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   األمين العام إلتحاد نقابات عمال فلسطين-آلمة السيد شاهر سعد
  

  أيها األخوة واألخوات ،
  
الثــامن  فــي نلتقــي هــذا اليــوم لنحيــي ذآــرى شــهداء الحرآــة العماليــة وجرحاهــا   

 الذين سقطوا في مواقع العمل نتيجة الحوادث أو قضوا نتيجـة أمـراض   والعشرين من نسيان 
، أو حصدتهم رصاصات الغدر واالحـتالل خـالل تـوجههم ألمـاآن عملهـم مـن                 المهنة  الفتاآة  

  . أجل توفير لقمة العيش لهم والعائالتهم والحليب ألطفالهم 
  

وبهذه المناسبة فإننا ال ننسى أخواتنا العامالت الالتي سقطن في مصنع الوالعـات             
لذين يموتون يوميا فـي  في الخليل، والذين يسقطون يوميا في حوادث عمل أليمة ، وأولئك ا 

فقد أظهرت اإلحصاءات الدولية أن مـا يزيـد عـن مليـوني عامـل يموتـون                 . شتى أنحاء العالم    
 مليون  270آما يقع سنويا أآثر من      . سنويا نتيجة حوادث العمل واألمراض المتعلقة بالمهنة        

 أآثـر مـن     آما يقتـل  .  مليون حالة نتيجة أمراض المهنة     160حادث عمل في العالم وأآثر من       
 ألـف عامـل     340 ألف طفل سنويا في مواقع العمل غيـر األمنـة ويمـوت سـنويا أآثـر مـن                    12

  . نتيجة العمل بالمواد الخطرة 
  

إن هذه اإلحصاءات عن الخسائر البشرية لحوادث وأمراض العمل تدفعنا إلى ضـرورة             
 والصحة المهنيـة    العمل الجاد واليومي ال يجاد بيئة عمل آمنة،  ولتحسين إجراءات السالمة           

بكافة أبعادها وتفاصيلها وإجراءات الوقاية من حوادث العمل وأمراض المهنة حتى نتمكن من             
التقليل من حجم أصابات العمل ونتائجها الخطيرة على حياة اإلنسان بـشكل خـاص وعلـى                

ألن مسؤولية التصدي لهذا الواقع ليست لطرف علـى حـساب طـرف             . المجتمع بشكل عام    
  . ا هي مسؤولية مشترآة محلية ووطنية وإقليمية ودولية أخر وأنم

  
إننــا نــشهد اليــوم وبهــذا اليــوم العــالمي أنطالقــة نوعيــة جديــدة وأنــشطة متراآمــة 
ومتزايدة لمعالجة هذه القضايا على آل األصعدة تنفيذيا وتشريعيا وتـدريبا وتوعيـة متواصـلة               

  .  بعد يوم للحد من مخاطر العمل الذي يزيد تعقيدا وخطورة يوما
  

ولقد آان لمنظمة العمل الدولية واالتحادات النقابية الدولية الـدور الكبيـر لـيس فـي                
خلق الـوعي لمثـل هـذه المخـاطر بـل والعمـل علـى أرض الواقـع وسـن االتفاقيـات واتخـاذ                        
التوصيات وتنفيذ األنشطة مـن أجـل خلـق بيئـة عمـل الئقـة وآمنـة للعامـل تحمـي جـسده                

  .  وترفع من معنوياته وروحه وتصون آرامته
  

 بخـصوص تحديـد سـاعات العمـل         1919الـصادرة عـام      ) 1( فقد آان لالتفاقيـة رقـم       
اليومية االنطالقة األولى لمنظمة العمـل الدوليـة أآبـر األثـر فـي توجيـه األنظـار والدراسـات                    
 واالهتمام نحو واقع العمل، ووقف اإلجراءات التعـسفية التـي مـن شـأنها التـأثير علـى واقـع                

  .العمال جسديا واجتماعيا ونفسيا
  

التوصـية   واألنـشطة مثـل      توقد تلى هذه االتفاقية رزمـة مـن االتفاقيـات والتوصـيا           
 والتـي دعـت الحكومـات إلـى إنـشاء خـدمات تعنـى لحمايـة صـحة                   1919لعام   ) 5( رقم  

ة واالتفاقي حول إعانات إصابات العمل والسالمة المهنية         )121( العمال واالتفاقية رقم    
 حـول الـسالمة والـصحة المهنيـة وآـذلك البرنـامج              ) 164( والتوصية رقـم  )  155( رقم  



  
ومن هذا المنبر فان االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يـنظم بالتعـاون مـع اتحـاد                 

 14-13نقابات عمال النرويج وجامعة الخليل المؤتمر الوطني للصحة والسالمة المهنيـة مـن              
ة الهـام الـشوامرة، فوزيـ     ( حزيران القادم في مدينة الخليل تخليـدا لـشهيداتنا العـامالت            

محمود الفسفوس، رائدة مصطفى الحواجرة، منى يوسف العقيلي، خولة أحمـد           
يوسـف أبـو يوسـف، منتهـى أحمــد، مجـدولين األطـرش، جـواهر محمـود نعمــان،         
إيتسام يوسف خالف، هيام يوسف خالف، سهيلة خليل خالف، إفتكار عبد الجليل            

تيجـة اإلهمـال فـي    اللواتي قضين نحبهم في مصنع الوالعـات فـي الخليـل ن        ) محمد خالف 
وفي إنفجار غـاز فـي مدينـة نـابلس قـضى نحبـة              . مجال الصحة والسالمة المهنية بالمصنع    

  .طالب سليم غنام وفي حادث بناء مماثل الشهيد غسان العتيليالشهيد 
  

ومن خالل المؤتمر سيدعو االتحاد العـام إلنـشاء مجلـس وطنـي الـصحة والـسالمة            
عـد مـا آلـت اليـه أوضـاع العمـال فـي الـصحة والـسالمة                  للعمال بمـشارآة أطـراف اإلنتـاج، ب       

 عامًال 65المهنية فعدد العمال الذين قتلوا في حوادث العمل خالل السنوات الثالث الماضية 
  . إصابة عمل2750و 
  

  أيها األخوة واألخوات،
 وشعبنا اليوم نتيجة إجراءات االحتالل      نإن األوضاع التي يعيشها عمالنا الفلسطينيو     

ية والعقوبات الجماعية قـد أدى إلـى انتـشار ظـاهرتي البطالـة والفقـر علـى نطـاق                    التعسف
واسع وبنسب غير مـسبوقة، وأنـتم تعلمـون أن الفقـر والبطالـة مـن المـسببات األساسـية                    

  . للمرض وأنعكاساتة السلبية النفسية واالجتماعية 
  

يم معــه لقـد أدت هــذه األوضــاع الــشاذة والمؤلمــة إلــى خلــق واقــع معقــد ال تــستق 
إجراءات السالمة والصحة المهنية، ألن العامـل الجـائع أو العامـل الـذي يعمـل تحـت ظـروف                    
قاسية من حيث تدني األجور وإهمال شـروط وظـروف العمـل الالئـق لـن يكـون بمنـأى عـن                      

  . حوادث العمل والمرض 
  

وإنني وبهـذه المناسـبة ومـن هـذا المنبـر العمـالي أدعـو إلـى عقـد مـؤتمر وطنـي                       
ة قضايا ومشاآل وأثار البطالة والفقر المنتشرة في مجتمعنا الفلـسطيني منـذ أآثـر               لمعالج

 سنوات والتي هي سـبب رئيـسي فـي الكثيـر مـن اآلالم والمعانـاة والمـرض والجـوع          5من  
الذي يفتك بعائالت عمالنا الذين وصلوا إلى مرحة فقر مدقع بسبب عدم وجـود فـرص عمـل                  

  . لهم منذ فترة طويلة 
  

ــة    آمــا أدعــ ــة االجتماعي و آــل المــسؤولين إلــى تفعيــل صــندوق التــشغيل والرعاي
الفلسطينية الذي أنشأته منظمة العمل الدولية لمعالجة مشاآل البطالـة مـن خـالل خلـق                
وإيجاد فرص عمل لعمالنا العاطلين عن العمل بتشجيع بنـاء البنيـة التحتيـة وتـشجيع فـرص                  

  . تكوين األعمال في المجتمع الفلسطيني 
  

 الوطني والمدافعين عن حقوقنا الوطنيـة  ل عمالنا الذين آانوا وال يزالوا جنود النضا       إن
المــشروعة يــستحقون منــا آــل الرعايــة لــضمان أمــنهم االجتمــاعي وســالمتهم وســالمة    
عــائالتهم،  فــال بــد أن نــوفر لهــم التأمينــات االجتماعيــة والــصحية الحقيقيــة التــي تحمــي    

وشيخوختهم وبطالتهم وتوفر لهم حياة آريمة بعيـدة عـن          إصاباتهم وتعالج مرضهم وعجزهم     
ذل السؤال وبعيدة عن أثار البطالة والفقر المدمرة وتحقيق شروط وظروف عمل الئقة تحقق              

  .عزتهم وآرامتهم 
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