تزايد ا�صابات العمل بني العمال الفل�سطينيني يف (ا�سرائيل)

منظمات نقابية :غياب احلد الأدنى من معايري ال�س�لامة املهنية وعدم �إلتزام
�أرباب العمل باالتفاقيات الدولية وراء تزايد احلاالت
تع � � ��ددت ا�صابات العمل وح � � ��االت الوفاة بني العمال الفل�سطينيني الذين يعملون داخ � � ��ل ال�شريط االخ�ضر  ،وذلك نتيجة غياب
تطبي � � ��ق وتوفري احلد الأدنى من معايري و�شروط ال�صحة وال�سالمة املهني � � ��ة للعمال الفل�سطينيني يف مواقع العمل الإ�سرائيلية
�أرب � � ��اب العمل الإ�سرائيليني وحكومتهم و�إلزامه � � ��م بتطبيق املعاهدات واملواثيق الدولية حلماية العمال الفل�سطينيني وحقوقهم
وتخفي � � ��ف معاناتهم وعذاباته � � ��م اليومية واملتوا�صلة �سواء على احلواجز الع�سكرية اال�سرائيليه يف طريقهم وعودتهم من العمل
�أو داخ � � ��ل مواقع العمل الإ�سرائيلية .وحيال هذا االمر جت � � ��ري االن حتركات من التنظيمات النقابية الفل�سطينية على خمتلف
امل�ستويات لتوفري احلماية الالزمة للعمالة الفل�سطينية داخل ال�شريط االخ�ضر.
 بداي � � ��ة طال � � ��ب الأم �ي ��ن الع � � ��ام الحتاد الإ�س���رائيليني وحكومتهم و�إلزامهم بتطبيق خليفة :ال�سالمة املهنية م�س�ؤولية �صاحبالعمل لتوفريها وتدريب العامل عليها
نقابات عمال فل�سطني �شاهر �سعد بو�ضع املعاهدات واملواثيق الدولية حلماية العمال

العـامــل

ح���د حلوادث العم���ل القاتل���ة واملميتة التي
يتعر�ض لها العمال الفل�س���طينيني يوميا يف
�سوق العمل الإ�سرائيلي .جاء ذالك على اثر
وفاة ثالثة عمال فل�سطينيني و�إ�صابة وجرح
�آخرين يف م�شاريع بناء وعمل �إ�سرائيليه يف
مناطق خمتلف���ة جراء غياب تطبيق وتوفري
احلد الأدنى من معايري و�ش���روط ال�ص���حة
وال�س�ل�امة املهني���ة للعم���ال الفل�س���طينيني
يف مواق���ع العم���ل الإ�س���رائيلية .كما طالب
«�س���عد» خالل مذكره عاجله بعث بها با�سم
االحتاد العام لنقابات عمال فل�س���طني بهذا
اخل�ص���و�ص ،ملدي���ر منظمة العم���ل الدولية
«ج���اي رايدر » بال�ض���غط على �أرباب العمل
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الفل�س���طينيني وحقوقهم وتخفيف معاناتهم
وعذاباتهم اليومية واملتوا�ص���لة �س���واء على
احلواجز الع�سكرية اال�سرائيليه يف طريقهم
وعودته���م من العم���ل �أو داخل مواقع العمل
الإ�سرائيلية.

 م � � ��ن جهته طالب الأم �ي ��ن العام حيدر�إبراهيم يف ت�ص���ريح �سابق املجتمع الدويل

بالتدخل الف���وري لإنهاء معاناة عمالنا على
احلواج���ز الإ�س���رائيلية ومطالب���ة اجلهات
الفل�س���طينية الر�سمية املخت�ص���ة املفاو�ضة
بال�ض���غط عل���ى �إ�س���رائيل م���ن اج���ل �إنهاء
كل �أ�ش���كال ابت���زاز العم���ال عل���ى احلواجز
وتفتي�شهم بطرق غري الئقة.

ونا�ش���د �إبراهي���م احلكوم���ة الفل�س���طينية
بالعم���ل �إىل جان���ب االحت���اد الع���ام لعمال
فل�س���طني بتنفيذ عدد م���ن الإجراءات التي
ت�ص���ب يف احللول الفوري���ة ملعاناة واكتظاظ
العم���ال على احلواجز وم���ا ينجم عنها من
�إ�صابات عمل ووفيات بني �صفوف العمال.

 من ناحيت � � ��ه �أو�ض � � ��ح النقابي حممودخليفة ع�ض � � ��و االمانه العام � � ��ه لالحتاد
العام لعم � � ��ال فل�سطني� ،أن هن���اك تزايد

يف ع���دد الوفي���ات ب�ي�ن �ص���فوف العاملني
الفل�س���طينيني وت�ض���اعف ا�ص���ابات العمل
بن�س���بة كب�ي�ره ،وت���زداد االث���ار ال�س���لبية
واخل�س���ائر املرتتبة على هذه اال�ص���ابات ال

