان عملهــم ؟

29

30-  إجراءات السالمة

31الحماية التي تتوفر للعمال الزراعيين
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31- هل يمتلك العاملون في القطاع الزراعي تأمينًا صحيًا ؟

-  هــل يتكفــل المشــغل )صاحــب العمــل( بدفــع رســوم التأميــن الصحــي للعامليــن 
الذيــن يمتلكــون التاميــن؟

31

-  هــل يتلقــى العاملــون فــي القطــاع الزراعــي تعويضــات مــن قبــل المشــغل فــي حــال 
تعرضــوا إلصابــة تعيقهــم عــن ممارســة عملهــم ؟ 

32

-  هــل التعويــض الــذي يدفعــه المشــغل للعامليــن فــي قطــاع الزراعــة جــراء إصابتهــم 
مناسب؟

32

-  هــل يتكفــل صاحــب العمــل بمصاريــف عــالج العامليــن فــي القطــاع الزراعــي فــي 
حــال تعرضهــم إلصابــة عمــل وهــم غيــر مؤمنيــن صحيــًا ؟

33

33المواصالت من وإلى العمل
33- كيف يصل العاملون في القطاع الزراعي إلى أمكان عملهم ؟ 

- هــل المركبــات المخصصــة للنقــل العامليــن فــي القطــاع الزراعــي مــن وإلــى العمــل 
مهيــأة ومناســبة؟

33

- هــل يتــم االلتــزام بنقــل عــدد العمــال المناســب مــع عــدد المقاعــد فــي مركبــة نقــل 
العمــال؟

34

-  هــل المركبــة التــي يســتخدمها العاملــون فــي القطــاع الزراعــي  للوصــول إلــى 
العمــل والعــودة منــه قانونيــة أو غيــر قانونيــة؟

34

-  هــل يتكفــل المشــغل )صاحــب العمــل( بتغطيــة تكاليــف مواصــالت العامليــن فــي 
القطــاع الزراعــي إلــى العمــل والعــودة للبيــت دون أن يخصــم مــن راتبهــم ؟

34

-  مــا هــي تكلفــة المواصــالت ذهابــًا وإيابــًا للعامليــن الزراعييــن الذيــن ال يوفــر لهــم 
صاحــب العمــل المواصــالت شــهريًا مــن راتبهــم ؟

34

35اإلشراف والمتابعة الرسمية

-  هــل ســبق وأن قامــت جهــة رســمية حكوميــة أو غيــر حكوميــة بمتابعــة العامليــن 
الزراعييــن والتعــرف علــى احتياجاتهــم ومشــاكلهم؟

35

35العالقات المهنية

35ما هي الصعوبات التي تواجه العاملين الزراعيين ؟

أيــن يتوجــه العاملــون الزراعييــن لتقديــم الشــكوى أو لحــل الخــالف فــي حــال حصــل خــالف مالــي أو 
قانونــي  بينهــم وبيــن وصاحــب العمــل ؟

36

37هل العاملون الزراعيين أعضاء في نقابة ؟

37هل يؤيد أم يعارض العاملون الزراعيين تشكيل نقابة تمثلهم ؟

38هل سينضم العاملون الزراعيين للنقابة الخاصة بهم في حال تم تشكيلها؟  

38هل العاملون الزراعيين راضون عن األجر الذي يحصلون عليه مقابل عملهم؟ 

هــل األجــر الــذي يحصــل عليــه العاملــون الزراعييــن مــن عملهــم فــي الزراعــة كاٍف لســد جميــع 
احتياجاتهــم؟ 

39

39 هل يحصل العاملون الزراعيين على حوافز مادية عند زيادة االنتاج ؟  

40هل يحصل العاملون الزراعيين على حوافز معنوية عند زيادة اإلنتاج ؟

40هل يتعامل أصحاب العمل مع العمال الزراعيين باحترام وتقدير ؟

41هل يشعر العاملون الزراعيين باألمن واألمان أثناء عملهم ؟

هــل يفكــر العاملــون الزراعييــن باالســتمرار فــي عملهــم الحالــي أم يفكــرون فــي تغييــر وظيفتهــم 
وعملهــم؟ 

41
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هــل ســبق وأن تعــرض العاملــون الزراعييــن لإلهانــة أو الضــرب مــن قبــل جنود االحتالل أو المســتوطنين 
إثنــاء عملهم بالزراعة؟

42

42الخاتمة

43التوصيات

44قائمة المراجع والمصادر 
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المقدمة 

العمــل حــق لــكل مواطــن قــادر عليــه، تعمــل الســلطة الوطنيــة علــى توفيــره علــى أســاس تكافــؤ الفــرص ودون 
أي نــوع مــن أنــواع التمييــز.) قانــون العمــل رقــم )7( لعــام 2000 المــادة رقــم 2 (

علــى الرغــم مــن تصــدر النــص الــوارد أعــاله قانــون العمــل الفلســطيني، فــإن معــدل البطالــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بلــغ فــي الربــع األول 
مــن هــذا العــام %28 وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل 383 ألــف عاطــاًل عــن العمــل فــي الربــع األول مــن عــام 2021، بواقــع 228 ألــف شــخص 
فــي قطــاع غــزة و155 ألــف شــخص فــي الضفــة الغربيــة، وال يــزال التفــاوت كبيــر فــي معــدل البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة والقطــاع حيــث بلــغ المعــدل 
%48 قــي قطــاع غــزة مقارنــة بـــ %17 فــي الضفــة الغربيــة، أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور فــي فلســطين %24 مقابــل 
%43 لإلنــاث، فيمــا يبلــغ عــدد العامليــن فــي الســوق المحلــي بمختلــف القطاعــات حوالــي 856 ألــف عامــل، ومــا نســبته %6.6 منهــم فقــط يعمــل 

فــي قطــاع الزراعــة 

)الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(، الــذي يعتبــر القطــاع األهــم اســتراتيجيًا كونــه المنتــج الحقيقــي للغــذاء. وبنظــرة إلــى منحنــى تطــور هــذا 
القطــاع ُيالحــظ تراجــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي باضطــراد، ففــي حيــن بلغــت هــذه المســاهمة %37 منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين، نجدهــا 

اليــوم تراجعــت إلــى حوالــي %3 فقــط ) أفــاق البيئــة والتنميــة،2020(.

وبالرغــم مــن أن المواثيــق والعهــود الدوليــة نصــت بوضــوح علــى ضــرورة ضمــان حقــوق العامليــن فــي القطــاع الزراعــي أســوة ببقيــة القطاعــات، فــإن 
التشــريعات والقوانيــن الفلســطينية لــم تتمكــن مــن صيانــة هــذه الحقــوق، وخاصــة فــي ظــل تفشــي البطالــة وانحســار المســاحات المزروعــة عامــًا بعــد 
آخــر ســواء بفعــل االحتــالل الــذي يصــادر األراضــي، أو عــزوف المزارعيــن عــن العمــل فــي الزراعــة فــي ظــل تدنــي الجــدوى االقتصاديــة للزراعــة 
وغيــاب سياســات الحمايــة والدعــم للمزارعيــن مــن جهــة، وغــزو المنتجــات اإلســرائيلية لألســواق الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، كمــا أن اإلرتفــاع الكبيــر 

فــي أســعار األراضــي جعــل الكثيريــن يتعاملــون مــع األرض كســلعة وليــس كوســيلة إنتــاج. 

وقطــاع الزراعــة هــو األدنــى بيــن القطاعــات مــن حيــث متوســط األجــور والــذي لــم يتجــاوز 59 شــيكل يوميــًا عــام 2020 فــي الضفــة الغربيــة و20 
شــيكل فقــط فــي قطــاع غــزة ) الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني/ : أداء االقتصــاد الفلســطيني، 2020،( 

قطاع عمل متحرك :

بحســب نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والمــواد الغذائيــة ووزارة العمــل، فــإن فئــة العامليــن فــي الزراعــة متحركــة، أي أنهــم قــد يعملــون فتــرة معينــة فــي 
الزراعــة ثــم ينتقلــون فــي موســم آخــر للعمــل فــي قطــاع البنــاء أو الخدمــات وبالتالــي يصعــب علــى المختصيــن حصــر أعــداد العامليــن فــي الزراعــة 
بشــكل دقيــق ، كمــا يصعــب العمــل علــى اســتقطابهم إلــى النقابــة المختصــة )نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والمــواد الغذائيــة( أو لجــان العامليــن التابعــة 

للنقابــة فــي المواقــع . 

عمل غير منظم: 

يعد قطاع الزراعة األكثر تشــغياًل لألحداث والنســاء كون أغلب الحيازات الزراعية أســرية وتعتمد في األســاس على تشــغيل أفراد األســرة. باإلضافة 
إلــى كــون هــذا العمــل ال يحتــاج، فــي الغالــب مهــارات خاصــة أو مســتوى تعليميــًا محــددًا، وفــي ظــل غيــاب اإلهتمــام الرســمي والنقابــي إلــى حــد مــا، 
بهــذه الفئــة مــن العامليــن، ونــدرة المعلومــات المتوفــرة حــول مــدى تمتعهــم بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المحليــة والمواثيــق الدوليــة، فقــد 
جــاءت هــذه الدراســة لتســليط الضــوء علــى واقــع العامليــن الزراعييــن بأجــر ومــدى تمتعهــم بحقوقهــم القانونيــة المنصــوص عليهــا، وللبحــث فــي مــدى 

مالئمــة التشــريعات الفلســطينية مــع االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة. 
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منهجية الدراسة : 

تــم توظــف مفاهيــم ومنهجيــات مختلفــة والدمــج بيــن األســاليب الكميــة والكيفيــة لجمــع البيانــات فاســتخدمت فــي الدرراســة الوســائل واألدوات البحثيــة 
التاليــة: 

-  مراجعة دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة لتحديد مفاهيم وخلفيات البحث المنهجية.
-  مراجعة وثائق المشروع المتوفرة لدى لجان العمل الزراعي.

-  إجراء مقابالت معمقة مع طاقم العمل الزراعي وممثلي مديريات العمل والنقابات العمالية في كال من طوباس وجنين ومنطقة االغوار.
-  تنظيم مجموعات  نقاش مركزة )بؤرية( مع العمال الزراعيين في المواقع المستهدفة في شمال الضفة الغربية للوقوف على ظروف عملهم.

-  مســح توجهــات العمــال الزراعييــن مــن خــالل اســتبانة خاصــة تــم بنائهــا ألغــراض الدراســة وأســتهدف المســح 885 عامــل وعاملــة مــن العامليــن 
فــي القطــاع الزراعــي .

-  اختبار قبلي لالستبانة البحثية للتأكد من أن فقراتها سلسة الفهم من قبل الجمهور المستهدف وإدخال أي تعديالت بناء على تلك التجربة.

أهــداف الدراســة : تهــدف هــذه الدراســة إلى تبيــان حالــة حقــوق العامليــن بأجــر فــي القطــاع الزراعــي ومــدى قــدرة القوانيــن المحليــة علــى صيانــة 
هــذه الحقــوق ومــدى مالئمــة هــذه القوانيــن مــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة. 

مصطلحات الدراسة :

الزراعــة : بحســب تعريــف األمــم المتحــدة فــي اتفاقيــة الصحــة والســالمة فــي الزراعــة لعــام 2001، هــي األنشــطة الزراعيــة والحراجيــة التــي ُيضطلــُع 
بهــا فــي المنشــآت الزراعيــة بمــا فــي ذلــك إنتــاج المحاصيــل واألنشــطة الحراجيــة وتربيــة الحيوانــات والحشــرات والمعالجــة األوليــة للمنتجــات الزراعيــة 
والحيوانيــة وكذلــك صيانــة اآلالت والمعــدات والتجهيــزات الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات التخزيــن والنقــل المرتبطــة مباشــرة باإلنتــاج الزراعــي فــي  

المنشــأة )مؤتمــر العمــل الدولــي،2001(.

ودراستنا هذه تشمل العاملين بأجر في المزارع والمنشآت الزراعية على حد سواء

العمــل: بحســب قانــون العمــل الفلســطيني، هــو كل مــا يبذلــه العامــل مــن جهــد ذهنــي أو جســماني لقــاء أجــر ســواء كان هــذا العمــل دائمــًا أو مؤقتــًا 
أو عرضيــًا )للضــرورة الطارئــة( أو موســميًا.

األجــر: هــو المقابــل النقــدي و/أو العينــي المتفــق عليــه الــذي يدفعــه صاحــب العمــل للعامــل مقابــل عملــه، واألجــر األساســي ال يشــمل العــالوات 
والبــدالت أيــًا كان نوعهــا، أمــا األجــر الكامــل فيشــمل األجــر األساســي مضافــًا إليــه العــالوات والبــدالت .)قانــون العمــل الفلســطيني رقــم)7(، 2000(

الناتــج المحلــي اإلجمالــي: الناتــج اإلجمالــي Gross Domestic Product هــو القيمــة الســوقية لــكل الســلع والخدمــات النهائيــة محليــًا 
)داخــل دولــة مــا(، أي يتــم إنتاجهــا داخــل الدولــة خــالل فتــرة زمنيــة محــددة.

ــق: هــو العمــل الــذي يحتــرم الحقــوق األساســية للفــرد كإنســان وحقــوق العامليــن فــي إطــار مجموعــة مــن قواعــد األمــان ومعاييــر  ــل الالئ العم
لتحديــد أجــور ُمجزيــة، مــع مراعــاة الســالمة الجســدية والعقليــة للعامــل خــالل تأديتــه لوظيفتــه. وطبقــًا لمنظمــة العمــل الدوليــة، يتضمــن العمــل الالئــق 
فــرص عمــل مناســبة، أجــور عادلــة، ضمــان اجتماعــي، وتحقيــق التكافــؤ فــي الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة بيــن الرجــال والنســاء. ) تــورس،2009(

عمالــة غيــر منظمــة : جميــع العامليــن فــي منشــآت القطــاع غيــر المنظــم وال يتمتعــون بجميــع الحقــوق التــي نــص عليهــا قانــون العمــل 
الفلســطيني، وتعــرف منشــآت القطــاع غيــر المنظــم علــى أنهــا تلــك المنشــآت التــي تفتقــر لســجالت ضريبيــة ويبــاع علــى األقــل، جــزء مــن إنتاجهــا 

فــي الســوق. )المــالح، 2014(

وقــد اســتندت الدراســة إلــى مبــادئ وأهــداف دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك إعــالن فيالدلفيــا، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة 
بالعمــل فــي الزراعــة والعمــال الريفييــن، بــدءًا مــن اتفاقيــة الحــد األدنــى لســن العامليــن فــي الزراعــة الصــادرة عــام 1921، وحتــى االتفاقيــة المتعلقــة 

بالســالمة والصحــة فــي الزراعــة لعــام 2001. إضافــة إلــى االتفاقيــات المتعلقــة بحــق التجمــع والتنظيــم النقابــي للعمــال. 

كما تمت مراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية على ضوء هذه االتفاقيات ومدى صيانتها لحقوق العاملين في الزراعة في الضفة الغربية. 
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المرجعيات القانونية وواقع العمال الزراعيين

 

مقدمة 
أصــدرت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والــوكاالت المتخصصــة العديــد مــن االتفاقيــات والمواثيــق والعهــود الدوليــة التــي تناولــت حقــوق اإلنســان 
فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة، كمــا ركــزت بعــض االتفاقيــات والمواثيــق علــى فئــات أو مجــاالت محــددة كالمــرأة والطفــل والتجــارة والصناعــة والعمــل، 
وتنــاول بعــض االتفاقيــات قطاعــات محــددة فــي نفــس المجــال مــن بينهــا العاملــون الزراعييــن مــن ضمــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وقــرارات 

األمــم المتحــدة التــي تناولــت حقــوق العامليــن بشــكل عــام والعامليــن فــي األريــاف وقطــاع الزراعــة بشــكل خــاص. 
وطــورت منظمــة العمــل الدوليــة هــذه االتفاقيــات باضطــراد تناســبًا مــع تطــور احتياجــات البشــر وتنامــي الوعــي النقابــي بأهميــة الدفــاع عــن حقــوق 
العمــال وصيانــة هــذه الحقــوق، ونــوه بعــض بنــود هــذه االتفاقيــات إلــى العمــال الزراعييــن، لكــن إعالنــًا دوليــًا واحــدًا هــو األشــهر واألحــدث واألكثــر 
تركيــزًا علــى حقــوق المزارعيــن، قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الصــادر فــي كانــون أول )ديســمبر(عام 2018 حــول حقــوق الفالحيــن وغيرهــم 
مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة، وقــد كان لفلســطين إســهامًا ملموســًا فــي الوصــول إلــى هــذا القــرار، ممثلــة باتحــاد لجــان العمــل الزراعــي مــن خــالل 
عمــل االتحــاد وإســهاماته فــي دعــم حركــة طريــق الفالحيــن، كمــا أن أنشــطة االتحــاد تتضمــن التوعيــة ببنــود هــذا اإلعــالن فــي المناطــق الريفيــة وبيــن 

المزارعيــن الفلســطينيين والعامليــن فــي قطــاع الزراعــة بأجــر.  
وعلــى الصعيــد الفلســطيني ســمحت المــادة )8( مــن قانــون العمــل لعــام 2000 باســتثناء العمــال الزراعييــن مــن أحــكام القانــون وصــدر عــن مجلــس 
الــوزراء عــام 2004 قــرار خــاص بالعمــل الزراعــي الموســمي تحــت مســمى الئحــة العمــل الزراعــي الموســمي، لكــن هــذه الالئحــة ال تفــي بالغــرض وال 

تعــوض العامليــن فــي القطــاع الزراعــي الموســمي عــن الحقــوق التــي حرمــوا منهــا بفعــل إســتثنائهم مــن قانــون العمــل.   

حقوق العاملين الزراعيين في االتفاقيات والمواثيق الدولية:

• اإلعــالن العالمــي لحقــوق الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة: صــدر هــذا االعــالن عــن الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة عــام 2018  وهــو يحــرم التمييــز علــى أســاس اللــون أو العــرق أو الجنــس أو الديــن أو اللغــة أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي 
أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو الملكيــة أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر، ويعتبــر هــذا اإلعــالن حقــوق الفالحيــن جــزءًا مــن حقــوق 
اإلنســان غيــر القابلــة للتجزئــة، ويؤكــد علــى أن الفالحيــن يشــكلون فئــة اجتماعيــة محــددة ضعيفــة، إلــى حــد يجعــل حمايــة حقوقهــم تتطلــب اتخــاذ 

تدابيــر خاصــة لضمــان احتــرام الــدول حقوقهــم اإلنســانية وحمايتـــها وأعمالهــا. 

ويعــرف هــذا اإلعــالن الفــالح بأنــه أي شــخص يرتبــط بــاألرض ويعتمــد عليهــا يشــكل خــاص، ويــزاول أو يســعى إلــى مزاولــة أي نشــاط فــي مجــال 
اإلنتــاج الزراعــي صغيــر الحجــم بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيــره أو فــي إطــار جماعــة؛ لتوفيــر متطلبــات العيــش. 

وينطبــق هــذا التعريــف علــى أي شــخص يعمــل فــي الزارعــة الحرفيــة أو الزراعــة صـــــــــغيرة النطــاق أو زراعــة المحاصيــل أو تربيــة الماشــية أو الرعــي 
أو صيــد األســماك أو الحراجــة أو الصيــد أو قطــف الثمــار، وفــي الصناعــات اليدويــة المرتبطــة بالزراعــة أو مهنــة أخــرى ذات صلــة فــي منطقــة 
ريفيــة كمــا ينطبــق أيضــًا علــى مــن ال يملكــون أرضــًا ممــن يزاولــون األنشــطة المذكــورة فــي هــذا التعريــف وعلــى المشــتغلين بالعمـــل المأجــور، والعمــال 

الموســميين فــي المــزارع والحقــول والغابــات ومــزارع األحيــاء المائيــة والمؤسســات الصناعيــة الزراعيــة.

ومن أبرز الحقوق التي نص عليها هذا اإلعالن : 

1 - الحق في المشاركة في رسم السياسات العامة. 
2 - الحق في مستوى معيشي الئق. 

3 - الحق في الحصول على المعلومات. 
4 - الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

5 - الحق في الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية. 
6 - الحق في العمل الالئق والمســـاواة في األجور ومنافع الضمان االجتماعي، وإمكانية ممارســــــة األنشطة المدرة للدخل. 

7 - عدم التعرض ألي شكل من أشكال العنف. 
8 - ال يجوز إكراه أي شخص على العمل القسري أو السخرة أو العمل اإللزامي أو تعريضه لخطر االتجار

بالبشــر، وتتخــذ الــدول والمنظمــات تدابيــر لحمايتهــم مــن االســتغالل االقتصــادي وعمالــة األطفــال وجميــع أشــكال الــرق المعاصــر، بمــا فــي ذلــك 
العامليــن الموســميين أو المهاجريــن أو العامليــن فــي الصيــد والغابــات وغيرهــم. 

9 -  للفالحين والعاملين الموســميين أو المهاجرين الحق في ظروف آمنة وصحية في تطبيق تدابير الســالم ومراجعتها في العمل دون التعرض 
للعنف أو التحرش . 
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10 - تتخــذ الــدول تدابيــر مناســـــبة لضـــــمان العدالــة  والمســاواة فــي األجــور عــن األعمــال المتســاوية فــي القيمــة دون تمييــز للفالحيــن وغيرهــم مــن 
العامليــن فــي المناطــق الريفيــة الحــق فــي الضمــان االجتماعــي بمــا فــي ذلــك التأميــن االجتماعــي. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 2018( 

وقــد اســتند هــذا اإلعــالن إلــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة وبالعهــد الدولــي للحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وفــي هــذا األخيــر تــم تفصيــل الحــق فــي العمــل كأحــد أبــرز حقــوق االنســان. )مكتبــة حقــوق االنســان، جامعــة مينيســوتا(

• العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة: خصــص هــذا العهــد الجــزء الثالــث كامــاًل لتفصيــل الحــق فــي العمــل، مؤكــدًا علــى حــق 
كل إنســان فــي العمــل وضــرورة صيانــة هــذا الحــق ضمــن شــروط عادلــة وُمرضيــة تشــمل أجــرًا منصفــًا وتكافــؤ الفــرص وعيشــًا كريمــًا وظروفــًا صحيــة 
آمنــة، وتنــاول ســاعات العمــل واإلجــازات والمكافــآت والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل كمــا تعهــدت الــدول الموقعــة بكفالــة الحــق فــي تشــكيل النقابــات 
واالتحــادات والحــق فــي اإلضــراب مــع مراعــاة القوانيــن المحليــة بــدون اإلخــالل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

لعــام  1948 المتعلقــة بحــق التنظيــم النقابــي. )مكتبــة حقــوق االنســان، جامعــة مينيســوتا( 

• اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة: أقــرت منظمــة العمــل الدوليــة الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة والقضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل 
الجبــري أو اإللزامــي والقضــاء الفعلــي علــى عمــل األطفــال وعلــى التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة، كحقــوق أساســية فــي العمــل. وهــذه الفئــات األربــع 
مــن المبــادئ والحقــوق، مكرســة فــي دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، وقــد أقــرت المنظمــة عــددُا مــن االتفاقيــات بهــذا الصــدد شــملت جميــع الحقــوق 

األساســية للعمــال وهــي: 

اتفاقيــة العمــل الجبــري عــام 1930)المقصــود حظــر العمــل الجبــري مــع بعــض االســتثناءات فــي إطــار العمــل العــام ولفتــرة محــددة(، واتفاقيــة 
الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم عــام 1948 واتفاقيــة حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة عــام 1949 واتفاقيــة المســاواة فــي األجــور 
عــام 1951 واتفاقيــة إلغــاء العمــل الجبــري )حظــر فــوري وتــام لهــذا النــوع مــن العمــل ( عــام 1957 ، واتفاقيــة التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة 

عــام 1958 واتفاقيــة الحــد األدنــى للســن عــام 1973 واتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، 1999.  
هــذا إضافــة إلــى االتفاقيــات المخصصــة للعمــل فــي الزراعــة مثــل اتفاقيــة الحــد األدنــى للســن عــام 1921 واتفاقيــة الحــق فــي التجمــع لعــام 1921 
واتفاقيــة التعويــض عــن حــوادث العمــل لنفــس العــام، واتفاقيــة التاميــن الصحــي لعــام 1927 واتفاقيــة التاميــن ضــد الشــيخوخة لعــام ،1933 

وهــو نفــس العــام الــذي عقــدت فيــه اتفاقيــة التأميــن ضــد العجــز واتفاقيــة التاميــن علــى الحيــاة. وفــي العــام 1948 اعتمــدت المنظمــة الدوليــة
اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، وبعــده بســنة واحــدة اتفاقيــة حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، وأيضــًا اتفاقيــة اإلجــازات مدفوعــة 

األجــر عــام 1952 
واتفاقيــة وبروتوكــول المــزارع عــام 1958 واتفاقيــة منظمــة تفتيــش العمــل عــام 1969 واتفاقيــة  منظمــات العمــال الريفييــن عــام   1975 
واتفاقيــة الســالمة والصحــة فــي الزراعــة 2001. وجميــع هــذه االتفاقيــات تناولــت حقــوق العامليــن فــي الزراعــة وأكــدت علــى إلزاميــة تطبيــق الــدول 

الموقعــة وصيانــة هــذه الحقــوق.  )جامعــة مينيســوتا – مكتبــة حقــوق االنســان: اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة(.

• إعالن فيالدلفيا: 

تــم اعتمــاده فــي الــدورة السادســة والعشــرين لمنظمــة العمــل الدوليــة المنعقــدة فــي مدينــة فيالديلفيــا األمريكيــة عــام 1944 وتــم الحاقــه رســميًا بدســتور 
المنظمــة عــام 1946 وقــد كــرس اإلعــالن المبــادَئ األساســية األربعــة وهــي: 

1 - أن العمل ليس سلعة. 
2 - حرية التعبير وتشكيل الجمعيات. 

3 - الفقر خطر على االزدهار في كل مكان بالعالم. 
4 - لجميــع البشــر، بغــض النظــر عــن العــرق أو العقيــدة أو الجنــس، الحــق فــي الســعي وراء رفاههــم المــادي ونموهــم الروحــي فــي ظــروف مــن 

الحريــة والكرامــة واألمــن االقتصــادي والفــرص المتســاوية. 

حقوق العاملين الزراعيين في التشريعات الفلسطينية: 

ال يميــز قانــون العمــل الفلســطيني فــي تعريــف العامــل بيــن مهنــة وأخــرى أو قطــاع عمــل وآخــر، ويــورد تعريفــًا للعامــل بشــكل عــام، وكذلــك قــرار 
مجلــس الــوزراء لعــام )2004( بالئحــة العمــل الزراعــي الموســمي، فهــو يتحــدث عــن حقــوق العامليــن فــي الزراعــة الموســمية دون أن يــورد تعريفــًا 

خاصــًا بهــم يميزهــم عــن غيرهــم مــن العامليــن. 
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• قانون العمل الفلسطيني:

صــدر هــذا القانــون عــام 2000 ويحمــل الرقــم )7(. والقانــون يوافــق الحــد األدنــى لمعاييــر منظمــة العمــل الدوليــة. وينــص علــى أن العمــل حــق لــكل 
مواطــن قــادر علــى أدائــه. وإن علــى الســلطة الفلســطينية توفيــر العمــل علــى أســاس الفــرص المتكافئــة ودون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، ولكــن 
القانــون يســتثني مــن أحكامــه موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن يخضعــون لقانــون الخدمــة المدنيــة وأيضــًا يســتثني عمــال المنــازل وأســرة صاحــب العمــل، 

ويســمح باســتثناء العامليــن الزراعييــن مــن أحكامــه بشــروط )المــادة رقــم )80( مــن قانــون العمــل الفلســطيني(.
وقــد أضافــت الــوزارة 30 نظامــًا وتعديــاًل علــى القانــون شــملت، قانــون الحــد األدنــى للـــجور والضمــان االجتماعــي )الــذي لــم يــر النــور(، وقضايــا مهنيــة 

محــددة، والســالمة فــي مــكان العمــل ومعاييــر الســالمة العامــة، وأحــكام مناهضــة التمييــز، ونظــام خــاص بالعمــل المنزلــي.
ورغــم تلبيــة قانــون العمــل رقــم )7( والتشــريعات ذات العالقــة بحقــوق العمــال للحــدود الدنيــا لمعاييــر واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، بحســب وزارة 
العمــل، فــإن التــزام أصحــاب العمــل بالقوانيــن والتشــريعات ضعيــف جــدًا وخاصــة قانــون الحــد األدنــى لألجــور والحــق فــي اإلجــازة ومكافــأة نهايــة 
الخدمــة والتأميــن الصحــي والتأميــن ضــد اإلصابــة ، كمــا إن قــدرة وزارة العمــل علــى إنفــاذ هــذه القوانيــن والتشــريعات مــا زالــت محــدودة للغايــة، إضافــة 

إلــى ضعــف الرقابــة علــى مواقــع العمــل وخاصــة العامليــن فــي الزراعــة الموســمية. 

• قرار مجلس الوزراء رقم )48( لسنة 2004 بالئحة العمل الزراعي الموسمي:

اســتند القــرار إلــى المــادة 80 مــن قانــون العمــل التــي ســمحت باســتثناء العامليــن فــي الزراعــة مــن أحــكام قانــون العمــل علــى أن يصــدر مجلــس 
الــوزراء قــرارًا بذلــك. وقــد ضمــن هــذا القــرار للعامليــن فــي العمــل الزراعــي الموســمي حقوقهــم فــي اإلجــازات األســبوعية والســنوية والمرضيــة، وحــدد 
الحــد األعلــى لعــدد ســاعات العمــل باثنتــي عشــرة )12( ســاعة عمــل، علــى أن تتخللهــا اســتراحة أو أكثــر لفتــرة ال تقــل عــن ســاعتين، لكــن القــرار لــم 
يتطــرق إلــى معاييــر العمــل اإلضافــي أو العمــل الليلــي فــي هــذا المجــال. كمــا لــم يتطــرق لمســألة الحــد االدنــى لألجــور فــي هــذا القطــاع لوجــود قــرار 
خــاص بالجــد األدنــى لألجــور. وقــد حــرم هــذا االســتثناء العامليــن فــي العمــل الزراعــي الموســمي مــن بعــض الحقــوق التــي يتمتــع بهــا بقيــة العامليــن 
بنــاء علــى قانــون العمــل مثــل إجــازة األمومــة والتأميــن الصحــي والضمــان االجتماعــي ومكافــأة نهايــة الخدمــة وغيرهــا مــن الحقــوق، مــا يعنــي ضــرورة 
تطويــر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )48( لعــام 2004 وتوســيعه ليكفــل جميــع الحقــوق الــواردة فــي قانــون العمــل، أو ســن قانــون خــاص بالعامليــن 

الزراعييــن والعمــل الموســمي، أو إزالــة االســتثناء مــن قانــون العمــل بحيــث يشــمل جميــع العامليــن فــي كل القطاعــات.  

• قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2012م بشأن إعتماد الحد األدنى لألجور: 

يكون الحد األدنى لألجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغًا وقدره )1880 شيقل(.. 1
 يكــون الحــد األدنــى ألجــور عمــال المياومــة وخاصــة العامليــن بشــكل يومــي غيــر منتظــم، إضافــة إلــى العمــال الموســميين مبلغــًا وقــدره )65 . 2

شــيقل( خمســة وســتون شــيكال يوميــًا.
يكــون الحــد األدنــى ألجــر ســاعة العمــل الواحــدة للعمــال المشــمولين فــي الفقــرة “2” أعــاله مبلغــًا وقــدره )8.5 شــيقل( ثمانيــة شــواكل ونصــف . 3

الشــيقل للســاعة الواحــدة. 

وقــد نبهــت نقابــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي إلــى عــدم التــزام الكثيــر مــن أصحــاب العمــل بهــذا القــرار علــى الرغــم مــن أنــه قــرار غيــر منصــف 
للعامليــن فالعامــل الــذي يعمــل ســاعتين أو ثالثــة فــي اليــوم بـــجر يتــراوح بيــن 25-17 شــيكل، ســيكون قــد أضــاع يومــه بالكامــل مقابــل هــذا المبلــغ 
المتدنــي، هــذا عــدا عــن إن الحــد األدنــى لألجــور الــوارد فــي هــذا القــرار يقــل بكثيــر عــن خــط الفقــر المدقــع المعتمــد رســميًا فــي فلســطين والبالــغ 

1974 شــيكل )وكالــة معــًا،2020(.
وقــد تــم توقيــع اتفــاق جديــد مــن أجــل رفــع الحــد األدنــى لألجــور مــن 1450 شــيكل إلــى 1880 شــيكل، ومــن المفتــرض أن يبــدأ تطبيقــه مطلــع العــام 

 .2022

• قرار بقانون رقم )19( لسنة 2016م بشأن الضمان االجتماعي:

 اعتمــد هــذا القانــون عــام 2016 علــى أن يبــدأ تطبيقــه عــام 2018، لكنــه واجــه معارضــة واســعة مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات األهليــة والقطــاع 
الخــاص، وتنــص المــادة رقــم )3( مــن هــذا القــرار علــى  تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الطبيعيــة وتأميــن إصابــات العمــل وتأميــن األمومــة وتأميــن 
المــرض والتأميــن الصحــي وتأميــن البطالــة وتأميــن التعويضــات العائليــة وتقاعــد الشــيخوخة التكميلــي االختيــاري. وقــد نــص القــرار علــى ســريان 

بعــض بنــوده بعــد ســنتين مــن ســريان مفعولــه فيمــا أشــار إلــى التطبيــق التدريجــي لبعــض البنــود األخــرى .

• استراتيجية قطاع العمل

 2023-2021: هــي جــزء مــن االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل -2021 2025  وتحــدد رؤيتهــا بتحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة 
للباحثيــن عــن عمــل، وخاصــة الشــباب والنســاء مــن خــالل األهــداف التاليــة:
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حوكمة سوق العمل بهدف تحسين فعاليته وتعزيز التنسيق والرقابة على تنفيذ برامج التشغيل وتقوية منظومة التفتيش ورفع الوعي بالحقوق . 1
العمالية.

مواءمة التعليم ومخرجاته مع سوق العمل واحتياجاته.. 2
تعزيز منعة القطاع الخاص وتعزيز االستثمار الستحداث فرص العمل.  . 3

هذا فيما يخص النصوص القانونية لحقوق العاملين في الزراعة في الضفة الغربية، فهل يتطابق واقع هؤالء العمال مع الحداألدنى لهذه النصوص 
القانونية ؟ 

الفجوة بين النصوص القانونية والممارسة العملية:

تعمــل منظمــة العمــل الدوليــة بشــكل متواصــل علــى مراجعــة وتطويــر االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الضامنــة لحقــوق العمــال بمــا فــي ذلــك حقــوق 
العامليــن فــي القطــاع الزراعــي، كمــا أصــدرت الســلطة الفلســطينية عــدة قــرارات وأنظمــة لتنظيــم ســوق العمــل بمــا يلبــي الحــد األدنــى مــن حقــوق 
العامليــن مثــل إقــرار الحــد األدنــى لألجــور وتوقيــع اتفــاق جديــد مــن أجــل رفعــه مــن 1450 شــيكل إلــى 1880 شــيكل، ومــن المفتــرض أن يبــدأ تطبيقــه 
مطلــع العــام 2022. مــع العلــم أن الحــد األدنــى الجديــد لألجــور يظــل دون خــط الفقــر المعتمــد رســميًا فــي فلســطين والبالــغ 2470 لألســرة مــن 5 

أفــراد وأيضــًا دون خــط الفقــر المدقــع البالــغ 1974 شــيكل. )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018 ( 

علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن هــذه النصــوص القانونيــة ال تطبــق علــى أرض الواقــع فــي الكثيــر مــن األحيــان ولتوضيــح االمــر أكثــر تســتعرض هــذه 
الدراســة واقــع العامليــن فــي الزراعــة فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع أبــرز الحقــوق األساســية الــواردة فــي هــذه المواثيــق والتشــريعات: 

1- الحــد األدنــى لألجــور: يحــدد قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2012م، الحــد األدنــى لألجــور فــي جميــع مناطــق الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية بألــف وأربعمائــة وخمســين ) 1450( شــيكل. وفــي شــهر كانــون ثانــي مــن العــام 2021 أعلــن وزيــر العمــل عــن التوصــل إلــى اتفــاق بيــن 
أطــراف العالقــة إلــى رفــع الحــد األدنــى لألجــور إلــى 1950 شــيكل، لكــن وزارة العمــل أكــدت إن االتفــاق تــم علــى اعتمــاد مبلــغ 1880 شــيكل فقــط، 
علــى أن يتــم التطبيــق مطلــع العــام 2022.  لكــن نســبة االلتــزام بهــذا القانــون مــن قبــل أربــاب العمــل وخاصــة فــي قطــاع الزراعــة منخفضــة جــدًا، 
وبحســب نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة فــإن بعــض أربــاب العمــل يلجــأون إلــى المحاصصــة مــع العامــل، أي االتفــاق علــى منحــه 
ثلــث المربــح مثــاًل، لكــن إذا ارتــأى صاحــب العمــل أن هــذا ال يناســبه فــي نهايــة الموســم فإنــه يقــوم بتخفيــض حصــة العامــل دون موافقــة األخيــر 
وبــدون األخــذ فــي االعتبــار الحــد االدنــى لألجــور، ألنــه ال اتفاقــات مكتوبــة بيــن الطرفيــن » نســبة مــن العمــال يأخــذون علــى حصــة وهــذه إشــكالية، 
إنــه مثــاًل لــه ثلــث النســبة حســب المنتــوج، لكــن فــي بعــض األيــام العامــل مــا بطلــع يوميــة 50 شــيكل، وفــي آخــر الموســم إلذا ضــرب الســوق 
بــروح  صاحــب العمــل بخفــض نســبة العامــل المتفــق عليهــا، مشــان هيــك، ننصــح العمــال أن يكــون بينهــم وبيــن المشــغل اتفــاق مكتــوب وموثــق 
لضمــان حقوقهــم، بــس بصراحــة بســبب الوضــع االقتصــادي الــذي نمــر فيــه العامــل يوافــق علــى هــذا الشــيء« ) مقابلــة خاصــة مــع عزمــي أبــو 

الــرب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة(. 

2- الحــق فــي العمــل النقابــي: رغــم مــرور 15 عامــًا علــى تأســيس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة، فــإن ظــروف عمــل 
العامليــن فــي هــذا القطــاع مــا زالــت هــي األســوأ واألقــل تنظيمــًا مقارنــة ببقيــة القطاعــات، هــذا عــدا عــن  عــدم امتــالك النقابــة القــدرة الكافيــة علــى 
مواجهــة  التحديــات الماثلــة أمــام هــذا القطــاع، فهــي تفتقــر ألي دراســة أو قاعــدة بيانــات أو أي مشــاريع تعنــى بتنميــة وصيانــة حقــوق العامليــن فــي 
هــذا القطــاع. باســتثناء تنظيــم بعــض الــورش التوعويــة حــول الصحــة والســالمة المهنيــة، فمثــاًل تقــول النقابــة إن عــدد منتســبيها يتــراوح بيــن 5-7 
آالف عامــل وعاملــة ) ليــس لديهــم رقــم دقيــق( مــن أصــل 30 ألــف عامــل فــي هــذا القطــاع، بحســب النقابــة، ومعظــم المنتســبين لهــذه النقابــة مــن 
قطــاع الصناعــات الغذائيــة، وقــد أنضــم %70 مــن منتســبي النقابــة إليهــا بهــدف الحصــول علــى التأميــن الصحــي وهــو الخدمــة الوحيــدة التــي تقدمهــا 

النقابــة لمنتســبيها ) مقابلــة خاصــة مــع عزمــي أبــو الــرب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة(.

الحــق فــي اإلجــازات: معظــم العامليــن فــي القطــاع الزراعــي يعملــون بشــكل موســمي أو بنظــام المياومــة حيــث ال إجــازات مدفوعــة وال مكافــأة 
نهايــة الخدمــة وال إجــازات أمومــة بالنســبة للنســاء ناهيــك عــن اإلجــازات المرضيــة أو الطارئــة .  

عقــود العمــل: رغــم أن المــادة 28 مــن قانــون العمــل الفلســطيني تنــص علــى “ينظــم عقــد العمــل باللغــة العربيــة، متضمنــًا شــروط العمــل األساســية 
خاصــة األجــر ونــوع العمــل ومكانــه ومدتــه، ويوقــع مــن طرفيــه، وتعطــى نســخة منــه للعامــل”، فإنــه ال وجــود تقريبــًا لعقــود عمــل مكتوبــة فــي قطــاع 
العامليــن فــي الزراعــة حيــث العمــل موســمي أو يومــي أو عمــل أســري، ويتــم االعتمــاد علــى االتفــاق الشــفهي بيــن األطــراف وهــو مــا يتيــح ألربــاب 
العمــل التحكــم بشــروط العمــل واألجــور المدفوعــة ) مقابلــة خاصــة مــع عزمــي أبــو الــرب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة(.

5- عــدد ســاعات العمــل: حــدد قانــون العمــل الفلســطيني عــدد ســاعات العمــل بخمــس وأربعيــن ) 45( ســاعة فــي األســبوع، لكــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم 48 لســنة 2004 بالئحــة العمــل الزراعــي الموســمي أجــاز تشــغيل العامــل حتــى 12 ســاعة يوميــًا كحــد أقصــى، أي حوالــي 72 
أســبوعيًا، إضافــة إلــى أن قانــون العمــل نــص علــى شــروط خاصــة لســاعات العمــل اإلضافيــة والعمــل الليلــي، مثــاًل تنــص المــادة )71( علــى أنــه 
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يجــوز لطرفــي اإلنتــاج االتفــاق علــى ســاعات عمــل إضافيــة ال تتجــاوز اثنتــا عشــرة ســاعة فــي األســبوع. علــى أن يدفــع للعامــل أجــر ســاعة ونصــف 
عــن كل ســاعة عمــل إضافيــة. ويمنــع القانــون تشــغيل األحــداث لســاعات إضافيــة وكذلــك المــرأة الحامــل أو المرضعــة، والقطــاع الزراعــي هــو األكثــر 
تشــغياًل لألحــداث والنســاء. والعاملــون فــي الزراعــة يخضعــون لشــروط المشــغل وطبيعــة العمــل الــذي قــد يكــون منتصــف الليــل أو عنــد الفجــر أو 
وســط النهــار وبعــدد ســاعات غيــر محــدود كمــا يحــدث فــي بعــض مــزارع الدواجــن أو حقــول الزراعــة الموســمية ) مقابلــة خاصــة مــع ريــاض كبهــا، 

دائــرة التفتيــش فــي مديريــة عمــل جنيــن(.

6- التأميــن الصحــي: توفــر نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة لمنتســبيها خدمــة التأميــن الصحــي مقابــل 50 شــيكل شــهريًا وذلــك 
بموجــب تفاهــم خــاص بيــن النقابــة ووزارة الصحــة الفلســطينية. ويمكــن ألي عامــل زراعــي التمتــع بهــذه الخدمــة فــي حــال انضمامــه للنقابــة.

ــل: يلــزم قانــون العمــل أصحــاب العمــل بتأميــن جميــع العامليــن لديهــم ضــد أمــراض المهنــة  ــوادث العم ــد ح ــن ض ــي التأمي ــق ف 7- الح
وإصابــات العمــل، بحســب نــص المــادة )116( يجــب علــى صاحــب العمــل أن يؤمــن جميــع عمالــه عــن إصابــات العمــل لــدى الجهــات المرخصــة 
فــي فلســطين. وبحســب المــادة )128( إذا ظهــرت علــى العامــل أعــراض أحــد أمــراض المهنــة الــواردة فــي الجــدول الملحــق بهــذا القانــون خــالل ســنتين 

مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه يلتــزم صاحــب العمــل بجميــع الحقــوق المقــررة لــه وفقــًا ألحــكام هــذا البــاب مــن القانــون.
لكــن هــذا األمــر غيــر متــاح فــي الواقــع خاصــة بالنســبة للعامليــن بالمياومــة أو بالســاعة والكثيــر مــن العامليــن الموســميين، مــع إن عــددًا كبيــرًا مــن 
هــؤالء العمــال يتعامــل مــع المبيــدات الكيمائيــة الســامة أو اآلالت الزراعيــة وغيرهــا مــن المخاطــر التــي قــد تســبب إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة، 
وبحســب نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة فــإن نســبة المتمتعيــن بهــذه الحقــوق مــن العامليــن فــي الزراعــة ال تتجــاوز %2 فــي أفضــل 

األحــوال )مقابلــة خاصــة مــع عزمــي أبــو الــرب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة(.

8- الحــق فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة: تنــص المــادة )45( مــن قانــون العمــل علــى أن للعامــل الــذي أمضــى ســنة مــن العمــل الحــق فــي 
مكافــأة نهايــة خدمــة مقدارهــا أجــر شــهر عــن كل ســنة قضاهــا فــي العمــل علــى أســاس أخــر أجــر تقاضــاه. لكــن هــذا الشــرط ال ينطبــق علــى معظــم 
العامليــن فــي الزراعــة، ألن أغلبهــم يعمــل بشــكل موســمي وبالتالــي يتغيــر مــكان ورب العمــل عــدة مــرات فــي الســنة. وفــي الحــاالت التــي يشــملها 
القانــون يلجــأ رب العمــل إلــى دفــع المكافــأة ســنويًا ) كل ســنة بســنتها( بهــدف منــع تراكــم مســتحقات العامــل وهــو مــا يغبــن العامــل حقــه، لناحيــة فقــدان 
فرصــة تجميــع المبلــغ لحمايتــه مــن العــوز عنــد نهايــة عملــه، وأيضــًا يغبــن العامــل كــون الدفــع ســنويًا يخالــف شــروط القانــون الــذي ينــص علــى أن 
مكافــأة نهايــة الخدمــة تدفــع بحســب أخــر أجــر تلقــاه العامــل، فمــن يعمــل خمــس أو عشــر ســنوات سيخســر الكثيــر مــن قيمــة نهايــة الخدمــة إذا دفعــت 

لــه ســنويًا. ) مقابلــة خاصــة مــع عزمــي أبــو الــرب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة (

9- الحــق فــي التقاعــد والتأميــن ضــد الشــيخوخة: بحســب وزارة العمــل فــإن حــل هــذه المعضلــة رهــن باعتمــاد قانــون الضمــان االجتماعــي 
وتطبيقــه، لكــن هــذا القانــون لــم يعــد مطروحــًا اآلن بعــد الرفــض واالحتجاجــات ضــده التــي نظمهــا أربــاب العمــل وبعــض العامليــن وعــدد مــن 

المؤسســات األهليــة. ) مقابلــة خاصــة مــع موفــق كبهــا مديــر مديريــة العمــل فــي جنيــن(.

حقوق العاملين ودور وزارة العمل:
تقــوم وزارة العمــل بجــوالت تفتيشــية علــى منشــآت العمــل، وباســتثناء صالحيتهــا فــي إغــالق منشــأة العمــل مؤقتــًا فــي حــاالت الخطــر الداهــم علــى 
ســالمة العمــال، فــإن صالحياتهــا تقتصــر علــى اإلنــذار وإحالــة المخالفيــن إلــى القضــاء والــذي بــدوره يســتغرق مــدة طويلــة للبــت فيهــا، وفــي الغالــب 
تنتهــي بغرامــة تقــل كثيــرًا عــن حجــم المخالفــة، فمثــاًل إذا كان صاحــب العمــل ال يلتــزم بدفــع الحــد األدنــى لألجــور ألربعــة أو خمســة عمــال، فــإن 
القاضــي يتعامــل معهــا كمخالفــة واحــدة، فــي حيــن أن كل عامــل هــو قضيــة مســتقلة، وفــي العــادة يكــون الحكــم دون الحــد األدنــى للغرامــة. لــذا تطالــب 
وزارة العمــل بإنشــاء محاكــم عماليــة خاصــة بقضايــا العمــال وتعييــن قضــاة مختصيــن بقانــون العمــل، كمــا أن قانــون العمــل بجاجــة إلــى تطويــر لتوفيــر 
الحمايــة لمفتشــي العمــل و للعمــال وخاصــة خــالل المنازعــات العماليــة  )مقابلــة خاصــة مشــتركة مــع موفــق كبهــا مديــر مديريــة عمــل جنيــن وخالــد 

ســّمار مديــر مديريــة عمــل طوبــاس(.

واقع وظروف العمل في القطاع الزراعي من وجهة نظر العاملين في هذا القطاع:

تمهيد: 
فــي ســبيل الوقــوف علــى ظــروف وواقــع العمــال الزراعييــن نظــم فريــق البحــث مســحًا ميدانيــًا الســتطالع آراء العامليــن فــي القطــاع الزراعــي فــي الضفــة 
الغربيــة حســيث تــم مقابلــة 885 مــن العمــال والعامــالت فــي قطــاع الزراعــة وجهــا لوجــه مــن خــالل مقابــالت مباشــرة وباســتخدام اســتمارة خاصــة تــم 
تصميمهــا مــن قبــل فريــق البحــث، كذلــك تــم تنفيــذ مجموعــة نقــاش بؤريــة مــع مجموعــة  )حوالــي 18 عامــل وعاملــة( مــن العمــال الزراعييــن فضــال 
عــن مقابــالت معممــة مــع  مــدراء مديريــات العمــل فــي محافظتــي طوبــاس وجنيــن ومســؤولي نقابــة العامليــن فــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة وكانــت 

النتائــج علــى النحــو التالــي: 
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نتائج مسح آراء العاملين في القطاع الزراعي:

القسم األول : المعلومات العامة 

أعمار أفراد العينة:

النسبة العدد المتغيرات 

العمر 

تراوحت األعمار من 14 – 69 سنة بمتوسط عمري 32.4 سنة

4.2%1437-  18 عام 

15.5%19137 – 23 عام 

20.9%24185 – 28 عام 

18.6%29165 – 33 عام 

13.0%34115 – 38 عام 

12.7%39112 – 43 عام 

7.6%4467 – 48 عام 

4.6%4941 – 53 عام 

2.1%5419 – 58 عام 

80%597 عام فما فوق 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول فقــد تراوحــت أعمــار الفــراد العينــة مــا بيــن 69-14 عــام وبلــغ متوســط أعمارهــم 32.4 عــام، وشــكلت الفئــة العمريــة مــن 
ســن 28-24 عــام مــا نســبته %20.9 مــن العينــة تالهــم، مــن هــم ضمــن الفئــة العمريــة 33-29 عــام، ثــم مــن هــم ضمــن الفئــة العمريــة 34-38 

عــام بنســبة %13.0، وكمــا هــو مبيــن فقــد شــكل األطفــال دون 18 عــام مــا نســبته 4.2%. 

مجال العمل في الفترة الحالية

النسبة العدد المتغيرات 

مجال العمل في الفترة الحالية

10.3%91الثروة الحيوانية

89.7%794الثروة النباتية

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول فــإن الغالبيــة مــن العمــال الزراعييــن وبواقــع %89.7 يعملــون فــي الوقــت الحالــي فــي مجــال الثــروة النباتيــة، بينمــا يعمــل 
مــا نســبته %10.3 فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة.

الجنس

النسبة العدد المتغيرات 

الجنس

85.0%752ذكر

15.0%133أنثى

شكل الذكور غالبية أفراد العينة بواقع %85.0 في حين شكلت اإلناث ما نسبته 15.0%
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الحالة االجتماعية

النسبة العدد المتغيرات 

الحالة االجتماعية

29.3%259اعزب

66.0%584متزوج

3.5%31مطلق/منفصل

1.2%11أرمل
وعلى صعيد الحالة االجتماعية فإن غالبية أفراد العينة وبواقع %66.0 من المتزوجين بينما شكل العازبون/وات ما نسبته 29.3%.

مكان السكن / المحافظة

النسبة العدد المتغيرات 

مكان السكن / المحافظة

26.6%235طوباس

37.1%328اريحا واألغوار

35.8%317جنين

 60 %5نابلس

وحســب المحافظــة فقــد شــكل العمــال الزراعييــن مــن محافظــة أريحــا واألغــوار النســبة األكبــر مــن أفــراد العينــة بواقــع  %37.1، تالهــم عمــال محافظــة 
جنين بنسبة %35.8، فعمال طوباس بواقع 26.6%.

مكان العمل/ المحافظة

النسبة العدد المتغيرات 

مكان العمل/ المحافظة

24.2%214طوباس

39.3%348أريحا واألغوار

36.5%323جنين

أمــا بخصــوص مــكان العمــل فقــد أفــاد مــا نســبته %39.3 مــن أفــراد العينــة إنهــم يعملــون فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، بينمــا يعمــل فــي محافظــة 
جنيــن مــا نســبته %36.5، وفــي محافظــة طوبــاس 24.2%.

المستوى التعليمي

النسبة العدد المتغيرات 

المستوى التعليمي

4.9%43أمي

10.4%92ملم

34.7%307أساسي
32.1%284ثانوي

10.4%92دبلوم متوسط

6.8%60بكالوريوس

80 %7ماجستير فاعلى
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الغالبيــة مــن العمــال الزراعييــن يتــراوح تعليمهــم مــا بيــن التعليــم األساســي )%34.7( والثانــوي )%32.1( فــي حيــن بلغــت نســبة حملــة درجــة الدبلــوم 
المتوســط %10.4، وحملــة درجــة البكالوريــوس %6.8 وحملــة الماجســتير فأعلــى %0.8. وبلغــت نســبت األمييــن بيــن أفــراد العينــة %4.9 ومــا 

يجيــدون القــراءة لكنهــم لــم يلتحقــوا بالتعليــم )ملــم( فنســبتهم بلغــت %10.4 مــن مجمــوع افــراد العينــة. 

المهنة

النسبة العدد المتغيرات 

المهنة

72.8%644عامل

.%560مراقب عمل

24.7%219مزارع

.%780سائق

.%890راعي

.%220حارس
وبالنســبة لطبيعــة العمــل أو المهنــة فالغالبيــة مــن أفــراد العينــة وبواقــع %72.4 عمــال، فــي حيــن أفــاد مــا نســبتهم %24.7 إنهــم مزارعــون، وتوزعــت 

النســبة المتبقيــة مــا بيــن مراقــب عمــل )%0.6( وســائقين )%0.8(، ورعيــان أغنــام )%0.9(، وحــراس )0.2%(

طبيعة العمل في الزراعة ومعدل األجر 

عدد ساعات العمل اليومي

عدد ساعات العمل اليومي

تراوحت ساعات العمل اليومي من 3 – 24 ساعة عمل يومي  بمتوسط  ساعات عمل يومي 8 ساعات 

2.0%318 – 4 ساعات 

10.8%596 – 6 ساعات 

62.4%7552 – 8 ساعات 

19.3%9171 – 10 ساعات

4.7%1142- 12 ساعة 

%1360.7 ساعة فأكثر 

تراوحــت ســاعات العمــل اليومــي مــن 3 – 24 ســاعة عمــل بمتوســط  ســاعات عمــل يومــي 8 ســاعات، وكمــا هــو مبيــن مــن معطيــات الجــدول فــإن 
الغالبيــة مــن العمــال الزراعييــن يعملــون مــن 8-7 ســاعات فــي اليــوم ، بينمــا أفــاد مــا نســبته %19.3 إنهــم يعملــون يوميــًا مــا بيــن 10-9 ســاعات 
فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %10.8 إن ســاعات عملهــم باليــوم تتــراوح بيــن 6-5 ســاعات، ومــا نســبته %4.7 يعملــون مــن 12-11 ســاعة، بينمــا 

يعمــل مــن 4-3 ســاعات مــا نســبته 2.0%.

عدد أيام العمل باألسبوع

عدد أيام العمل باألسبوع

تراوحت عدد أيام العمل باألسبوع من 3 – 7 أيام عمل أسبوعيًا بمتوسط 6 .1 يوم عمل أسبوعيًا

2.8%325 – 4 أيام عمل 

72.0%5637 – 6 أيام عمل 

25.2%7223 أيام عمل 

عدد أيام العمل بالشهر
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تراوحــت عــدد أيــام العمــل باألســبوع مــن 3 – 7 أيــام عمــل أســبوعيا بمتوســط 6 .1 يــوم عمــل أســبوعيًا، وأفــاد غالبيــة أفــراد العينــة وبواقــع 72.0% 
إنهم يعملون من 6-5 أيام في األســبوع، بينما يعمل 7 أيام في االســبوع ما نســبته %25.2، وما نســبته %2.8 يعملون من 4-3 أيام أســبوعيًا.

عدد أيام العمل بالشهر

عدد أيام العمل بالشهر

تراوح عدد أيام العمل بالشهر من 10 – 30 يوم عمل شهريًا بمتوسط 25.3 يوم عمل شهريًا

1.0%109 – 15 يوم 

5.5%1649 – 20 يوم 

49.9%21442 – 25 يوم 

43.5%26385 – 30 يوم 

تــراوح عــدد أيــام العمــل بالشــهر مــن 10 – 30 يــوم عمــل شــهريًا بمتوســط 25.3 يــوم عمــل شــهريًا، وأفــادت النســبة األكبــر مــن أفــراد العينــة وبواقــع 
%49.9 إنهــم يعملــون مــن 25-21 يــوم شــهريًا، بينمــا أفــاد مــا نســبته %43.5 إنهــم يعملــون مــن 30-26 يــوم بالشــهر، بالمقابــل فــإن مــا نســبته 

%1.0 يعملــون مــن 15-10 يــوم شــهريًا.

عدد أشهر العمل بالسنة

عدد أشهر العمل بالسنة 

تراوح عدد األشهر من 3 – 12 شهر عمل سنويًا بمتوسط 9.2 شهر عمل سنويًا

12.7%3112- 6 شهور 

38.3%7339- 9 شهور 

49.0%10434 – 12 شهر 
ت

راوح عــدد األشــهر مــن 3 – 12 شــهر عمــل ســنويًا بمتوســط 9.2 شــهر عمــل ســنويًا، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول فــإن النســبة األكبــر وبواقــع 
%49.0 مــن أفــراد العينــة يعملــون مــن 12-10 شــهر فــي الســنة، فــي حيــن يعمــل مــن 9-7 أشــهر ســنويًا مــا نســبته %38.3، ومــن 6-3 شــهور 

ســنويًا مــا نســبته 12.7%.

معدل األجرة اليومي

معدل األجرة اليومي

تراوح معدل األجرة اليومي من 40 – 150 شيكل يوميًا للعامل بمتوسط معدل أجر 88.4 شيكل يوميًا

16.2%40143 – 70 شيكل 

74.9%71663 – 100 شيكل 

8.9%10179 فما فوق 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول فقــد تــراوح معــدل األجــرة اليومــي للعماليــن فــي القطــاع الزراعــي مــا بيــن40 – 150 شــيكل يوميــًا للعامــل بمتوســط معــدل 
أجــر 88.4 شــيكل يوميــًا، وقــد أفــاد غالبيــة أفــراد العينــة وبواقــع %74.9 أن أجرتهــم اليوميــة تتــراوح مــا بيــن 100-71 شــيكل، فــي حيــن أفــاد مــا 

نســبته %16.2 أن إجرتهــم اليوميــة تتــراوح مــا بيــن 70-40 شــيكل، ومــا نســبته %8.9 بلغــت أجرتهــم 101 شــيكل فأكثــر باليــوم.
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 يمسوم يونس يرھش يموی

51.4
39.1

5.1 4.4

 ؟ يعارزلا لاجملا يف نیلماعلا عم دقاعتلا ةعیبط يھ ام

5.5

40.2

49.2

5.1

 ؟ مھرجأ يعارزلا عاطقلا يف نیلماعلا ىضاقتی فیك

 ایموی
 ایرھش
 ایونس

 ایمسوم

نتائج مسح توجهات العاملين في القطاع الزراعي

طبيعة التعاقد مع العاملين في القطاع الزراعي:

 أفــاد العمــال الزراعييــن المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش البؤريــة بوجــود شــكل آخــر مــن أشــكال التعاقــد مــا بيــن أصحــاب العمــل ومــا بيــن العمــال 
الزراعييــن يقــوم علــى »الشــراكة«، وهــذا يتــم مــن خــالل اتفاقيــة موســمية بيــن صاحــب المزرعــة والعامــل تحــت إطــار نــوع مــن الشــراكة علــى حصــة 
مــن المنتــوج بالموســم، وبالعــادة يتــم االتفــاق علــى ـــن يحصــل بموجبهــا صاحــب العمــل علــى ثلثــي الناتــج والعامــل ـــو العمــال علــى الثلــث الباقــي، 
وبالغالــب يتــم التعاقــد شــفويُا بيــن الطرفيــن، وبموجــب هــذه االتفاقيــة يتكفــل العامــل بكافــة الجهــود واألعمــال المتعلقــة بالمزرعــة مــن رش وتســميد 
وغيرها، وبطبيعة الحال فإن األمر متوقف على نجاح الموســمم الزراعي، ففي حال حصول ـــي تراجع بالموســم نتاج اآلفات أو الكوارث الطبيعية 
أو أي عامــل آخــر، فصاحــب العمــل غيــر مضطــر لدفــع أي أجــور لتعويــض العامــل الــذي قــد يخســر أجــره لموســم كامــل. وبطبيعــة الحــال ال يترتــب 

أي حقــوق عماليــة للعمــال الزراعييــن علــى صاحــب العمــل فــي هــذه الحالــة كــون العامــل يعتبــر مــن الناحيــة القانونيــة شــريكًا لصاحــب العمــل.

وبالعــادة هــذا الشــكل مــن الشــراكات يتــم موســميًا ففــي كل عــام بالموســم مــن 10 نيســان إلــى 10 حزيــران وهــي ذروة العمــل الزراعــي، يســتقطب قطــاع 
العمــل الزراعــي أكثــر مــن  عشــرة آالف عامــل مــن كل محافظــات الضفــة الغربيــة فــي المواقــع الثــالث وهــي الكفييــرت، البقيعــة وســهل صميــط فقــط، 
فضــاًل عــن مــا تســتقطبه مناطــق أخــرى، لكــن علــى شــكل عائلــي وليــس كعمــال، حيــث تتواجــد العائلــة بكاملهــا فــي المزرعــة مــن ســن ســنة فأكثــر. 

وبســؤال العمــال عــن طبيعــة التعاقــد بينهــم وبيــن المشــغلين كانــت النتائــج كمــا يلــي: 

وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل البيانــي بــأن مــا يزيــد عــن نصــف العامليــن فــي القطــاع الزراعــي )%51.4( يتــم التعاقــد معهــم للعمــل بنظــام المياومــة 
فــي حيــن يتــم التعاقــد شــهريًا مــع مــا نســبته %39.1، وســنويًا مــع مــا نســبته %5.1 وموســميًا مــع مــا نســبته 4.4%.

كيف يتقاضى العاملون في القطاع الزراعي أجرهم ؟

وللتعــرف علــى مواعيــد تلقــي العمــال الزراعييــن لتجورهــم تــم توجيــه ســؤال مباشــر لهــم حــول متــى وكيــف يتلقــون رواتبهــم، وكانــت إجاباتهــم علــى 
النحــو التالــي كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي.
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أفــاد مــا نســبته %49.2 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي بأنهــم يتقاضــون أجورهــم بشــكل ســنوي، بينمــا يتلقــى تلــك األجــور شــهريًا مــا نســبته 
%40.2، بينمــا أفــاد مــا نســبته %5.5 إنهــم يتقاضــون أجورهــم بشــكل يومــي، ومــا نســبته %5.1 يتلقــون أجورهــم موســميًا. 

هل يتقاضى العاملون في القطاع الزراعي أجرهم في موعدها ؟

أفــاد غالبيــة العمــال الرزاعييــن وبنســبة %79.7 بأنهــم يتقاضــون أجورهــم فــي موعدهــا، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن ال يحصلــون علــى أجورهــم فــي 
مواعيدهــا 20.3%.

هل يحصل العاملون في القطاع الزراعي على حقوقهم العمالية ؟

وللتعــرف إذا مــا كان العمــال الزراعييــن يحصلــون علــى حقوقهــم العماليــة تــم تصميــم مجموعــة مــن الفقــرات وســؤال العمــال عمــا إذا كانــوا يتمتعــون 
ببعــض الحقــوق، وكانــت إجاباتهــم علــى هــذا النحــو كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي التالــي:

 

الغالبيــة وبنســبة %69.5 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنهــم يتلقــون أجــرًا بــدل أي ســاعات عمــل إضافيــة، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %30.5 ال 
يتلقــون أجــورًا عــن أي ســاعات عمــل.

مــن يحصــل علــى إجــازات وعطــل رســمية ودينيــة مدفوعــة األجــر مــن العمــال الزراعييــن ال تزيــد نســبتهم عــن %13.2، بينمــا أفــادت الغالبيــة منهــم  
وبنســبة %86.8 بــإن تلــك اإلجــازات تحســم مــن أجورهــم.

 ال معن

79.7

20.3

 ؟ هدعوم يف مھرجأ يعارزلا عاطقلا يف نیلماعلا ىضاقتی لھ 

93.1

8.8

57.9

11.4

71.3

12.4

13.2

69.5

6.9

91.2

42.1

88.6

28.7

87.6

86.8

30.5

 )ءادغلا لوانت ةرتف( مویلا لالخ ةبسانم ةحار ةرتف كل صصخی لھ

 بوتكم لمع دقع كلتمت لھ

                                        ةیضرم تازاجا ىلع لصحت لھ

 ةمدخلا ةیاھن تاقحتسم ىلع لصحت لھ

 ةیمسرلا تابسانملاو دایعالا يف تازاجا ىلع لصحت لھ

                              رجالا عوفدم يعوبسا ةزاجا موی ىلع لصحت لھ

 رجالا ةعوفدم ةینیدلاو ةیمسرلا لطعلاو تازاجالا لھ

 ؟ اھیلع ایفاضا ارجا ىقلتت لھ ةیفاضا تاعاسل لمعلل تررطضا ول امیف

يعارزلا عاطقلا يف نولماعلا اھیلع لصحی يتلا ةیلامعلا قوقحلا
 معن ال
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62.5

37.5

 ؟ )راسمسلا ( طیسولا لالخ نم مأ لمعلا بحاص عم ةرشابم لمعت لھ

 لمعلا بحاص عم ةرشابم

 ) راسمس ( طیسو لالخ نم

أيضــًا فــإن الغالبيــة مــن العامليــن فــي الزراعــة وبنســبة %87.6 أفــادوا بأنهــم ال يحصلــون علــى يــوم إجــازة أســبوعي مدفــوع األجــر، فــي حيــن لــم 
تتجــاوز نســبة مــن يحصلــون علــى يــوم إجــازة مدفــوع األجــر أســبوعيًا 12.4%.

الغالبيــة وبنســبة %71.3 مــن العمــال الزراعييــن يحصلــون علــى إجــازات فــي األعيــاد والمناســبات الرســمية، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %28.7 ال 
يحصلــون علــى مثــل تلــك اإلجــازات.

الغالبيــة وبنســبة %88.6 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي ال يحصلــون علــى مســتحقات نهايــة الخدمــة، فــي حيــن لــم تتجــاوز نســبة مــن يحصلــون 
علــى تلــك المســتحقات مــا نســبته %11.4 فقــط.

مــا نســبته %57.9 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنهــم يحصلــون علــى إجــازات مرضيــة بينمــا ال يحصــل علــى تلــك اإلجــازات مــا نســبته 42.1% 
منهــم.

الغالبيــة الكبــرى مــن العمــال الزراعييــن وبنســبة %91.2 ال يمتلكــون عقــود عمــل مكتوبــة، بينمــا لــم تتجــاوز نســبة مــن يمتلكــون مثــل تلــك العقــود مــا 
نســبته %8.8 منهــم.

الغالبيــة الكبــرى وبواقــع %93.1 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنهــم يحصلــون علــى فتــرة راحــة مناســبة خــالل اليــوم لتنــاول الغــداء، بالمقابــل فــإن 
مــا نســبته %6.9 منهــم ال يخصــص لهــم فتــرة راحــة.

كيف يتم احتساب ساعات العمل اإلضافية لمن يضطرون لعمل ساعات إضافية ؟

تضمنــت اســتمارة المســح ســؤااًل مباشــرًا للعمــال لالستفســار عــن ســاعات العمــل اإلضافيــة، وكيــف يتــم احتســابها وتقديــر مســتحقاتهم الماليــة علــى 
ســاعات التاخيــر، فهــل تحتســب وتقــدر بأجــرة ســاعة عمــل كمــا ســاعات العمــل العاديــة أم هنالــك آليــة مختلفــة الحتســاب ســاعات العمــل اإلضافيــة، 

وكانــت إجابــات العمــال علــى النحــو التالــي:

كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي فــإن الغالبيــة وبنســبة %87.0 مــن العمــال الزراعييــن الذيــن يعملــون لســاعات إضافيــة أفــادوا بــإن ســاعة العمــل 
اإلضافية تحتســب لهم كســاعة عمل، في حين تحســب بأجر ســاعة ونصف لما نســبته %12.0 من العاملين وبأجر ســاعتين لما نســبته 1.0%.

وكمــا أفــاد المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش البؤريــة فانــه ال يوجــد ســاعات عمــل محــددة فــي العمــل الزراعــي وبشــكل خــاص العامليــن فــي الخيــار، 
وبعــض أصحــاب العمــل يطبــق نظــام العبوديــة مــع العمــال ويمنعهــم مــن مغــادرة العمــل تحــت أي ظــرف مــن الظــروف خاصــة العامليــن فــي مــزارع 
الدجــاج، فالعامــل قــد يجــد نفســه فــي بعــض الحــاالت مضطــرًا للبقــاء بالمزرعــة إلــى أن يكبــر الصــوص وقــد تمتــد تلــك الفتــرة إلــى 14 يومــًا متواصلــة.

هل العاملون في القطاع الزراعي يعملون مباشرة مع صاحب العمل أم من خالل الوسيط ) السمسار ( ؟

فــي بعــض األحيــان يتــم العمــل باتفــاق مباشــر مــا بيــن صاحــب العمــل والعمــال الزراعييــن، وفــي أحيــان أخــرى يتــم العمــل فــي الزراعــة مــن خــالل 

87%

12% 1%

 ةیفاضا تاعاس لمعل نورطضی نمل ةیفاضالا لمعلا تاعاس باستحا متی فیك

 ةعاس

 فصنو ةعاس

 نیتعاس
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وســيط مــا بيــن المشــغل والعمــال، وبســؤال العمــال بهــذا الخصــوص كانــت إجاباتهــم علــى النحــو المبيــن بالرســم البيانــي:

الغالبيــة وبنســبة %62.5 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي يعملــون بشــكل مباشــر مــع مشــغليهم، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %37.5 يعملــون مــن 
خــالل الوســطاء والسماســرة.

هل العاملون من خالل وسيط )السمسار ( على معرفة بأجرتهم التي يتقاضاها السمسار من صاحب العمل ؟

ووفقًا للعمال فإن العمال الزراعيين تســلب حقوقهم مرتين، ســواء من المشــغل الذي يدفع لهم يوميًا أجور متدنية تتراوح ما بين 80 - 90 شــيكل، 
أو مــن خــالل السمســار الــذي يقــوم بتشــغيل العمــال مقابــل نســبة مــن أجورهــم، فمــن بعــض مــا رواه العمــال المشــاركون بمجموعــة النقــاش البؤريــة، 
إن السمســار يحصــل علــى مــا نســبته %30 مــن أجورهــم أحيانــًا، وفــي بعــض األحيــان هنــاك بعــض النســاء ال تعــرف كــم تبلــغ يوميتهــا التــي يدفعهــا 

صاحــب العمــل، وكل مــا تعرفــه هــو مــا يبقيــه لهــا السمســار.

وفيمــا يتعلــق باألجــور ومــدى معرفــة العامليــن مــن خــالل الوســطاء بحقيقــة مــا يدفعــه المشــغل للسمســار مقابــل عملهــم كانــت إجابــات العمــال علــى 
النحــو التالــي: 

كمــا هــو مبيــن فــإن مــا نســبته %27.4 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي عبــر الوســطاء والسماســرة ال يعرفــون كــم تبلــغ أجرتهــم اليوميــة التــي 
يتقاضاهــا السمســار مــن صاحــب العمــل، بالمقابــل أفــادت الغالبيــة وبنســبة %72.6 إنهــم علــى معرفــة بقــدر تلــك األجــرة.

ما هي النسبة التي  يحصل عليها الوسيط )السمسار( من راتب العاملين في القطاع الزراعي شهريًا ؟

وحــول النســبة التــي يقتطعهــا السمســار مــن رواتــب العمــال الزراعييــن وكمــا هــو مبيــن بالشــكل البيانــي، فقــد تصــل تلــك النســبة إلــى %30 ويبيــن 
الرســم البيانــي التالــي توزيــع العمــال الزراعييــن الذيــن يعملــون مــن خــالل السماســرة حســب النســبة المقتطعــة مــن رواتبهــم.

 معن ال

27.4

72.6

؟ لمعلا بحاص نم راسمسلا اھاضاقتی يتلا كترجأب ةفرعم ىلع تنأ لھ

– 20 % 10 نم لقا % 30 نم رثكا 30 % 10 – 20 %

2.1
10.8

24.5

62.7

 ایرھش يعارزلا عاطقلا يف نیلماعلا بتار نم ) راسمسلا ( طیسولا ھیلع لصحی ام ةبسن
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أفــاد مــا نســبته %62.7 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي عبــر وســطاء أو سماســرة بــإن مــا نســبته )%10 إلــى 20 %( مــن راتبهــم تذهــب للوســيط 
أو السمســار، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %24.5 منهــم أن مــا يدفعونــه مــن رواتبهــم للسماســرة يتــراوح بيــن ) %30-20( مــن راتبهــم الشــهري، 
ويدفــع للسمســار مــا نســبته %10.8 مــن العامليــن )أقــل مــن %10 مــن رواتبهــم( فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %2.1 إنهــم يدفعــون للسمســار أكثــر 

مــن %30.0 مــن رواتبهــم الشــهرية.

المخاطر

ما هي المخاطر التي  يتعرض لها العاملون في القطاع الزراعة أثناء العمل بالزراعة ؟

العامليــن فــي القطــاع الزراعــي معرضيــن لمخاطــر مختلفــة تتعلــق بطبيعــة عملهــم، وللتعــرف علــى مــا إذا كان العمــال الزراعييــن الفلســطينيين فــي 
الضفــة الغربيــة عرضــة لبعــض المخاطــر تــم ســؤالهم عــن مجموعــة مخاطــر وإمكانيــة تعرضعــم لهــا خــالل عمالهــم، وكانــت إجاباتهــم علــى النحــو 

التالــي:

الغالبيــة وبنســبة %88.4 مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي أفــادوا بأنهــم معرضيــن للدغــات األفاعــي والعقــارب أثنــاء عملهــم، ومــا نســبته 86.7% 
عرضــة للتعــرض لضربــات الشــمس، ومــا نســبته %84.5 معرضــون للحــوادث الناجمــة عــن اســتخدامهم لــآلالت والمعــدات الزراعيــة، والغالبيــة 
%83.2 معرضيــن للمــواد الكيماويــة مثــل األســمدة والمبيــدات، فــي حيــن أفــادت الغالبيــة أيضــًا وبنســبة %83.1 بأنهــم عرضــة لمخاطــر اإلصابــة 
بالبــرد الشــديد أثنــاء عملهــم بالزراعــة، والغالبيــة أيضــًا وبنســبة %82.5 معرضيــن لمخاطــر اإلصابــة بوخــزات وجــروح العيــن، بينمــا أفــادت الغالبيــة 
مــن العمــال/ات بأنهــم معرضــون لإلصابــة بالجــروح والكســور والســقوط مــن المرتفعــات، والغالبيــة وبواقــع %73.2 مــن العامليــن بالزراعــة أفــادوا بأنهــم 
معرضيــن لإلصابــة بالربــو وأمــراض الجهــاز التنفســي، فــي حيــث أفــاد مــا نســبته %64.1 إنهــم معرضيــن لإلصابــة باألمــراض الجلديــة، وأخيــرًا فــإن 

مــا نســبته %39.2 مــن العامليــن الزراعييــن أفــادوا بأنهــم معرضيــن لألمــراض المنتقلــة مــن الحيوانــات.

 تاناویحلا نم ةلقتنم ضارما

 ةیدلج ضارما

 يسفنتلا زاھجلا و / وبرلاب ةباصالا

 تاعفترم نم عوقولاو روسكلا وا حورجلا

  نیعلا حورجو تازخوب ةباصالا رطاخم

 دیدشلا دربلاب ةباصالا رطاخم

 )تادیبملاو ةدمسالا لثم( ةیوامیكلا داوملل ضرعتلا
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هل يتم إتخاذ التدابير في المنشأة الزراعية لحماية عمال الزراعة من أخطار العمل وأمراض المهنة ؟

هنالــك بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها حمايــة العمــال الزراعييــن مــن أخطــار العمــل والمهنــة، كمــا هــو الحــال مــع المهــن األخــرى، وعليــه ســألنا العمــال 
فيمــا إذا تــم إتخــاذ تدابيــر لحمايتهــم مــن مخاطــر المهنــة فــي أماكــن عملهــم  وكانــت النتيجــة كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي التالــي:

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي فــإن الغالبيــة وبواقــع %78.2 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنــه ال يتــم اتخــاذ التدابيــر لحمايــة العمــال 
مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة فــي المنشــآت الزراعيــة التــي يعملــون فيهــا، بينمــا أفــاد مــا نســبته %21.8 مــن العامليــن بــأن تلــك التدابيــر يتــم 

اتخاذهــا فــي المنشــآت التــي يعملــون فيهــا.

المخاطر في قطاع العمل الزراعي نوعين: 

 األول: اإلصابــة المباشــرة، كاالختنــاق أثنــاء عمليــة رش المبيــدات، أو اإلغمــاء أو التعــرض لضربــة شــمس، لكــن األخطــر فــي الموضــوع، النــوع 
الثانــي مــن األخطــار وهــو إصابــات المهنــة والتــي ال تظهــر علــى العامــل إال بعــد فتــرة كأمــراض الســرطان بســبب اســتخدام المــواد الكيماويــة، فبالنظــر 
إلــى أي مزرعــة تشــاهد مئــات عبــوات المــواد الكيماويــة ملقــاة علــى األرض وبطبيعــة الحــال كل تلــك العبــوات اســتخدمت وعلــى المــدى البعيــد تــؤدي 
لمشــاكل صحيــة، وبطبيعــة الحــال فــإن مزارعينــا وعمالنــا ال يلتزمــون بفتــرة األمــان، ففــي بعــض الحــاالت شــوهد بعــض العمــال يأكلــون مــن نفــس 

الحقــل أثنــاء رش الثمــار بالمبيــدات ومــن هنــا تنتشــر األمــراض فــي صفــوف العمــال. 

األخطــر أمــراض المهنــة، فمنهــم مــن يتعرضــون ألمــراض العامــود الفقــري، بســبب األحمــال الثقيلــة، ومنهــم مــا يتعرضــون لمــواد كيميائيــة خطــرة مهربــة  
مــن المســتوطنات بــدون أي تعليمــات عليهــا باللغــة العربيــة. فاألدويــة التــي تســتخدم فــي الزراعــة كمــادة النيماكــور، وهــي مــادة خطــرة علــى الصحــة 
وتســتخدم فــي زراعــة الخيــار دون رقابــة وتســتخدم الكثيــر مــن المــواد الخطــرة دون رقابــة وإشــراف وهــو موضــوع خطيــر، ويجبــر العمــال للعمــل فــي 

تلــك المــواد، كمــا ويحتــك العامــل بالمــواد الخطــرة بشــكل مباشــر وتتراكــم فــي جســم العامــل وقــد تظهــر نتائجهــا متأخــرة بعــد ســنوات.

وكمــا أفــاد عــدد مــن العمــال الزراعييــن المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش البؤريــة فــان صاحــب العمــل يحضــر المــواد الكيماويــة مــن المســتوطنات، 
ويحضــرون كميــات كبيــرة مــن المــواد الخطــرة التــي تمنــع وزارة الزراعــة الفلســطينية اســتخدامها، ومــع ذلــك يتــم إحضارهــا وتخلــط ويطلــب مــن العامــل 
اســتخدامها بالزراعــة دون علمــه بفحــوى تلــك المــواد وخطورتهــا، وهنالــك مخــازن مليئــة بتلــك المــواد فــي مناطــق الســلطة يســتخدمها أصحــاب العمــل 

دون أي رقابــة أو تفتيــش مــن قبــل وزارة الزراعــة أو وزارة العمــل، وتلــك المــزارع تمتــد مــن الكفيــر للجفتلــك.

هل يقوم المشغل بتوفير تجهيزات األمان والسالمة للعمال الزراعيين في مكان عملهم ؟

طبيعة العمل ال تتطلبالنعم تجهيزات السالمة

5.3%63.3%31.4%كمامات  

4.4%54.9%40.7%قفازات )كفوف زراعية(

4.3%66.8%28.9%جزمة أو حذاء مناسب

4.7%69.0%26.2%قبعة  أو الطاقية المناسبة أو غطاء الرأس 

6.2%77.4%16.4%نظارات واقية أثناء العمل للحفاظ على العين

7.0%73.2%19.8%ألبسة واقية 

19.1%62.7%18.2%طفاية حريق     

6.4%71.5%22.0%صندوق أسعافات أولية        

الغالبيــة وبنســبة %63.3 مــن العمــال والعامــالت الزراعيــن أفــادوا بــأن مشــغليهم ال يوفــرون لهــم الكمامــات، بينمــا أفــاد مــا نســبته %31.4 منهــم بــأن 
مشــغليهم يوفرونهــا لهــم، فــي حيــث أفــاد مــا نســبته %5.3 إن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب اســتخدام الكمامــات.

ومــا نســبته %54.9 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بــأن مشــغليهم ال يوفــرون لهــم القفــازات والكفــوف الزراعيــة فــي حيــن أفــاد مــا نســبته 
%40.7 بــأن مشــغليهم يوفرونهــا لهــم، بالمقابــل فقــد أفــاد مــا نســبته %4.4 إن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب اســتخدام القفــازات أو الكفــوف الزراعيــة.

الغالبيــة وبواقــع %66.8 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن ال يوفــر لهــم مشــغلوهم األحذيــة أو الجــزم المناســبة للعمــل، بالمقابــل فــإن مــا نســبته 
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%40.7 مــن العمــال أفــادوا بــأن مشــغليهم يوفــرون لهــم األحذيــة المناســبة، بينمــا ال يتطلــب عمــل مــا نســبته %4.3 مــن العمــال والعامــالت جــزم 
أو أحذيــة خاصــة بالعمــل.

أفــادت غالبيــة العمــال والعامــالت الزراعييــن وبنســبة %69.0 إن مشــغليهم ال يوفــرون لهــم القبعــات أو أغطيــة للــرأس، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته 
%26.2 بــأن مشــغليهم يوفــرون لهــم القبعــات وأغطيــة الــرأس أثنــاء العمــل، بينمــا أفــاد مــا نســبته %4.7 إن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب اســتخدام 

القبعــات أو أغطيــة للــرأس.

الغالبيــة وبنســبة %77.4 مــن العامليــن فــي الزراعــة أفــادوا بــأن مشــغليهم ال يوفــرون لهــم نظــارات واقيــة للحفــاظ علــى أعينهــم أثنــاء العمــل، فــي حيــن 
يوفــر تلــك النظــارت مشــغلو مــا نســبته %16.4 مــن العمــال، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %6.2 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن فــإن طبيعــة عملهــم 

ال تتطلــب اســتخدام نظــارات واقيــة.

الغالبيــة وبنســبة %73.2 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن ال تتوفــر لهــم األلبســة الواقيــة مــن قبــل مشــغليهم، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %19.8 بــأن 
مشــغليهم يوفــرون لهــم تلــك األلبســة، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %7.0 أفــادوا بــأن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب ألبســة واقيــة.

الغالبيــة مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بــأن مشــغليهم ال يوفــرون طفايــة حريــق فــي مــكان العمــل فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %18.2 مــن 
العمــال إن مشــغليهم يوفــرون طفايــات حريــق فــي مــكان العمــل، بالمقابــل أفــاد مــا نســبته %19.1 إن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب وجــود طفايــة حريــق 

فــي مــكان العمــل.

أفــادت غالبيــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي وبنســبة %71.5 بــأن مشــغليهم ال يوفــرون صنــدوق إســعافات أوليــة فــي مــكان العمــل، بينمــا أفــاد مــا 
نســبته %22.0 أن مشــغليهم يوفــرون صناديــق اإلســعاف األولــي، ومــا نســبته %6.4 أفــادوا بــأن طبيعــة عملهــم ال تتطلــب وجــود صنــدوق إســعاف.

مــن أكثــر الحقــوق المنتهكــة فــي القطــاع الزراعــي هــو الحــق فــي الصحــة والســالمة المهنيــة، ومــا يعــادل %90 مــن المنتجــات الزراعيــة تســتخدم فيهــا 
المــواد الكيماويــة، ومــن تجربــة نقابــة العامليــن فــي الزراعــة ومشــاهداتهم صاحــب مزرعــة فــي النصاريــة  يقــوم بــرش المبيــدات علــى الخيــار أثنــاء عمــل 

المزارعــات بالمزرعــة والــرذاذ يتطايــر عليهــن دون أي اكتــراث. فالمزارعــات يعملــن علــى القطــف دون أن يعلمــن أي شــيء عــن المــواد المســتخدمة. 

وال يوجــد التــزام بفتــرة األمــان، وال توضــع إرشــادات، والمــواد الكيماويــة تنتقــل إلــى منــازل العمــال وبقيــة أفــراد إســرهم مــن خــالل مالبســهم، وأصحــاب 
العمــل ال يؤمنــون مالبــس خاصــة للعمــال.

هل يقوم المشغل بتوفير إجراءات السالمة  للعاملين في القطاع الزراعي مكان العمل؟

النعمإجراءات  السالمة

94.6%5.4%هل يوجد في مكان العمل مسعف / مسعفون مدربون

75.4%24.6%تخضع جميع المعدات للصيانة والفحص الدوري، وتخضع لشروط السالمة العامة

تطعيــم العامــالت والعمــال ضــد األمــراض المعديــة أو الســارية أو التــي تتنقــل مــن الحيوانــات نتيجــة التعامــل 
معهــا

%9.5%90.5

37.1%62.9%تزويد المركبات المستعملة لياًل بمصابيح أمامية وخلفية مناسـبة للطرق العامة و/أو الحقول

78.8%21.2%هل تلقيت تدريبًا متعلقًا بإجرءات السالمة والصحة

76.4%23.6%يتوفر للعاملين والعامالت معدات الوقاية الشخصية المالئمة للتعامل مع المواد الخطرة 

69.6%30.4%يتم تخزين عبوات المبيدات في مكان خاص بها 

73.8%26.2%يتم وضع اشارات التحذير الخاصة بالمواد الكيمائية والمبيدات على كافة مناطق التخزين 

69.6%30.4%يتوفر في مكان العمل دورات مياه ومراحيض مناسبة

67.9%32.1%هل يتم وضع العامل المناسب في الدور أو مكان العمل المناسب

الغالبيــة العظمــى وبنســبة %94.6 مــن العامليــن والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنــه ال يوجــد مســعف فــي مــكان عملهــم، بينمــا أفــاد مــا نســبته 5.4% 
إن مــكان عملهــم يتوفــر فيــه مســعف.

أفــاد غالبيــة العامليــن الزراعييــن وبواقــع %75.4 بــإن المعــدات فــي أماكــن عملهــم ال تخضــع للصيانــة والفحــص الــدوري وشــروط الســالمة، بينمــا 
أفــاد مــا نســبته %24.6 منهــم بــأن جميــع المعــدات فــي مــكان عملهــم تخضــع للصيانــة والفحــص الــدوري، وتخضــع لشــروط الســالمة العامــة.
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الغالبيــة الكبــرى وبواقــع %90.5 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنــه ال يتــم تطعيــم العامــالت والعمــال ضــد األمــراض المعديــة أو الســارية 
أو التــي تنقــل مــن الحيوانــات نتيجــة التعامــل معهــا فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %9.5 منهــم أنــه يتــم تطعيــم العامليــن فــي أماكــن عملهــم.

الغالبيــة وبنســبة %62.9 مــن العامليــن الزراعييــن أفــادوا  بــأن المركبــات المســتعملة ليــاًل فــي مــكان عملهــن تــزود بمصابيــح أماميــة وخلفيــة مناســـبة 
للطــرق العامــة و/أو الحقــول، فــي حيــن ال يتــم ذلــك فــي أماكــن عمــل مــا نســبته %37.1 مــن العماليــن.

الغالبيــة وبنســبة %78.8 مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن أفــادوا بأنهــم لــم يتلقــوا أي تدريبــات تتعلــق بإجــراءات الســالمة والصحــة بينمــا تلقــى مثــل 
تلــك التدريبــات مــا نســبته %21.2 منهــم.

الغالبيــة وبنســبة %76.4 مــن العامليــن والعامــالت فــي القطــاع الزراعــي أفــادوا بعــدم توفــر معــدات الوقايــة الشــخصية المالئمــة للتعامــل مــع المــواد 
الخطــرة متوفــرة فــي أماكــن عملهــن،  فــي حيــن تتوفــر تلــك المعــدات فــي أماكــن عمــل مــا نســبته %23.6 مــن العامليــن.

أأأفــادت الغالبيــة مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن وبواقــع %69.6 بأنــه ال يتــم تخزيــن عبــوات المبيــدات فــي مــكان خــاص بهــا فــي أماكــن عملهــم، 
بالمقابــل يتــم ذلــك فــي أماكــن عمــل مــا نســبته %30.4 مــن العامليــن.

الغالبيــة مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن وبنســبة %73.8 أفــادوا بأنــه ال يتــم وضــع إشــارات التحذيــر الخاصــة بالمــواد الكيمائيــة والمبيــدات علــى 
كافــة مناطــق التخزيــن فــي أماكــن عملهــم، بينمــا أفــاد مــا نســبته %26.2 أنــه يتــم وضــع تلــك اإلشــارات التحذيريــة فــي أماكــن عملهــم.

الغالبيــة مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن وبنســبة %69.6 ال يتوفــر فــي مــكان عملهــم دورات ميــاه ومراحيــض مناســبة، فــي حيــن يتوفــر ذلــك فــي 
أماكــن عمــل مــا نســبته %30.4 مــن العامليــن.

الغالبيــة مــن العمــال والعامــالت الزراعييــن وبنســبة %67.9 يــرون بأنــه ال يتــم وضــع العامــل المناســب فــي الــدور أو مــكان العمــل المناســب لهــم، 
بينمــا أفــاد مــا نســبته %32.1 إن فــي أماكــن عملهــم يتــم وضــع العامــل المناســب فــي الــدور أو المــكان المناســب لهــم.

الحماية
هل يمتلك العاملون في القطاع الزراعي تأمينًا صحيًا ؟

وبسؤال العمال الزراعيين فيما إذا كانوا مؤمنين صحيًا فجاءت إجاباتهم على النحو المبين في الشكل البياني التالي:

كمــا هــو مبيــن مــن الرســم البيانــي فــإن الغالبيــة مــن العمــال الزراعييــن وبواقــع %77 ال يمتلكــون تأمينــا صحيــًا، فــي حيــن إن نســبة مــن لديهــم تأميــن 
صحــي لــم تتجــاوز %23 منهــم.

هل يتكفل المشغل )صاحب العمل( بدفع رسوم التأمين الصحي للعاملين الذين يمتلكون التأمين ؟

وبالنســبة لشــريحة المؤمنيــن صحيــًا مــن بيــن العمــال، فعنــد ســؤالهم فيمــا إذا كان أربــاب عملهــم يتكفلــون بدفــع رســوم التأميــن الصحــي الخــاص بهــم 
فكمــا هــو مبيــن بالرســم التالــي أجابــت الغالبيــة بالنفــي.

 

 معن
23% 

 ال
77% 

؟ً ایحصً انیمأت يعارزلا عاطقلا يف نولماعلا كلتمی لھ

34.3

65.7

 نیذلا نیلماعلل يحصلا نیمأتلا موسر عفدب )لمعلا بحاص( لغشملا لفكتی لھ
؟ نیمأتلا نوكلتمی

 معن

 ال
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مــن بيــن العمــال المؤمنيــن صحيــًا أفــاد مــا نســبته %65.7 وهــم الغالبيــة بــأن صاحــب العمــل ال يتكفــل بدفــع رســوم تأمينهــم الصحــي، بينمــا أفــاد مــا 
نســبته %34.3 منهــم بــأن صاحــب العمــل هــو مــن يتكفــل بدفــع رســوم التأميــن الصحــي الــذي يمتلكونــه. 

هل يتلقى العاملون في القطاع الزراعي تعويضات من قبل المشغل في حال تعرضوا إلصابة تعيقهم عن ممارسة عملهم ؟

وفــي استفســارنا عــن أصابــات العمــل وهــل يتــم تعويضهــم مــن أصحــاب العمــل عــن مــا يتعرضــون لــه مــن إصابــات أثنــاء عملهــم خاصــة اإلصابــات 
التــي تمنعهــم مــن ممارســة العمــل فكانــت اإلجابــة كمــا هــو مبيــن بالشــكل التالــي:

الغالبيــة مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعييــن وبواقــع %85.4 ال يتلقــون تعويضــات مــن قبــل المشــغل فــي حــال تعرضــوا إلصابــة تعيقهــم عــن ممارســة 
عملهــم، فــي حيــن أن مــن يتلقــون تعويضــات فنســبتهم تصــل إلــى 14.6%.

هل التعويض الذي يدفعه المشغل للعاملين في قطاع الزراعة جراء إصابتهم مناسب ؟

وبالنســبة لألقليــة مــن العمــال والذيــن ال تتجــاوز نســبتهم %14.6  ممــن يتلقــون تعويضــات عــن إصابــات العمــل مــن مشــغليهم فعندمــا ســألناهم إلــى 
أي حــد يجــدون هــذا التعويــض مناســب فكانــت إجاباتهــم علــى النحــو التالــي:

كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي فــإن الغالبيــة وبنســبة %73.6 مــن العمــال الزراعييــن الــذي يتلقــون تعويضــات مــن مشــغليهم، إن تعرضــوا إلصابــات 
تحــول دون تمكنهــم مــن العمــل يجــدون تلــك التعويضــات مناســبة إلــى مناســبة جــدًا )%61.2 مناســبة، %12.4 مناســبة جــدًا( بالمقابــل فــإن مــا 

نســبته 24.8%

 يرونها غير مناسبة وما نسبته %1.6 يرونها غير مناسبة إطالقًا.

14.6

85.4

 نع كقیعت ةباصإل تضرعت لاح يف لغشملا لبق نم تاضیوعت ىقلتت لھ
؟ كلمع ةسرامم

 معن
 ال

 اقالطا بسانم ریغ بسانم ریغ بسانم ادج بسانم

12.4

61.2

24.8

1.6

 بسانم مھتباصإ ءارج ةعارزلا عاطق يف نیلماعلل لغشملا ھعفدی يذلا ضیوعتلا لھ
؟
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هل يتكفل صاحب العمل بمصاريف عالج العاملين في القطاع الزراعي في حال تعرضهم إلصابة عمل وهم غير مؤمنين صحيًا ؟

أما بالنسبة لتكاليف العالج وفيما إذا كان رب العمل يتكفل بدفعها فقد جاءت إجابات العمال على النحو التالي:

وفقــًا لمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي فــإن الغالبيــة وبواقــع %76.5 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بــأن صاحــب العمــل ال يتكفــل  بمصاريــف عالجهــم 
فــي حــال تعرضهــم إلصابــة عمــل وهــم غيــر مؤمنيــن صحيــًا، بالمقابــل أفــاد مــا نســبته %23.5 أن أصحــاب العمــل الذيــن يعملــون معهــم يتكفلــون 

بمصاريــف العــالج فــي حــال إصابتهــم.

المواصالت والمركبات المستخدمة لنقل العمال

كيف يصل العاملون في القطاع الزراعي إلى أماكن عملهم ؟

النســبة األكبــر وبواقــع %44.7 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنهــم يصلــون إلــى أماكــن عملهــم باســتخدام بــاص أو ســيارة خاصــة بالعمــل، فــي حيــن 
يســتخدم مــا نســبته %22.3 ســيارات خاصــة، و%24.2 يســتخدمون المواصــالت العامــة، بينمــا يصــل مشــيًا علــى األقــدام مــا نســبته %7.9 و 

باســتخدام الدراجــات الهوائيــة مــا نســبته %0.9 منهــم.

هل المركبة المخصصة لنقل العاملين في القطاع الزراعي من وإلى العمل مهيأة ومناسبة ؟

النسبة اإلجابة 

55.2%نعم

44.8%ال

كمــا هــو مبيــن مــن معطيــات الجــدول فــإن مــا نســبته %55.2 مــن العمــال الزراعييــن الذيــن يســتخدمون المركبــات للوصــول أماكــن عملهــم أفــادوا بــإن 
تلــك المركبــات مهيــأة ومناســبة، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %44.8 منهــم بأنهــا ليســت مهيــأة وال مناســبة. 

 ال معن

23.5

76.5

 ةباصإل مھضرعت لاح يف نیلماعلا جالع فیراصمب لمعلا بحاص لفكتی لھ
؟ ًایحص نینمؤم ریغ مھو لمع

44.7

22.3

24.2

7.9

0.9

 لمعلاب ةصاخ ةرایس وا صاب

 ةصاخلا ةرایس

 ةماع تالصاوم

 مادقالا ىلع ایشم

  ةیئاوھ  ةجارد

 ؟ مھلمع نكامأ ىلإ يعارزلا عاطقلا يف نولماعلا لصی فیك
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هل يتم االلتزام بنقل عدد العمال المناسب مع عدد المقاعد في مركبة نقل العمال ؟

النسبة اإلجابة 

45.0%العدد مناسب

52.3%العدد يفوق عدد المقاعد

2.7%عدد العمال أقل من عدد المقاعد

وعنــد ســؤال العمــال عــن االلتــزام بنقــل عــدد العمــال المناســب مــع عــدد المقاعــد فــي مركبــة نقــل العمــال أفــاد مــا نســبته %52.3 بــأن عــدد العمــال 
يفــوق عــدد المقاعــد، بينمــا أفــاد مــا نســبته %45.0 أن عــدد العمــال فــي المركبــة يتناســب مــع عــدد المقاعــد، بينمــا أفــاد مــا نســبته %2.7 إن عــدد 

العمــال أقــل مــن عــدد المقاعــد فــي المركبــة.

هل المركبة التي يستخدمها العاملين في القطاع الزراعي للوصول إلى العمل والعودة منه قانونية أو غير قانونية ؟

النسبة اإلجابة 

62.7%قانونية )مؤمنة ومرخصة(

37.3%غير قانونية

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول فــإن مــا نســبته %62.7 مــن العمــال يتــم نقلهــم إلــى أماكــن عملهــم مــن خــالل مركبــات قانونيــة )مؤمنــة ومرخصــة( بينمــا 
تســتخدم مركبــات غيــر قانونيــة فــي نقــل مــا نســبته %37.3 مــن العمــال.

هــل يتكفــل المشــغل )صاحــب العمــل( بتغطيــة تكاليــف مواصــالت العامليــن فــي القطــاع الزراعــي إلــى العمــل والعــودة للبيــت دون أن يخصــم مــن 
راتبهــم ؟

النسبة العدد اإلجابة 

34.2% 279نعم

65.8%536ال

100.0%815المجموع 

وكمــا هــو مبيــن مــن معطيــات الجــدول فــإن مــا نســبته %65.8 مــن العمــال أفــادوا بــإن مشــغليهم )أصحــاب العمــل( ال يتكفلــون بتغطيــة تكاليــف 
مواصالتهــم ذهابــًا وإيابــًا مــن وإلــى العمــل، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %34.2 مــن العمــال بــأن مشــغليهم يتكفلــون بتغطيــة تكاليــف مواصالتهــم إلــى 

العمــل والعــودة للبيــت دون أن يخصــم مــن رواتبهــم.

ما هي تكلفة المواصالت ذهابًا وإيابًا للعاملين الزراعيين الذين ال يوفر لهم صاحب العمل المواصالت شهريًا من راتبهم ؟

النسبة اإلجابة 

25.2%اقل من 10%

0% 10-2%55.4

% 20-30%17.7

1.7%أكثر من 30 %

المعطيــات الــواردة فــي الجــدول تفيــد بــأن مــا نســبته %55.4 مــن العمــال الذيــن ال يتــم تغطيــة مواصالتهــم مــن قبــل صاحــب العمــل يدفعــون مــن 
رواتبهــم مــا نســبته 10 إلــى %20 بــدل مواصــالت ذهابــًا وإيابــًا لعملهــم، بينمــا يدفــع مــا نســبته %25.2 أقــل مــن %10 مــن رواتبهــم للمواصــالت، 
فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %17.7 إن مــا يدفعونــه للمواصــالت يتــراوح مــا بيــن 20 إلــى %30، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته %1.7 إن مــا يدفعونــه 

للمواصــالت يتجــاوز %30 مــن رواتبهــم الشــهرية.
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اإلشراف والرقابة الرسمية:

هل سبق وإن قامت جهة رسمية حكومية أو غير حكومية بمتابعة العاملين الزارعيين والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم ؟

أشــار العمــال الزراعييــن خــالل مجموعــات النقــاش لوجــود فجــوة بيــن العمــال والجهــات المســؤولة فــي الحكومــة فــال متابعــة وال إشــراف وال مســاعدة، 
مستشــهدين على ســبيل المثال بصندوق وقفة عز، فبالرغم من تســجيل العمال الزراعيين من قبل النقابات إال أنه تم اســتثنائهم من منح الصندوق 

ولــم تقــدم لهــم إي مســاعدات بالرغــم مــن تضررهــم فتــرة الكورونــا. 

وفــي فتــرة كورونــا تــم اســتثناء العمــال الزراعييــن علمــًا أن رواتبهــم تقلصــت فــي فتــرة كورونــا للنصــف ووصلــت يوميــة العامــل إلــى 40 شــيكل؛ بســبب 
ارتفــاع البطالــة فــي القطاعــات األخــرى وتوجــه كثيــر مــن العمــال للعمــل فــي الزراعــة.

وعنــد ســؤالهم مــن خــالل اســتمارة المســح إن كان هنالــك أي جهــة رســمية حكوميــة أو غيــر حكوميــة تقــوم بمتابعــة العامليــن  الزراعييــن والتعــرف 
علــى احتياجاتهــم ومشــاكلهم، جــاءت إجاباتهــم علــى النحــو التالــي: 

ــم يســبق أن قامــت أي جهــة رســمية  كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي فــإن الغالبيــة الكبــرى وبواقــع %97.0 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بأنــه ل
حكوميــة أو غيــر حكوميــة بمتابعتهــم والتعــرف علــى احتياجاتهــم ومشــاكلهم، بينمــا أفــاد مــا نســبته %3.0 فقــط منهــم بــإن هنالــك جهــات تتابعهــم 

وتهتــم لمعرفــة احتياجاتهــم ومشــاكلهم.

العالقات المهنية
ما هي الصعوبات التي يواجهها العاملون الزارعيين ؟

وبســؤال العمــال الزراعييــن مــن خــالل اســتمارة المســح عــن مجموعــة مــن الصعوبــات، وإن كانــوا يواجهونهــا أثنــاء عملهــم، فجــاءت النتائــج كمــا هــو 
مبيــن فــي الشــكل التالــي:

 معن
3% 

 ال
97% 

 ةعباتمب ةیموكح ریغ وأ ةیموكح ةیمسر ةھج يأ تماق نأو قبس لھ
 ؟ مھلكاشمو مھتاجایتحا ىلع فرعتلاو نییعارزلا نیلماعلا

 شرحتلاو ةیسنجلا تاسكاعملا وا يدسجلا سمالتلا
 فنعلاو يندبلا ءادتعالا
 مئاتشلاو ةیظفللا تاناھإلل ضرعتلا
 كنع امغر تالاجم يف لمعلا ىلع كرابجا متی لھ
 لطعلاو تازاجالا نم نامرحلا
  رجالا ةعوفدم ریغ تاعاسل تلمع لھ
  دیدشلا دربلا يف لمعلا ىلع كرابجا متی لھ
 لغشملا لبق نم كدض زییمتلل ضرعتت لھ
 دیدشلا رحلا يف لمعلا ىلع كرابجا متی لھ
 لمعلاب كئالمز لبق نم كدض زییمتلل ضرعتت لھ
  قاھرالا ببسب ؤیقتو ءامغإلل ضرعتلا
  برشلا هایم ىلع لوصحلا يف ةبوعص تھجاو لھ

9.3
11.6

22.3

28.9
32.7

32.8
34.9

36.2
36.7

37.2

38.5
42.9

 نییعارزلا نولماعلا اھل ضرعتی يتلا تابوعصلا
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كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي فــإن مــا نســبته %42.9 مــن العمــال الزراعييــن واجهــوا صعوبــة فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب، ومــا نســبته 
%38.5 تعرضــوا لإلغمــاء والتقيــؤ بســبب اإلرهــاق، وأفــاد مــا نســبته %37.2 إنهــم تعرضــوا للتمييــز مــن قبــل زمالئهــم فــي العمــل، ومنهــم مــا نســبته 
%36.7 اجبــروا علــى العمــل فــي الحــر الشــديد، ومــا نســبته %36.2 تعرضــوا لتمييــز ضدهــم مــن قبــل المشــغل، ومــا نســبته %34.9 أجبــروا علــى 
العمــل فــي البــرد الشــديد، ومــا نســبته %32.8 عملــوا لســاعات غيــر مدفوعــة األجــر، بينمــا تــم حرمــان مــا نســبته %32.7 مــن اإلجــازات والعطــل، 
وأفــاد مــا نســبته %28.9 مــن العمــل إنهــم أجبــروا علــى العمــل فــي مجــاالت رغمــًا عنهــم، فيمــا تعــرض مــا نســبته %22.3 لإلهانــات اللفظيــة 

والشــتائم، وتــم االعتــداء بدنيــًا علــى مــا نســبته %11.6  ومــا نســبته %9.3 تعرضــوا للتحــرش والتالمــس الجســدي والمعاكســات الجنســية.

العمــل فــي الزراعــة قطــاع غيــر منظــم وال تتوفــر معطيــات حــول عــدد العامليــن فيــه، ويشــهد تميــزًا باألجــور وســاعات العمــل علــى أســاس الجنــس، 
فبالغالــب أجــور العامــالت مــن النســاء أقــل مــن أجــور العمــال الرجــال، فعلــى ســبيل المثــال النســاء العامــالت فــي قطــف ثمــار الباميــا فــي منطقــة 
بئــر الباشــا تعمــل فــي ســاعات الليــل علــى ضــوء المصابيــح وتخاطــر دون أن تعلــم مــا قــد يتواجــد بيــن األعشــاب، عــدا عــن تركهــا لبيتهــا وألســرتها، 

وتنتهــك حقوقهــن إال أنهــن يمتنعــن عــن التبليــغ والشــكوى، وال تتوفــر لهــن مرافــق صحيــة ودورات ميــاه وغيــره.

لكــن مرافــق التصنيــع الغذائــي الوضــع فيهــا أكثــر تنظيمــًا وتتوفــر فيهــا ظــروف عمــل أكثــر تنظيمــًا وتتوفــر لهــن مرافــق ودورات ميــاه وتاميــن صحــي، 
باإلضافــة لتوفــر المواصــالت، عكــس العامــالت فــي الســهول، وتخــاف النســاء وتتــردد عــن اإلفصــاح عــن إصابــات العمــل التــي تتعــرض لهــا أو 

التحــرش )تخــرج النســاء للعمــل بالزراعــة قبــل أذان الفجــر(.

حمايــة النســاء .. أغلــب النســاء العامــالت فــي الدفيئــات هــن مــن النســاء محــدودات الوعــي بمخاطــر المبيــدات الكيماويــة ويتواجــدن بالمحميــات علــى 
مــدار الســاعة.

إحــدى النســاء العامــالت وصفــت تجربتهــا بالقــول: فــي موســم قطــف ورق العنــب يدفــع للنســاء شــيكل ونصــف عــن كل كيلوغــرام يتــم جمعــه، علمــًا 
أنــه فــي أحســن األحــوال يمكــن للعاملــة جمــع 20 كيلــو وبالتالــي يوميــة العاملــة تكــون 30 شــيكل، أو يتــم تشــغيلها أقــل مــن 8 ســاعات يوميــًا.

أين يتوجه العاملون الزارعيين لتقديم الشكوى أو لحل الخالف في حال حصل خالف مالي أو قانوني بينهم وبين صاحب العمل ؟

وفــي محاولــة للتعــرف علــى الجهــات التــي قــد يتوجــه لهــا العمــال الزراعييــن أكثــر مــن غيرهــا لحــل أي خــالف قانونــي قــد ينشــأ بينهــم وبيــن مشــغليهم، 
تــم توجيــه ســؤال مباشــر لهــم عبــر االســتمارة إلــى أيــن ســتتجه حــال حــدوث خــالف مالــي أو قانونــي بينــك وبيــن صاحــب العمــل، فكانــت خياراتهــم 

علــى النحــو التالــي:

وفقــًا لمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي فــإن النســبة األكبــر مــن العمــال الزراعييــن وبواقــع %42.1 يتوجهــون لمحــاٍم خــاص لتقديــم الشــكوى أو لحــل 
أي خــالف مالــي أو قانونــي قــد يحصــل بينهــم وبيــن مشــغليهم )أصحــاب العمــل(، بالمقابــل فــإن مــا نســبته %19.1 يتوجهــون لــوزارة الزراعــة، ومــا 
نســبته %16.5 يتوجهــون لــوزارة العمــل، بينمــا يتوجــه مــا نســبته %11.0 مــن العمــال لمؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــن يتوجهــون للنقابــات مــا 

نســبتهم %7.5 بينمــا ينوجــه للعائلــة لتحــل لهــم مشــاكلهم مــع مشــغليهم مــا نســبته %3.8 مــن العمــال.

3.8

7.5

11.0

16.5

19.1

42.1

 ةلئاعلا

 لامعلا تاباقن

 يندملا عمتجملا تاسسؤم

 ةینیطسلفلا لمعلا ةرازو

 ةینیطسلفلا ةعارزلا ةرازو

 صاخ يماحم

 كنیب لصحی دق  ينوناق وأ يلام فالخ يأ لحل وأ ىوكشلا میدقتل ھجوتت نیأ
 ؟ لمعلا بحاص نیبو
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هل العاملون الزراعيين أعضاء في نقابة ؟

وللتعــرف علــى مــدى تنظيــم وتأطيــر العمــال الزراعييــن فــي أجســام نقابيــة، تــم ســؤالهم بشــكل مباشــر هــل أنــت/ي عضــو أو منتمــي إلــى نقابــة مــا ؟ 
فكانــت إجابــة الغالبيــة بالنفــي كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي التالــي:

تظهــر معطيــات الرســم البيانــي بــأن الغالبيــة الكبــرى وبواقــع %91.0 مــن العمــال الزراعييــن غيــر منتســبين للنقابــات، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته 9.0% 
إنهــم أعضــاء نقابيين.

هل يؤيد أم يعارض العاملون الزراعيين تشكيل نقابة تمثلهم ؟

مــن معطيــات الرســم البيانــي يتضــح لنــا أن غالبيــة العمــال الزراعييــن بنســبة %84.9 مــع تشــكيل نقابــة تمثلهــم وتدافــع عــن مصالحهــم وحقوقهــم، 
حيث أفاد ما نســبته %52.5 إنهم يؤيدون ذلك ويؤيد ذلك بشــدة ما نســبته %32.4 ، بالمقابل فإن من يعارضون تشــكيل نقابة للعمال الزراعيين 

مجموعهــم %15.0 بواقــع %11.6 يعارضــون، ومــا نســبته %3.4 يعارضــون بشــدة .

9%

91%

 ؟ ةباقن يف ءاضعأ نییعارزلا نولماعلا لھ

 معن

 ال

 ةدشب ضراعا ضراعا دیؤا ةدشب دیؤا

32.4

52.5

11.6
3.4

؟ نییعارزلا لامعلا لثمت ةباقن لیكشت ضراعت مأ دیؤت لھ
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هل سينضم العاملون الزراعيين للنقابة الخاصة بهم في حال تم تشكيلها ؟

وللتعــرف علــى فيمــا إذا كان العمــال الزراعييــن علــى اســتعداد لالنضمــام إلــى نقابــة خاصــة بهــم حــال تشــكلها، فكانــت إجابــات العمــال علــى هــذا 
النحــو كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي التالــي:

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي، فــان مــا نســبته %48.0 مــن العمــال الزراعييــن ســينضمون بشــكل مؤكــد للنقابــة الخاصــة بالعمــال الزراعييــن، فــي 
حيــن أفــاد مــا نســبته %39.5 بأنهــم ربمــا ينضمــون للنقابــة حــال تشــكلها، بالمقابــل أفــاد مــا نســبتهم %12.5 إنهــم لــن ينضمــوا للنقابــة.

هل العاملون الزراعيين راضون عن األجر الذي يحصلون عليه مقابل عملهم ؟

وحــول مســتوى رضــى العمــال الزراعييــن عــن مســتوى األجــور التــي يتلقونهــا مــن مشــغليهم فكمــا هــو مبيــن بالشــكل البيانــي التالــي فــإن الغالبيــة منهــم 
غيــر راضــي عمــا يدفــع لهــم مــن أجــور.

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي فــإن الغالبيــة وبواقــع %70.4 مــن العمــال الزراعييــن غيــر راضيــن عمــا يتلقونــه مــن أجــر مقابــل عملهــم، ومــا 
نســبته %3.7 غيــر راضيــن إطالقــًا عــن هــذا األجــر. بالمقابــل فــإن مــا نســبته %23.6 منهــم راضــون عــن أجورهــم ومــا نســبته %2.3 راضــون 

جــدًا عــن تلــك األجــور.

 اھل مضنا نل ال اھل مضنا امبر دیكأتلاب  اھل مضنا فوس معن

48.0

39.5

12.5

 ؟ اھلیكشت مت لاح نییعارزلا لامعلاب ةصاخلا ةباقنلل مضنتیس لھ

 اقالطا ضار ریغ ضار ریغ ضار ادج ضار

2.3

23.6

70.4

3.7

  ؟ كلمع لباقم ھیلع لصحت يذلا رجألا نع ِضار تنأ لھ
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هل األجر الذي يحصل عليه العاملون الزراعيين من عملهم في الزراعة كاٍف لسد جميع احتياجاتهم ؟

وللتعــرف علــى مــدى كفايــة األجــور التــي يتقاضاهــا العمــال الزراعييــن مــن عملهــم بالزراعــة فــي ســد احتياجاتهــم واحتياجــات أســرهم فجــاءت النتائــج 
علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل البيانــي التالــي:

كمــا هــو مبيــن فــإن الغالبيــة وبواقــع %74.9 مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بــأن األجــور التــي يحصولــون عليهــا لقــاء عملهــم بالزراعــة غيــر كافيــة لســد 
احتياجاتهــم واحتياجــات أســرهم، ومــا نســبته %7.9 أفــادوا بــإن أجورهــم غيــر كافيــة إطالقــًا، بالمقابــل أفــاد مــا نســبته %16.4 منهــم بـــأن أجورهــم 

تكفــي لســد احتياجاتهــم واحتياجــات أســرهم، ومــا نســبته %0.8 أفــادوا بإنهــا كافيــة جــدًا.

هل يحصل العاملون الزراعيين على حوافز مادية عند زيادة اإلنتاج ؟

فــي العــادة  يحصــل العاملــون فــي المهــن المختلفــة علــى حوافــز ماديــة عنــد تحقيقهــم إنجــازات علــى صعيــد عملهــم، وعنــد ســؤال العمــال الزراعييــن 
فيمــا إذا كانــوا يحصلــون بدورهــم علــى حوافــز مــن مشــغليهم، كانــت النتيجــة علــى النحــو المبيــن بالشــكل البيانــي التالــي:    

الغالبيــة مــن العمــال الزراعييــن وبواقــع %76.0 أفــدوا بأنهــم ال يحصلــون علــى أي حوافــز ماديــة حتــى ولــو زادت انتاجيتهــم، بالمقابــل فــإن مــن 
يحصلــون علــى الحوافــز عنــد زيــادة انتاجيتهــم بلغــت نســبتهم 24.0%.

 اقالطا يفاك ریغ يفاك ریغ يفاك ادج يفاك

0.8
16.4

74.9

7.9

 كتاجایتحا دسل ٍفاك ةعارزلا يف كلمع نم ھیلع لصحت يذلا رجألا لھ
؟ كترسأ تاجایتحاو

 معن
24% 

 ال
76% 

         ؟ جاتنإلل كتدایز دنع ةیدام زفاوح ىلع لصحت لھ
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هل يحصل العاملون الزراعيين على حوافز معنوية عند زيادة اإلنتاج ؟

حتــى الحوافــز المعنويــة أفــاد العمــال الزراعييــن بإنهــم ال يحصلــون عليهــا مــن قبــل مشــغليهم إن هــم حققــوا انجــازات علــى صعيــد عملهــم كمــا هــو 
مبيــن بالشــكل البيانــي التالــي:

فــي ذات الســياق فقــد أكــد غالبيــة العمــال الزراعييــن بواقــع 0.57% إنهــم ال يحصلــون علــى أي حوافــز معنويــة عنــد زيــادة االنتــاج، بينمــا 
يحصــل علــى تلــك الحوافــز مــا نســبته %0.52.

هل يتعامل أصحاب العمل مع العمال الزراعيين باحترام وتقدير ؟

وضمــن الفقــرات التــي تضمنتهــا اســتمارة المســح لقيــاس طبيعــة العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، تــم توجيــه ســؤال مباشــر للعمــال وهــو 
هــل يتعامــل معــك صاحــب العمــل باحتــرام وتقديــر ؟ وكانــت النتيجــة كمــا هــو مبيــن بالشــكل البيانــي التالــي:

الغالبيــة وبنســبة 0.36% مــن العمــال الزراعييــن أفــادوا بــأن أصحــاب العمــل يتعاملــون معهــم باحتــرام وتقديــر، بالمقابــل أفــاد مــا نســبته 
0.73% مــن العمــال إن اصحــاب العمــل ال يعاملونهــم باحتــرام وتقديــر.

 معن
25% 

 ال
75% 

 ةدایز دنع ةیونعم زفاوح ىلع نییعارزلا نولماعلا لصحی لھ
 ؟ جاتنإلا

 معن
63% 

 ال
37% 

   ؟ ریدقتو مارتحاب نییعارزلا نیلماعلا عم لمعلا باحصا لماعتی لھ
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هل يشعر العاملون الزراعيين باألمن واألمان أثناء عملهم ؟

ينقســم العمــال الزراعييــن إلــى قســمين شــبه متســاويين بالنســبة لشــعورهم باألمــن واألمــان أثنــاء عملهــم، فقــد أفــاد مــا نســبته 0.15% منهــم 
بأنهــم يشــعرون باألمــن واألمــان، فــي حيــن مــا نســبته 0.94% ال يشــعر باألمــن واألمــان أثنــاء عملهــم.

هل يفكر العاملون الزراعيين باالستمرار في عملهم الحالي أم يفكرون في تغيير وظيفتهم وعملهم ؟ 

كمــا هــو مبيــن فــإن النســبة األكبــر مــن العمــال الزراعييــن وبواقــع 2.95% يفكــرون بالتغييــر وتــرك العمــل بالزراعــة كليــًا، بينمــا أفــاد مــا نســبته 
8.12% إنهــم يفكــرون باالســتمرار بالعمــل الزراعــي، فــي حيــن أفــاد مــا نســبته 0.91% إنهــم سيســتمرون بالعمــل الزراعــي ولكــن مــع صاحــب 

عمــل )مشــغل( آخــر.

 معن
51% 

 ال
49% 

؟ مھلمع ءانثأ نامألاو نمألاب نییعارزلا لامعلا رعشی لھ

21.8

59.2

19.0

 رارمتسالاب ركفا

 ةعارزلاب لمعلا كرتو رییغتلاب ركفا

 رخا لغشم عم يعارزلا لمعلاب رمتساس

 مھتفیظو رییغت يف نوركفی مأ يلاحلا مھلمع يف رارمتسالاب نییعارزلا لامعلا ركفی لھ
 ؟ مھلمعو



هل سبق وإن تعرض العاملون الزراعيين لإلهانة أو الضرب من قبل جنود االحتالل أو المستوطنين أثناء عملهم بالزراعة ؟

كمــا هــو مبيــن مــن الرســم البيانــي فــإن مــا نســبته 0.02% مــن العمــال الزراعييــن قــد ســبق وإن تعرضــوا للضــرب أو اإلهانــة مــن قبــل جنــود 
االحتــالل أو المســتوطنين، بينمــا لــم يتعــرض لذلــك أثنــاء عملــه مــا نســبته 0.08% منهــم.

الخاتمة  والتوصيات:
تبيــن مــن خــالل مراجعــة األدبيــات وتحليــل البيانــات المتحصلــة مــن خــالل اســتمارة البحــث وعمــل المجموعــات المركــزة، أن العامليــن فــي الزراعــة 
يتعرضــون لشــتى أنــواع االنتهــاكات التــي تطــال مختلــف الحقــوق التــي نصــت عليهــا المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، فعلــى صعيــد التشــريعات المحليــة 
تــم اســتثناء العامليــن الزراعييــن الموســميين مــن قانــون العمــل، األمــر الــذي يحرمهــم كثيــرًا مــن حقوقهــم. وفيمــا يخــص الحــد األدنــى لألجــور، ورغــم 
تدنــي هــذا األجــر وعــدم كفايتــه )0541 شــيكل حاليــًا ومــن المتوقــع رفعــه إلــى 0881 عــام 2202(، فإنــه غيــر مطبــق علــى الكثيــر مــن العامليــن 

الزراعييــن مــع العلــم أن خــط الفقــر المدقــع هــو 4791 شــيكل. 

ويضطــر معظــم العامليــن فــي القطــاع الزراعــي إلــى العمــل بــدون اتفاقيــات عمــل مكتوبــة، ممــا يحرمهــم الكثيــر مــن الحقــوق مثــل مكافــأة نهايــة الخدمــة 
والحــد األدنــى لألجــر وضمــان إجــراءات الســالمة العامــة والتأميــن ضــد مخاطــر المهنــة واإلجــازات مدفوعــة األجــر، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي ضمنهــا 
قــرار األمــم المتحــدة حــول حقــوق الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة والــذي لعبــت فلســطين ممثلــة باتحــاد لجــان العمــل الزراعــي 

دورًا فاعــاًل فــي التوصــل إليــه. هــذا إضافــة إلــى حرمانهــم حتــى مــن الحقــوق التــي نــص عليهــا قانــون العمــل الفلســطيني. 

لذلــك وجــد فريــق البحــث أن هنــاك ضــرورة ملحــة لتدخــل مختلــف الجهــات ذات العالقــة والقــدرة علــى التأثيــر، لتغييــر هــذا الواقــع وتطويــر قطــاع 
العامليــن فــي الزراعــة لمــا لهــذا القطــاع مــن دور محــوري فــي التنميــة الشــاملة، وتعزيــز صمــود العامــل والمــزارع علــى األرض، لحمايتهــا وتطويرهــا، 
وخاصــة أن جوهــر الصــراع فــي فلســطين يــدور حــول األرض وتفريغهــا مــن أصحابهــا بهــدف مصادرتهــا واالســتيالء عليهــا لصالــح المشــاريع 
االســتيطانية. كمــا إن القطــاع الزراعــي يكتســي أهميــة إضافيــة كمنتــج أول للغــذاء فــي ظــل جائحــة كورونــا وأثرهــا علــى االقتصــاد العالمــي وحركــة 

االســتيراد والتصديــر وارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة. 

 معن
20% 

 ال
80% 

 وأ لالتحالا دونج لبق نم برضلا وأ ةناھإلل تضرعت نإو قبس لھ
؟ ةعارزلاب كلمع ءانثأ نینطوتسملا
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التوصيات:
جــاءت توصيــات هــذه الدراســة نتيجــة مراجعــة األطــر التشــريعية والقانونيــة المتعلقــة بقطــاع العامليــن الزراعييــن، وبعــد تحليــل نتائــج االســتبيان وعمــل 
المجموعــات المركــزة والمقابــالت الخاصــة مــع األطــراف ذات العالقــة، وهــي توصيــات تعكــس وجهــات نظــر المبحوثيــن والجهــات النقابيــة والــوزارة 

المختصــة )وزارة العمــل( وفريــق البحــث: 

-  العمل من خالل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة  ووزارة العمل على  رفع وتيرة وعي العمال بحقوقهم وفقًا للتشريعات الدولية 
واالتفاقيات ذات الصلة وربطها ومقارنتها مع التشريعات الوطنية الفلسطينية، بما فيها القانون األساسي الفلسطيني، وقانون العمل الفلسطيني.

-  أن تعمـل المؤسسـات الحقوقيـة والنقابيـة علـى تحشـيد المواقـف الداعمـة لحقـوق العمـال والوقـوف إلـى جانبهـم مـن قبـل الجهـات النقابيـة والقـوى 
السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المدنـي مـن خـالل إثـارة قضيتهـم وتحسـين ظـروف عملهـم.

-  تشديد الرقابة والتفتيش من قبل الجهات ذات العالقة وخاصة وزارتي العمل والزراعة على استخدام  الكيماويات من أسمدة ومبيدات، والبحث 
عن بدائل أكثر أمنًا على صحة العمال والمسـتهلك والبيئة.

-  تنظيم وتوحيد العمال الزراعيين وتأطيرهم في مؤسسات نقابية للدفاع عن حقوقهم وحمايتها بشكل جماعي.

-   تغليظ العقوبات لمخترقي قانون العمل وبشكل خاص فيما يتعلق باألجور وساعات العمل للنساء.

-  توصية لمجلس القضاء األعلى بإنشاء محكمة خاصة للبت بالنزاعات العمالية وتعيين قضاة متخصصين  في هذا المجال.

-  إدراج العاملين في القطاع الزراعي بقانون العمل أسوة بباقي العمال، وتخصيص باب خاص بالعمال الزراعيين أو إصدار قانون خاص بهم.

-  تفعيل الشراكة بين النقابات العمالية الزراعية ووزارة الزراعة والعمل.

- إعداد ودعم وتحسين األطر التنظيمية الوطنية، وهيكليات دعم العاملين في الزراعة من خالل:  

• تعزيز تمثيل العمال من خالل لجان إدارة العمال.

• دعم صياغة قانون داخلي خاص بالعاملين في قطاع الزراعة يستند إلى قانون العمل.

• تصميم آليات لفض النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل في قطاع الزراعة.

• إعداد قواعد للتوظيف المنصف في الزراعة للحماية من التحايل والتعسف في ممارسات التوظيف.

• علــى وزارة العمــل إعــداد مشــروع قانــون عصــري للضمــان االجتماعــي واضــح المعالــم بالشــراكة مــع كافــة أطــراف العالقــة ينســجم مــع المواثيــق 
واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة.

• على مجلس الوزراء والجهات ذات االختصاص إصدار قانون لتوفير تأمين صحي وتأمين ضد إصابات العمل للعمال الزراعيين.

- تحسين ظروف العمل، وااللتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية: 

• الزام أرباب العمل بتنظيم عقود مكتوبة للعاملين  تضمن حقوق العاملين بما يراعي القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

• إعداد قواعد لممارسة التفتيش الفعال على العمل بين المزارعين ومفتشي العمل.

• بناء قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية لتلعب دورًا أكبر في دعم العمل الالئق.
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