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تقديم
يأتــي إنجــاز مراجعــة االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع العمــل للفتــرة ( )2022 - 2017بعــد انقضــاء
نصــف المــدة الزمنيــة واســتجابة لتوجهــات الحكومــة الثامنــة عشــر فــي إدمــاج أولوياتهــا فــي خطــة
التنميــة الوطنيــة وعلــى رأســها أجنــدة السياســات الوطنيــة والخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة،
ويأتــي فــي مقدمــة هــذه األولويــات االنفــكاك عــن االحتــال والتوجــه نحــو التنميــة بالعناقيــد فــي
القطاعــات اإلنتاجيــة المختلفــة وإيــاء األهميــة لمتطلبــات ســوق العمــل بالتركيــز علــى التدريــب
المهنــي وتوســيع الخيــارات أمــام الشــباب وتمكيــن الفئــات الضعيفــة والمهمشــة علــى أن يبقــى
المواطــن أوال فــي تحســين الخدمــات المقدمــة وفــي تمكينــه مــن الصمــود والبقــاء فــوق أرضــه
بعيــش كريــم .وتأتــي هــذه األولويــات فــي صلــب قطــاع العمــل الــذي يــدرك الشــركاء فيــه حجــم
التحديــات التــي يواجهــا وفــي مقدمتهــا معــدالت البطالــة المتزايــدة وخاصــة فــي أوســاط الشــباب
والنســاء فــي ظــل اســتمرار ضعــف القــدرة االســتيعابية للقطاعــات المختلفــة والناتجــة أساســا
عــن مجمــل السياســات االحتالليــة اتجــاه فلســطين وشــعبها واقتصادهــا وهــو مــا يدفعنــا بإصــرار
لمواجهــة هــذا التحــدي مــن خــال هــذه االســتراتيجية والتــي تتقاطــع مــع معظــم االســتراتيجيات
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة .فنحــن فــي قطــاع العمــل ومعنــا كل شــركائنا مدعــوون لرفــع مســتويات
الحــوار وتكثيفهــا والحــرص والعمــل علــى اســتقرار الســوق المحلــي وجعلــه قــادر علــى خلــق فــرص
التشــغيل الالئقــة لشــبابنا مــن كال الجنســين ،وبمزيـ ٍـد مــن االســتثمار فــي قطــاع التدريــب المهنــي فــي
ظــل بيئــة تشــريعية داعمــة ومحفــزة ،ومزيـ ٍـد مــن المبــادرات الرياديــة التشــغيلية والتعاونيــة ،ومزيـ ٍـد
مــن الحــوار االجتماعــي لسياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تصــون الحريــات النقابيــة وتضمــن الســلم
المجتمعــي .كمــا صاحــب مراجعــة هــذه االســتراتيجية تحــد مــن نــوع جديــد يتعــرض لــه العالــم تمثــل
باالنتشــار الواســع لفايــروس كوفيــد_ 19مهــددا يذلــك حيــاة وصحــة المالييــن مــن البشــر وتــاركا اثــارا
كبيــرة علــى االقتصــاد واســواق العمــل ليضيــف الــى الخصوصيــة الفلســطينية اســتثناء اخــر يتطلــب
الموازنــة بيــن االســتجابة الطارئــه وخطــط االنعــاش والعمــل علــى التوجهــات االســتراتيجية
أخيــرا كل الشــكر والتقديــر لجميــع مــن ســاهموا بإعــداد هــذه االســتراتيجية ،مــن ممثلــي المؤسســات
الحكوميــة ،وممثلــي العمــال وأصحــاب العمــل ،وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وممثلــي
المؤسســات الدوليــة وخاصــة منظمــة العمــل الدوليــة ،وكافــة المؤسســات والــوزارات الحكوميــة.

د .نصري أبو جيش
وزير العمل

القسم األول
المقدمة
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القسم األول
المقدمة

1 .1مقدمة
يعتبــر االقتصــاد الفلســطيني األكثــر تأثــرا باالحتــال وسياســاته خاصــة مــا يتعلــق بســيطرة االحتــال
علــى األرض والمــوارد والتحكــم فــي المعابــر والحــدود وحركــة البضائــع واألفــراد واالســتثمار فــي
المناطــق المصنفــة (ج) ومواصلــة إغــاق قطــاع غــزة وهــو مــا جعــل مــن االقتصــاد الفلســطيني
هشــا ضعيفــا وتابعــا ورغــم كافــة المحــاوالت لــم تتمكــن خطــط التنميــة الوطنيــة مــن الخــروج مــن
دائــرة تأثيــر سياســات االحتــال وإجراءاتــه  ،ومــع اســتمرار هــذا التحــدي وتداعيــات فايــروس كورونــا
علــى ســوق العمــل أعــدت اســتراتيجية قطــاع العمــل لتعكــس أولويــات القطاع والتدخــات المطلوبة
حيــث مازالــت قضايــا التشــغيل وزيــادة مســاحته وتحســين خدماتــه تمثــل األولويــة القصــوى وهــو مــا
يتطلــب وضــع التشــغيل فــي قلــب خطــة التنميــة الوطنيــة مــن خــال وضــع خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة
للتشــغيل تمثــل اســتجابة وطنيــة شــاملة للخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار أن
يكــون التشــغيل أحــد أهــداف هــذه الخطــط بمــا فــي ذلــك البرامــج والمشــاريع فــي خطــط التنميــة
العنقوديــة والمرافقــة لبرامــج ومشــاريع االنفــكاك عــن االحتــال وبمــا يمكــن الشــركاء جميعــا مــن
رؤيــة عمليــة التشــغيل ومتطلباتهــا كجــزء مــن خطــط قطاعاتهــم بهــدف زيــادة المشــاركة فــي ســوق
العمــل خاصــة للنســاء والشــباب مــع التركيــز علــى المناطــق المهمشــة وداخــل الجــدار وقطــاع غــزة
والقــدس وهــذا مــا ستعكســه االســتراتيجية عبــر القطاعيــة للتشــغيل (قيــد االعــداد).
وفــي ذات الوقــت تحســين خدمــات التشــغيل وتعزيــز دور سياســات ســوق العمــل النشــطة (علــى
مســتوى اســتراتيجية قطــاع العمــل) وبمــا يشــمل تعزيــز دور الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل
والحمايــة االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك إدارة برامــج التشــغيل علــى المســتوى الوطنــي وتوجيــه كافــة
التدخــات نحــو أهــداف اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة وتعزيــز الشــراكات مــع القطــاع الخــاص
وتوجيــه برامجــه ومشــاريعه نحــو القطاعــات اإلنتاجيــة مــن خــال دعــم التشــغيل الذاتــي والريــادي
والتركيــز علــى المــرأة وذوي اإلعاقــة وتســهيل الوصــول الــى مصــادر التمويــل الميســرة وفتــح اآلفــاق
الكتســاب الخبــرة مــن خــال التشــغيل المؤقــت وتعزيــز التوجــه نحــو التعاونيــات خاصــة غيــر التقليديــة
فــي مجــاالت التكنلوجيــا والطاقــة والقطاعــات المســتهدفة بالعناقيــد مــن زراعــة وصناعــة وســياحة
وبمــا يزيــد مــن الــدور التنمــوي للحركــة التعاونيــة ويســاهم فــي خلــق فــرص العمــل وتعزيــز الشــراكة
علــى المســتوى المحلــي بتفعيــل دور مجالــس التشــغيل بمــا فــي ذلــك دراســة احتياجــات األســواق
المحليــة ومالمــح القــوى العاملــة غيــر النشــطة والمســاهمة فــي عمليــات التخطيــط علــى المســتوى
المحلــي .وتأتــي األولويــة الثانيــة فــي ضــرورة معالجــة اســتمرار الفجــوة الكبيــرة بيــن مخرجــات التعليــم
العالــي واحتياجــات ســوق العمــل والــذي تعكســه نســب البطالــة العاليــة فــي صفــوف الخريجييــن،
وهــو مــا يتطلــب التركيــز وإعــادة توجيــه الطلبــة نحــو التدريــب المهنــي والتقنــي ،وإيجــاد نمــوذج
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فلســطيني خــاص لمنظومــة التدريــب المهنــي يشــمل التوســع األفقــي فــي بنــاء المراكــز ،والعمــودي
فــي البرامــج والمهــن ووفــق مناهــج حديثــة تــؤدي الــى زيــادة اإلقبــال علــى التدريــب المهنــي والتقنــي
والتعليــم المســتمر ،بمــا فــي ذلــك التلمــذة المهنيــة مــن خــال شــراكات نوعيــة مــع القطــاع الخــاص،
إضافــة الــى العمــل علــى إعــداد التصنيــف المهنــي الفلســطيني وإمكانيــة االنتقــال بيــن المســتويات
المختلفــة ،وخلــق أنظمــة لقيــاس المهــارات والخبــرات واالعتــراف بهــا ،وتعزيــز برامــج الترويــج وتغييــر
الثقافــة المجتمعيــة تجــاه التدريــب المهنــي ،وكل ذلــك فــي اطــار عمليــة تنســيق كاملــة بيــن الجهــات
ذات العالقــة وصــوال الــى انشــاء الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي .وفــي ذات
الوقــت وكأولويــة ثالثــة ،اســتمرار العمــل علــى حوكمــة ســوق العمــل وتعزيــز مبــادئ العمــل الالئــق
مــن خــال االســتمرار فــي تطبيــق البرنامــج الثانــي للعمــل الالئــق فــي فلســطين للســنوات 2017-
 ،2022والــذي يشــمل تعزيــز تفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهنيــة ،وتطويــر عالقــات العمــل
والمفاوضــات الجماعيــة ،والرقابــة علــى الحــد األدنــى لألجــور خاصــة فــي القطاعــات المشــغلة
للنســاء ،والتوســع نحــو حمايــة العمالــة غيــر المنظمــة ،وجســر الفجــوة التمييزيــة علــى أســاس النــوع
االجتماعــي فــي ســوق العمــل وحمايــة األمومــة .كمــا أن تعزيــز الشــراكة الثالثيــة والحــوار االجتماعــي
تمثــل أولويــة رابعــة مــن خــال العمــل علــى مأسســة عمــل اللجــان الثالثيــة ،وزيــادة مســاحة الشــراكة
والحــوار االجتماعــي نحــو الوصــول الــى إطــار مؤسســي وتنظيمــي لســوق العمــل يشــمل مراجعــة
القوانيــن والتشــريعات ووضــع سياســات خاصــة باألجــور وتعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بمــا فــي
ذلــك فتــح الحــوار حــول الضمــان االجتماعــي ومســاعدات البطالــة وإعانــات األجــور للقطاعــات الهشــة.
وليــس أخيــرا ،ال بــد مــن تنظيــم وحمايــة حقــوق العمــال الفلســطينيين داخــل الخــط األخضــر حيــث
تشــكل العمالــة داخــل الخــط األخضــر ولــدى مشــغلين إســرائيليين حوالــي  13%مــن القــوى العاملــة،
وتعمــل ســلطات االحتــال علــى اســتغاللها وتتعــرض لــكل أشــكال االنتهــاكات ،ومؤخــرا تســعى
ســلطات االحتــال الــى فــرض نمــوذج عمــل جديــد تتعامــل بموجبــة علــى أن العمــال الفلســطينيين
جــزء مــن ســوق العمــل اإلســرائيلي!
تمثــل األولويــات الســابقة مرتكــزات الخطــة االســتراتيجية لقطــاع العمــل للســنوات ،-2022 2020
والتــي تســعى الــوزارة وشــركائها إلحــداث تغييــر جــذري فيهــا بمــا يمكــن االنتقــال مــن المعالجــات
الجزئيــة الــى الحلــول الشــاملة ،وتشــكل ركنــا أساســيا فــي التوجهــات الحكوميــة لالنفــكاك عــن
االحتــال وتمكيــن المواطنيــن مــن الصمــود والعيــش بكرامــة وعامــا أساســيا فــي تحقيــق الحريــة
واالســتقالل .مــن الجديــر بالذكــر أن اســتراتيجية قطــاع العمــل ( )2020-2022تمثــل االســتراتيجية
الشــاملة لــوزارة العمــل وشــركائها ،وتنســجم مــع اســتراتيجية التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
( ،)TVETواســتراتيجية التشــغيل الفلســطينية عبــر القطاعيــة واالســتراتجيات االخــرى ذات العالقــة.

القسم الثاني
ملخص تنفيذي
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1 .1

ملخص تنفيذي

2 .2ملخص تنفيذي
تعــرض الوثيقــة التاليــة اســتراتيجية قطــاع العمــل الفلســطينية لألعــوام (“ - )2017-2022الطريــق
نحــو العمــل الالئــق وتحســين فــرص التشــغيل».

لقــد تــم تطويــر هــذه الوثيقــة خــال النصــف األول مــن العــام  ،2020حيــث تــم وبشــكل تشــاركي
لجميــع الشــركاء واألطــراف ذات العالقــة مراجعــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة والتعــرف علــى أهــم
التحديــات التــي تواجــه قطــاع العمــل والتــي يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:

1 .1ضعف فرص وخدمات التشغيل

2 .2تشتت وضعف ارتباط وعدم اكتمال مأسسة وحوكمة نظام التعليم والتدريب المهني

3 .3ظروف وعالقات عمل ال ترتقي للمعايير المقبولة للعمل الالئق
4 .4غياب توافق وطني وأدوات مناسبة للحماية االجتماعية

5 .5قــدرات محــدودة لمؤسســات الشــراكة الثالثيــة لقيــادة وتقديــم الخدمــات للقطــاع ومركباتــه
المختلفــة

6 .6ضعف التنسيق بين الجهات ذات العالقة لتوجيه التدخالت والبرامج بشكل فعال وكفؤ

7 .7الفجوة بين طرفي العرض والطلب فيما يخص التالي:
•نقص العمال المهرة والمؤهلين

•نقص بعض التخصصات المهنية المطلوبة في سوق العمل كالصناعات الحرفية.

كمــا تــم مراجعــة االســتهدافات واإلنجــازات المحققــة خــال الفتــرة المنصرمــة  2017-2019وتحديــد
الــدروس والعبــر المســتفادة وتضمينهــا ضمــن الخطــة االســتراتيجية الجديــدة المطــورة.

تحــدد االســتراتيجية الجديــدة خمســة أهــداف اســتراتيجية ونتائــج مرتبطــة بهــا يعمــل علــى تحقيقهــا
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خــال األعــوام الثالثــة القادمــة ،وهــي كالتالــي:

الهدف االستراتيجي األول :تطوير فرص وخدمات التشغيل

•برامج داعمة للتشغيل الذاتي منفذة على المستوى المحلي (محافظات) والوطني.
•برامــج داعمــة للتشــغيل المؤقــت والدائــم منفــذة علــى المســتوى المحلــي (محافظــات)
والوطنــي والدولي.ويشــمل ذلــك التشــغيل المؤقــت اســتجابة لنتائــج كورونــا علــى ســوق العمــل
•برنامج دعم العمال المتضررين من جائحة كورونا كبدل تعطل عن العمل
•برنامــج دعــم االجــور للعمــال فــي المنشــات المتضــررة مــن جائحــة كورونــا وتحديــدا فــي انشــطة
التعليــم الخــاص والســياحة
•برنامــج االقــراض للمنشــات الصغيــرة وبالغــة الصغر(صمــود) المتضــررة من جائحــة كورونا (صندوق
التشــغيل والحماية االجتماعية)
•التعاونيــات القديمــة والجديــدة مــن تخصصــات ومحافظــات مختلفــة مأسســة وفاعلــة فــي
تنفيــذ الخطــط التنمويــة العنقوديــة.
•خدمــات توعيــة وإرشــاد مهنــي وقانونــي نوعيــة ومحدثــة باســتمرار موفــرة لفئــات متعــددة مــن
القــوى العاملــة.
•خدمات نوعية مقدمة للعاملين في إسرائيل.
•برنامج الدعم القانوني للعاملين داخل الخط االخضر الذين تضرروا من جائحة كورونا

الهــدف االســتراتيجي الثانــي :تأهيــل وتهيئــة أيــادي عاملــة مهنيــة مؤهلــة بمــا
يتوافــق واحتياجــات ســوق العمــل

•توسع في مدخالت ومخرجات برامج التعليم والتدريب المهني.
•ازدياد فعالية وارتباط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
•نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي حديــث يتماشــى مــع المعاييــر العالميــة بأنظمتــه وبحوكمتــه
وبالقوانيــن والتشــريعات الناظمــة لعملــه.
•برامج التدريب عن بعد بما يتوافق وتطورات انتشار وباء كورونا

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق في فلسطين
•قانون وتشريعات وسياسات عمل وإجراءات رقابية وسالمة معدلة ومقرة ومطبقة بكفاءة.
•مؤسسات نقابية ولجان عمل متخصصة تعمل على أسس مهنية وفاعلة.

•عمال وأصحاب عمل واعون ومدافعون عن حقوقهم وواجباتهم المقرة قانونيا.
•عالقات عمل ثنائية منظمة ومعززة.

•تطويــر التفــاق الثالثــي وعمــل اتفاقيــات ثنائيــة فــي االنشــطة المختلفــة تعزيــزا الســتقرار عالقــات
العمــل فــي ظــل الوبــاء
•برنامج عمل الئق مستجيب لتحديات كورونامن حيث:
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− −التوعية واالرشاد بمخاطر الوباء

− −السالمة والصحة المهنية بمكان العمل في ظل الوباء

− −تدريب العمال واصحاب العمل للتكيف والعمل في ظل الوباء

الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز ومأسسة الحماية االجتماعية للعمال
•توافق وطني بشأن قانون الضمان االجتماعي.

•صندوق خاص إلدارة واستثمار أموال تقاعد العمال داخل الخط األخضر.

الهدف االستراتيجي الخامس :بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثالثية
•مأسسة كافة اللجان الثالثية المركزية والفرعية.

•قوانين وسياسات محدثة تنظم وتيسر عمل مؤسسات الشراكة الثالثية.

•حزمــة خدمــات كفــؤة وحديثــة وشــاملة مقدمــة للمواطنيــن مــن قبــل مؤسســات الشــراكة
الثالثيــة.

•تشــبيك قــوي لمؤسســات الشــراكة الثالثيــة الفلســطينية مــع هيئــات ومؤسســات العمــل العربيــة
والدولية.
•مؤتمر للحوار االجتماعي لمعالجة االثار الناتجة عن جائحة كورونا على سوق العمل

ولقــد بينــت االســتراتيجية المطــورة ترابطــا كبيــرا مــع التداخــات السياســاتية ألجنــدة السياســة
الوطنيــة ،ومــع أهــداف التنميــة المســتدامة.

يتطلــب تنفيــذ هــذه االســتراتيجية الطموحــة تعاضــد وتعــاون جميــع الشــركاء االجتماعييــن واألطــراف
ذات العالقــة ،وينعكــس هــذا ماليــا بمبلــغ  45مليــون دوالر أمريكــي ،متوفــر حاليــا  30مليــون منــه،
ويتوجــب العمــل علــى تجنيــد األمــوال الالزمــة لمــا تبقــى وال يشــمل هــذا تكاليــف خطــة االســتجابة
الطارئــة لفايــروس كورونــا
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3 .3منهجية المراجعة
اعتمــدت عمليــة تحديــث اســتراتيجية قطــاع العمــل بشــكل كبيــر علــى منهجيــة التخطيــط
بالمشــاركة .فعمليــة التحديــث مــرت بالخطــوات التاليــة:

1 .1المراجعــة الشــاملة لإلســتراتيجية المعتمــدة للســنوات  :2022 – 2017حيــث تــم أوال تعميــم
طلــب تحديــث اإلســتراتيجية والشــروط المرجعيــة لعمليــة التحديــث والصــادرة عــن مكتــب دولــة
رئيــس الــوزراء علــى جميــع مراكــز المســؤولية فــي وزارة العمــل بصفتهــا المؤسســة الحكوميــة
التــي تقــود قطــاع العمــل ليتــم مراجعــة إســتراتيجية قطــاع العمــل المعتمــدة للســنوات – 2017
 .2022وفقــا لهــذه الشــروط باإلضافــة إلــى اقتــراح عــدد مــن التدخــات التــي تنســجم وتوجهــات
الحكومــة الجديــدة وخاصــة تلــك المتعلقــة بالتنميــة العنقوديــة.
2 .2تشــكيل لجنــة داخليــة فــي الــوزارة لمراجعــة وتحديــث اإلســتراتيجية :حيــث تــم تشــكيل لجنــة
بقيــادة وكيــل الــوزارة وعضويــة عــدد مــن المســؤولين للعمــل علــى تجميــع وتحريــر وتنســيق مــا
يتــم اقتراحــه مــن قبــل مراكــز المســؤولية فــي الــوزارة فــي وثيقــة واحــدة تشــكل مســودة وثيقــة
اإلســتراتيجية المحدثــة.

3 .3عقــد ورشــة عمــل لكــوادر وزارة العمــل لمناقشــة المقترحــات الجديــدة :حيــث تــم عقــد ورشــة
عمــل شــاملة لجميــع كــوادر وزارة العمــل وهيئــة العمــل التعاونــي والصنــدوق الفلســطيني
للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة للعمــال بحضــور الوزيــر وكافــة مراكــز المســؤولية حيــث تــم
مناقشــة المقترحــات الجديــدة للتحديــث والــذي ينســجم مــع الشــروط المرجعيــة لتحديــث
اإلســتراتيجية.
4 .4عقــد اجتماعــات مركــزة لمســؤولي اإلدارات الرئيســية فــي الــوزارة :حيــث تــم عقــد اجتماعــات
مركــزة بيــن اللجنــة المكلفــة بتحديــث اإلســتراتيجية ومســؤولي وكــوادر اإلدارات العامة الرئيســية
فــي الــوزارة لمناقشــة التدخــات الجديــدة ومؤشــرات نتائــج تلــك التدخــات لتضمينهــا لوثيقــة
اإلســتراتيجية المحدثــة.
5 .5إنجــاز النســخة  /المســودة األولــى لإلســتراتيجية :بعــد سلســلة مــن االجتماعــات واللقــاءات
وورش العمــل الســابقة تــم إنجــاز المســودة األولــى لوثيقــة اإلســتراتيجية المحدثــة ليتــم عرضهــا
علــى الشــركاء.

6 .6عــرض المســودة األولــى لوثيقــة اإلســتراتيجية علــى الشــركاء :بعــد إنجــاز المســودة األولــى
لوثيقــة اإلســتراتيجية المحدثــة تــم إرســالها لجميــع الشــركاء االجتماعييــن لقطــاع العمــل مــن
نقابــات عماليــة وممثلــي القطــاع الخــاص باإلضافــة إلى الشــركاء الدوليين ومؤسســات المجتمع
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المدنــي التــي تعمــل فــي قطــاع العمــل لالطــاع علــى الوثيقــة المحدثــة وتســجيل المالحظــات
واقتــراح التدخــات التــي مــن شــأنها تعزيــز دور كافــة الشــركاء فــي قطــاع العمــل.

7 .7عقــد ورشــة عمــل موســعة لكافــة الشــركاء لمناقشــة الوثيقــة المحدثــة لإلســتراتيجية :نحــو
اســتكمال المشــاورات واالستشــارات مــع كافــة الشــركاء العامليــن فــي قطــاع العمــل ،تــم
تنظيــم ورشــة عمــل موســعة حضرهــا أكثــر مــن  50ممثـ ًـا عــن كافــة الشــركاء مــن نقابــات عماليــة
ومؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة الداعمــة
لقطــاع العمــل ،حيــث تــم اســتعراض كافــة مفاصــل اإلســتراتيجية المحدثــة وفتــح حــوار مــع
الجميــع لمناقشــة األهــداف والتدخــات والمؤشــرات التــي تــم تعديلهــا لتتــواءم ورؤيــا الحكومــة
الجديــدة .كمــا وتــم تقســيم الحضــور إلــى أربــع مجموعــات تغطــي تدخــات قطــاع العمــل مثــل
التدريــب المهنــي والتشــغيل وعالقــات العمــل والتفتيــش حيــث تــم نقــاش كافــة التدخــات
المتعلقــة بهــذه المهــام مــن قبــل كافــة الشــركاء واقتــراح التعديــات الالزمــة.
8 .االســتعانة بمستشــار وطنــي لتجميــع كافــة مخرجــات اللقــاءات وورش العمــل الســابقة الذكــر
ومراجعــة وثيقــة اإلســتراتيجية وتحريرهــا بالشــكل الــذي يلبــي متطلبــات الشــروط المرجعيــة
الصــادرة عــن مكتــب رئيــس الــوزراء .فقــد عمــل المستشــار بشــكل وثيــق مــع اللجنــة المكلفــة
بتحديــث اإلســتراتيجية وإعــداد المســودة قبــل النهائيــة لوثيقــة اإلســتراتيجية.
9 .تعميم المسودة الثانية على الشركاء لمراجعتها وإبداء المالحظات.

1010إصــدار النســخة النهائيــة لوثيقــة اإلســتراتيجية المحدثــة بعــد تضميــن كافــة المالحظــات الــواردة
مــن قبــل كافــة الشــركاء .وألغــراض النزاهــة والشــفافية فإنــه وبســبب إجــراءات الوقايــة المعلنــة
لمكافحــة وبــاء كورونــا فإنــه لــم يصلنــا مالحظــات ذات قيمــة مــن قبــل الشــركاء وإنمــا تــم
إعــداد النســخة النهائيــة بعــد مراجعــات ونقاشــات معمقــة بيــن رئيــس لجنــة إعــداد اإلســتراتيجية
والمستشــار الوطنــي وخبــراء مــن التعــاون األلمانــي.
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القسم الرابع
4 .4تحليل الواقع
 .1.4نبذة عن قطاع العمل
 .1.1.4نطاق القطاع والقطاعات الفرعية

إن المفهــوم الشــامل لقطــاع العمــل يســتند الــى كافــة االتفاقيــات والتوصيــات والمعاييــر الدوليــة
والعربيــة ذات التركيبــة الثالثيــة ،حيــث يعكــس الشــركاء االجتماعييــن فــي هــذا القطــاع عناصــره
ومكوناتــه فــي إطــار منظومــة كاملــة تهتــم بقضايــا التشــغيل والعمــل الالئــق ،ومرونــة ســوق العمــل
وتنظيمــه واســتقراره واحتياجاتــه مــن القــوى العاملــة المؤهلــة والمدربــة ،وعالقــات أطرافــه ،وبمــا
يخــدم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،ويحفــظ الكرامــة اإلنســانية.
وكمــا يالحــظ مــن المفهــوم أعــاه ،فــان التشــغيل هــو مكــون رئيســي مــن مكونــات قطــاع العمــل،
كمــا هــو الحــال مــع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي كعامــل رئيســي فــي ســد احتياجــات ســوق
العمــل مــن القــوى العاملــة المؤهلــة والمدربــة .وضمــن هــذا اإلطار ،فهنالك اســتراتيجيتان مســتقلتان
للتشــغيل وللتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي حيــث يتــم حاليــا فــي ظــل قيــادة وزارة العمــل
وبشــكل متــوازي مراجعــة وتطويــر هاتيــن االســتراتيجيتين وســيتم تضمينهمــا فــي هــذه االســتراتيجية
فــور االنتهــاء منهــا .أخيــرا ،فــان التنميــة بالعناقيــد وهــي احــدى أولويــات الحكومــة ،تفــرض تقاطعــات
كبيــرة لقطاعــات اقتصاديــة محــددة كالزراعــة والســياحة واالقتصــاد إضافــة الــى القطاعــات المتصلــة
بالخدمــات العامــة ،مــع قطــاع العمــل.

 .2.1.4الشركاء العاملون في القطاع

يتكــون قطــاع العمــل مــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة ،والمتمثلــة أوال فــي الطــرف الحكومــي ممثــا
بــوزارة العمــل كمشــرف ومنظــم لهــذا القطــاع ،تســاهم فــي رســم السياســات التطويريــة للقطــاع،
وتقــوم بتطبيــق القوانيــن واللوائــح المنظمــة لعمــل القطــاع .وثانيــا اتحــادات ونقابــات أصحــاب العمــل
التــي تمثــل أصحــاب العمــل والعاملــون لحســابهم الخــاص ،التــي تضمــن مراعــاة مصالــح أصحــاب
العمــل عنــد وضــع سياســات وبرامــج القطــاع ،اســتناداً الــى قوتهــا واســتقالليتها وقدرتهــا علــى تلبيــة
احتياجــات أعضاءهــا مــن حيــث تقديــم االستشــارات والتدريــب والدعــم الفنــي لمعالجــة مشــكالتهم
وتعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة .وثالثــا تمثــل اتحــادات ونقابــات العمــال جميــع العامليــن بأجــر فــي القطاعات
المختلفــة (عــدا القطــاع العــام) ،التــي تتولــى (ضمــن مهامهــا فــي الحــوار االجتماعــي) الدفــاع عــن
حقــوق العمــال ،فــي ســبيل الوصــول الــى تحقيــق الرخــاء االقتصــادي والوظيفــي للعمــال ،وتحقيــق
ممــا يترتــب
وثقافيــا
أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب لرفــع مســتوى العامــل معيشـ ًـيا
واجتماعيــاّ .
ً
ً
علــى ذلــك زيــادة اإلنتــاج وجودتــه ،وبالتالــي تحســين الوضــع االقتصــادي فــي فلســطين .ويضــاف
الــى أطــراف الحــوار االجتماعــي ،مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي يشــارك ممثلوهــا فــي العديــد
مــن الحــوارات الهادفــة الــى تعزيــز دور ســوق العمــل فــي إحــداث تنميــة حقيقيــة فــي االقتصــاد
الفلســطيني .والشــركاء هــم:
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 .أالشركاء الحكوميون:

1 .1وزارة التعليــم العالــي ووزارة التربيــة والتعليــم :حيــث يتــم العمــل علــى توفيــر خدمــات التدريــب
المهنــي والتفنــي ،ووضــع السياســات التــي تــواءم بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق
العمــل يجمــع الشــركاء هنــا المجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ومؤخــرا يتــم
العمــل علــى إنشــاء هيئــة وطنيــة للتعليــم التقنــي والمهنــي
 2 .وزارة التنميــة االجتماعيــة :شــريك أساســي فــي مواضيــع عمــل األطفــال وتشــغيل المعاقيــن
والحمايــة االجتماعيــة وبرامــج التمكيــن ويتــم العمــل مــن خــال مجموعــة مــن اللجــان المشــتركة.

3 .3وزارة الصحــة :العمــل معــا فــي توفيــر الحمايــة الصحيــة للعامليــن فــي القطــاع غيــر الحكومــي
والعاطليــن عــن العمــل مــن خــال توفيــر التاميــن الصحــي للعاطليــن عــن العمــل ،والعمــل مــن
خــال اللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة.
 4 .الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني :توفيــر قواعــد البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة الخاصــة
بســوق العمــل.

5 .5وزارة الزراعة في مجال تنظيم عمل التعاونيات الزراعية والعمالة الزراعية.

6 .6وزارة األشغال العامة واإلسكان :التدخل في تنظيم التعاونيات اإلسكانية.

 7 .وزارة االقتصــاد :فــي مجــال تشــجيع االســتثمار والسياســات التكامليــة المشــتركة والمرتبطــة
بتطويــر االقتصــاد وتنميتــه.

8 .8وزارة شؤون المرأة في مجال إدماج النوع االجتماعي في سوق العمل.

9 .9المجلس األعلى للشباب والرياضة في مجال إدماج الشباب في التدريب والتشغيل.

1010كافة الوزارات والهيئات األخرى ذات العالقة.

 .بنقابــات أصحــاب العمــل :تمثــل أحــد طرفــي اإلنتــاج الرئيســيين ،وهــي التــي تقــود االســتثمار فــي
القطــاع الخــاص مثــل اتحــاد الغــرف ،اتحــاد الصناعــات ....الــخ ،ويعمــل فــي منشــآتها ومشــاريعها
نحــو ثلثــي العامليــن بأجــر فــي فلســطين ،وتشــارك فــي كافــة اللجــان الثالثيــة.

 .جنقابــات العمــال :تمثــل الطــرف الثانــي فــي عمليــة اإلنتــاج ،وتقــود قطــاع العامليــن بأجــر فــي
القطاعــات غيــر الحكوميــة ،وتشــارك فــي كافــة اللجــان الثالثيــة.

 .دالصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة :وهــو هيئــة مشــكلة مــن أطــراف
اإلنتــاج الثــاث برئاســة وزيــر العمــل وتقــوم بتنفيــذ سياســات التشــغيل الوطنيــة.

 .ههيئــة العمــل التعاونــي  :الهيئــة المســؤولة عــن تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي فــي
فلسطين
 .ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة بســوق العمــل :منهــا المنظمــات المعنيــة
بالطفولــة وحقــوق العامليــن والمــرأة والجامعــات.

 .زالمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة المتخصصــة والــوكاالت ذات العالقــة :منهــا منظمتــي
العمــل العربيــة والدوليــة ووكالــة الغــوث الدوليــة ،ومؤسســات اإلقــراض والدعــم المختلفــة.
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ومن وظائف الشركاء في هذا القطاع ما يلي:

1 .1وضع السياسات وتحديد التدخالت التنموية المحفزة لسوق العمل.

2 .2اإلشــراف علــى شــؤون العمــل والعمــال فــي فلســطين باالســتناد الــى إطــار قانونــي متوافــق
مــع االتفاقيــات والتوصيــات الدوليــة والعربيــة.
3 .3رعاية مصالح العمال الفلسطينيين في الخارج.

4 .4تنظيم سوق العمل الفلسطينية ووضع التعليمات الالزمة بالخصوص.

5 .5مأسســة الحوار االجتماعي كوســيلة وأداة وحيدة لحل المشــكالت وتعزيز التماســك االجتماعي
في كافة الجوانب السياســية واالقتصادية واالجتماعية.

6 .6تنميــة وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة خاصــة منظمتــي العمــل
العربيــة والدوليــة وتنظيــم العالقــة مــع المؤسســات األخــرى الداعمــة.
7 .7تقديم الخدمات المختلفة للقوى العاملة (عمال وأصحاب عمل) على أفضل وجه ممكن.

8 .8العمل على رفد سوق العمل باحتياجاته من العمالة الماهرة والمدربة

9 .9ترســيخ وتعزيــز دور الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل وهيئــة العمــل التعاونــي فــي التنميــة
وخلــق فــرص العمــل
1010تطوير منظومة وطنية للحماية االجتماعية.
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2 .2.4وصف الواقع الحالي لقطاع العمل:
 .1.2.4قطاع العمل والسياق االقتصادي

عنــد النظــر إلــى التطــور التاريخــي لســوق العمــل الفلســطيني ،يمكــن للمــرء أن يالحــظ التغيــرات
الهيكليــة التــي فرضتهــا الظــروف السياســية ،واالنتــداب البريطانــي ،والقوانيــن األردنيــة واالحتــال
اإلســرائيلي ،ممــا يعــوق التطــور الســليم لقطــاع العمــل .تولــت الســلطة الفلســطينية ،منــذ إنشــائها
فــي عــام  ،1994ســوق عمــل رديء التنظيــم للغايــة ومجــزأ بدرجــة كبيــرة .الجهــود المبذولــة للتعامــل
مــع ســوق العمــل هــذا ضعيــف التطــور ال تــزال تشــكل حتــى اآلن تحديــا كبيــرا .إن ارتفــاع معــدل
البطالــة بشــكل مزمــن حيــث يبحــث العديــد مــن العمــال عــن عمــل فــي إســرائيل والمســتوطنات
وخارجهــا ،يتــرك أثــراً هائـ ًـا أيضــاً علــى ســوق العمــل.

يعتمــد االقتصــاد فــي األراضــي الفلســطينية بشــكل كبيــر علــى الســوق اإلســرائيلي والمانحيــن
الدولييــن .وقــدرت دراســة بتكليــف مــن البنــك الدولــي أن االقتصــاد الفلســطيني يخســر فــي الواقــع
ـنويا ألن الفلســطينيين ال يســتطيعون تطويــر اإلمكانــات االقتصاديــة
 3.4مليــار دوالر أمريكــي سـ ً
للمناطــق التــي تديرهــا إســرائيل (المنطقــة ج) فــي الضفــة الغربيــة .بعــد ســنوات مــن النمــو القــوي
وفقــا للبنــك الدولــي ،انخفــض الناتــج المحلــي
ً
فــي التصنيــع والبنــاء ،انهــار االقتصــاد فــي عــام .2013
اإلجمالــي بنســبة  4.3فــي المائــة فــي عــام  2013وبنســبة  1.1فــي المائــة فــي عــام  .2014ولــم ينـ ُـم
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة صحيــة مــرة أخــرى إال فــي العــام  2015حيــث نمــا بمقــدار.% 12.4

ونتيجــة لهــذه التقلبــات غيــر المنتظمــة ،زادت البطالــة والفقــر – خاصــة بيــن األطفــال والشــباب حتــى
ســن  24ســنة ،والذين يشــكلون  62في المائة من الســكان ،وبين النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقة
مــن الجنســين .وال تــزال النفقــات التــي تمولهــا الســلطة الفلســطينية مــن الجهــات المانحــة هــي
المحــرك األقــوى للنمــو .وضــع الميزانيــة أيضــا مــا زال إشــكاليا.

انخفــض معــدل البطالــة حســب المعاييــر المنقحــة لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى  % 0.42فــي الربــع
الرابــع مــن عــام  9102مــن  % 6.42فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .9102وفــي قطــاع غــزة فقــد
انخفضــت نســب البطالــة إلــى  % 7.24مــن  % 1.54فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .9102وفــي الضفــة
الغربيــة ،ازدادت نســبة العاطليــن عــن العمــل مــن  %3.31فــي الربــع الثالــث مــن عــام  9102إلــى 7.31
 %فــي الربــع الرابــع مــن عــام  .9102وكانــت معــدالت البطالــة للرجــال  % 6.02مقارنــة ب % 0.83
للنســاء.

يتميــز ســوق العمــل الفلســطيني بكــون غالبيــة الســكان شــباب صغــار الســن ،كمــا يمتــاز بانخفــاض
معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة .وينعكــس هــذا بوضــوح فــي معــدالت البطالــة بيــن الشــباب:
فنســبة البطالــة لألفــراد بيــن ســن  02و  42تصــل الــى  %5.14وأمــا فــي قطــاع غــزة ،فتصــل الــى
 .%3.96كمــا ترتفــع معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر بيــن النســاء الحاصــات علــى  31ســنة أو أكثــر مــن
التعليــم حيــث تصــل البطالــة الــى .%0.44
بلغــت نســبة التشــغيل فــي فلســطين  %2.64( %4.44فــي الضفــة الغربيــة و  %4.14فــي قطــاع
وفقــا للمعاييــر المعدلــة للمؤتمــر
ً
غــزة) ،وبلغــت نســبة تشــغيل النســاء  %6.71والرجــال %4.07
الدولــي التاســع عشــر إلحصــاءات العمــل لمنظمــة العمــل الدوليــة.
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مــن الســمات الرئيســية لســوق العمــل الفلســطيني التقســيم الجغرافــي واإلداري بيــن الضفــة الغربيــة
ـودا رئيســية علــى النمــو بســبب االختالفــات الكبيــرة
وقطــاع غــزة وإســرائيل .يفــرض هــذا التقســيم قيـ ً
فــي الطلــب علــى العمالــة ومســتويات األجــور .بلــغ متوســط األجــر اليومــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام
 9102للعمــل بأجــر ،باســتثناء العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات اإلســرائيلية 7.99 ،شــيكل (فــي
الضفــة الغربيــة  1.811شــيكل ،وفــي قطــاع غــزة  6.26شــيكل).

بلــغ معــدل األجــور للفلســطينيين العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات اإلســرائيلية فــي الربــع الرابــع
مــن عــام  9102مبلــغ  8.452شــيكل .وفــي الربــع الثالــث مــن عــام  ،9102انخفــض عــدد العامليــن
فــي إســرائيل مــن حوالــي  000،911شــخص إلــى  004,111شــخص فــي الربــع الرابــع مــن نفــس العــام.
كمــا ارتفــع عــدد العامليــن فــي المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة فــي الربــع الثالــث مــن
عــام  9102مــن حوالــي  000,22شــخص إلــى  005,32فــي الربــع الرابــع مــن نفــس العــام ،حيــث كان
 % 56منهــم يعملــون فــي قطــاع البنــاء.

فــي األول مــن كانــون الثانــي  ،3102دخــل قانــون الحــد األدنــى لألجــور فــي فلســطين حيــز التنفيــذ،
ـهريا .إال أن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني قــد أجــرى
والــذي حــدد ب ـ  054،1شــيكل شـ ً
اســتطالع تبيــن مــن خاللــه أنــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ،9102حصــل  %13مــن جميع الفلســطينيين
العامليــن فــي القطــاع الخــاص ( %9فــي الضفــة الغربيــة و  %08فــي قطــاع غــزة) علــى أقــل مــن الحــد
األدنــى لألجــور.
وقــد تبيــن أن فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ،9102أن  %5( %3فــي الضفــة الغربيــة و %1فــي قطــاع
عامــا تــم تشــغيلهم
غــزة) مــن جميــع األطفــال الفلســطينيين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن (ً )71 – 01
فــي ســوق العمــل.

ينقســم هيــكل االقتصــاد الفلســطيني إلــى القطاعــات التاليــة :الخدمــات ،والبنــاء ،وتجــارة الجملــة
والتجزئــة ،والتعديــن والتصنيــع ،واإلدارة العامــة واألمــن ،والنقــل والتخزيــن واالتصــاالت ،والزراعــة
والغابــات وصيــد األســماك.
يوفــر قطــاع الخدمــات أعلــى نســبة تشــغيل ،حيــث بلــغ عــدد العامليــن فــي الربــع الرابع مــن عام 9102
نســبة  .%7.53يعانــي قطــاع التجــارة مــن الســيطرة اإلســرائيلية علــى حركــة الســلع والخدمــات ،ممــا
يــؤدي إلــى ضعــف القــدرة علــى التصديــر بســبب القاعــدة الصناعيــة غيــر المتطــورة ،ونقــص المــوارد
ـبيا وسياســات التضييــق والحصــار اإلســرائيلي .وأمــا ثانــي أكبــر قطــاع
الطبيعيــة ،واألجــور المرتفعــة نسـ ً
للتوظيــف فهــو اإلدارة العامــة واألمــن ،حيــث قــام بتشــغيل  %0.51( %5.02فــي الضفــة الغربيــة
و %8.63فــي قطــاع غــزة) فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .9102اإلدارة العامــة هــي أكبــر رب عمــل فــي
قطــاع غــزة ولديهــا أكبــر حصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي هنــاك.

يعانــي قطــاع التجــارة مــن ســيطرة إســرائيلية علــى حركــة الســلع والخدمات وضعف القــدرة التصديرية
بســبب قاعــدة صناعيــة غيــر متطــورة ،ونقــص فــي المــوارد الطبيعيــة ،وارتفــاع األجور نســبياً  ،وسياســة
التضييــق والحصــار اإلســرائيلية .معظــم الشــركات فــي فلســطين هــي شــركات صغيــرة يعمــل فيهــا مــا
يصــل إلــى أربعــة موظفيــن لــكل شــركة (أكثــر مــن  .)%09أقــل مــن  %1مــن الشــركات تشــغل أكثــر مــن
موظفــا .القطاعــات المهمــة هــي صناعــة الحجــر والرخــام ،وصناعــة الزجــاج والســيراميك ،وصناعــة
ً
02
األدويــة ،وقطــاع المالبــس والنســيج ،والصناعــات الغذائية.
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تعانــي الزراعــة الفلســطينية ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،مــن نقــص الميــاه ،وتدهــور نوعيــة الميــاه ،والوصــول
المحــدود إلــى األراضــي الزراعيــة ،والقيــود علــى تســويق المنتجــات الزراعيــة ،ومصــادرة األراضــي
والميــاه مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية ،وتخصيــص مصــادر الميــاه ،وتدميــر وحــرق أشــجار الزيتــون
والكــروم والحقــول مــن قبــل المســتوطنين اإلســرائيليين .وأمــا فــي قطــاع غــزة ،فيتعــذر الوصــول إلــى
نصــف المســاحة القابلــة للزراعــة وأجــزاء كبيــرة مــن الثــروة الســمكية المتوفــرة.
يشــير الوصــف لالقتصــاد الفلســطيني وســوق العمــل كمــا هــو موضــح أعــاه ،إلــى الحاجــة لمعالجــة
التحديــات فــي نهــج متكامــل مــزدوج ،علــى مســتوى السياســة الوطنيــة بمشــاركة جميــع أصحــاب
المصلحــة فــي قطــاع العمــل مــن ناحيــة ،وتحســين الوضــع االقتصــادي مــن خــال ربطه بنمو مســتدام
للقطــاع الخــاص مــن ناحيــة أخــرى.

 .2.2.4القوى العاملة والبطالة وخدمات التشغيل
المشاركة في القوى العاملةتشــير إحصــاءات جهــاز اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني أن مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة قــد
ازدادت خــال العقديــن األخيريــن رغــم كونهــا مــا زالــت منخفضــة مقارنــة بمشــاركة الذكــور .فتبيــن
اإلحصــاءات للعــام  2019أن حوالــي  7مــن كل  10ذكــور هــم مشــاركون فــي القــوى العاملــة مقابــل
حوالــي  2مــن كل  10إنــاث ،بينمــا بلغــت هــذه النســب فــي العــام  2000علــى ســبيل المقارنــة 69,5%
للذكــور و  12,9%فقــط لإلنــاث.
هنــاك فــرق بزيــادة نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة فــي قطــاع غــزة عنهــا فــي الضفــة
الغربيــة حيــث بلغــت النســبة  19%فــي قطــاع غــزة مقابــل  17%فــي الضفــة الغربيــة.
بينمــا بلــغ إجمالــي الداخليــن لســوق العمــل فــي العــام  2019حوالــي  61ألــف شــخص؛ منهــم 32
ألــف شــخص فــي الضفــة الغربيــة و 29ألــف شــخص فــي قطــاع غــزة.

تشــير منظمــة العمــل الدوليــة ( )2018أن نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي فلســطين
منخفضــة مقارنــة مــع دول الجــوار ،كمــا أن نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة هــي مــن
األقــل علــى مســتوى العالــم .ويالحــظ نقصــان الفجــوة فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة بيــن
الرجــال والنســاء خــال األعــوام الماضيــة خاصــة فــي قطــاع غــزة ،نتيجــة لمحاولــة اإلنــاث التعويــض
عــن دخــل الذكــور الضائــع مــن خــال المشــاركة فــي ســوق العمــل .هنالــك عوائــق هيكليــة عديــدة،
ســواء مــن ناحيــة الطلــب أو العــرض ،تحــد مــن انضمــام اإلنــاث للقــوى العاملــة الرســمية .فعلــى جانــب
الطلــب ،فهنالــك غيــاب لسياســات تفضيليــة تدعــم تشــغيل اإلنــاث ،وضعــف فــي القطــاع الصناعــي،
ومســتويات مرتفعــة مــن البطالــة عنــد الذكــور ،واتجاهــات ثقافيــة مجتمعيــة ال تشــجع اإلنــاث علــى
العمــل خــارج إطــار البيــت والمجتمــع القريــب خاصــة فــي بيئــة عمــل مختلطــة وفــي مهــن غيــر تقليديــة.
وأمــا علــى جانــب العــرض ،فتشــمل العوائــق الضعــف فــي نظــام الرعايــة ،وتقســيم تقليــدي للعمــل
مبنــي علــى الجنــس ممــا يوفــر أســباب إضافيــة لإلنــاث للبقــاء خــارج القــوى العاملــة.
مــن المالحــظ أيضــا المشــاركة المتدنيــة للشــباب فــي القــوى العاملــة ممــا يشــكل تهديــدا للتشــغيل
المســتقبلي واإلنتاجيــة للقــوى العاملــة الفلســطينية ،وبالتالــي إعاقــة فــرص النمــو والتطــور .تشــير
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بيانــات جهــاز اإلحصــاء المركــزي للربــع األخيــر مــن العــام  2019أن نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة
للفئــة العمريــة  15-19عــام بلغــت  32,0%( 16,7%للذكــور و  0,7%لإلنــاث) مقارنــة ب 44,4%
كمعــدل عــام .كمــا أن نســبة مشــاركة الفئــة العمريــة  15-29عــام (أي فئــة الشــباب) بلغــت 39,7%
فقــط.

العاملونارتفــع عــدد العامليــن فــي الســوق المحلــي مــن  827ألــف عامـ ًـا فــي العــام  2018الــى  877ألــف
عامـ ًـا فــي العــام  ،2019إذ ارتفــع العــدد فــي الضفــة الغربيــة بنســبة  ،8%كمــا ارتفــع العــدد فــي
قطــاع غــزة بنســبة  3%لنفــس الفتــرة.

يعتبــر قطــاع الخدمــات والفــروع األخــرى (يشــمل التعليــم والصحــة) األكثــر اســتيعاباً للعامليــن فــي
الســوق المحلــي حيــث بلغــت نســبة العامليــن فيــه أكثــر مــن ثلــث العامليــن فــي الضفــة الغربيــة مقابــل
أكثــر مــن النصــف فــي قطــاع غــزة .هــذا ويســتوعب هــذا القطــاع نســبة عاليــة جــدا مــن اإلنــاث حيــث
تشــير اإلحصــاءات أن نســبة النســاء العامليــن فــي هــذا القطــاع فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2019
بلغــت  66,8%( 73,5%فــي الضفــة الغربيــة و 90,8%فــي قطــاع غــزة).
التوزيع النسبي للعاملين  15سنة فأكثر في فلسطين حسب النشاط االقتصادي
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وقــد أشــارت اإلحصــاءات للعــام  2019أن  71%مــن العامليــن هــم مــن المســتخدمين بأجــر ،مقابــل
 25%يعملــون لحســابهم الخــاص وأربــاب عمــل ،و 4%كأعضــاء أســرة غيــر مدفوعــي األجــر .الجــدول
التالــي يوضــح التوزيــع النســبي للعامليــن حســب الحالــة العمليــة والمنطقــة.
الحالة العملية

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطين

أصحاب عمل

7.8

3.0

6.5

يعملون لحسابهم الخاص

19.8

14.1

18.3

عاملون بأجر

67.9

81.2

71.5

أفراد أسرة بدون أجر

4.5

1.7

3.7

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر :مسح القوى العاملة للربع الرابع.2019 ،

ويجــب اإلشــارة هنــا أن نســبة الذكــور كأصحــاب عمــل هــي حوالــي  3أضعــاف نســبة اإلنــاث (7,2%
للذكــور مقارنــة ب 2,5%لإلنــاث) ،وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى أفــراد األســرة العامليــن دون أجــر (2,8%
للذكــور مقارنــة ب  9,3%لإلنــاث) وذلــك حســب إحصــاءات الربــع األخيــر مــن العــام .2019
وتشــير اإلحصــاءات أن عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات فــي العــام  2019هــو حوالــي 133
ألــف عامـ ًـا وكانــت الحصــة األكبــر لمــن لديهــم تصاريــح عمــل بنســبة  71%منهــم والعاملــون دون
تصاريــح عمــل بنســبة  20%أمــا حاملــو الهويــة اإلســرائيلية أو جــواز ســفر أجنبــي بلغــت نســبتهم حوالــي
 .9%وبلــغ عــدد العامليــن فــي المســتعمرات اإلســرائيلية  23ألــف عامـ ًـا فــي العــام  2019مقارنــة ب ـ
 22ألــف عامـ ًـا فــي العــام .2018

وســجل قطاع البناء والتشــييد أعلى نســبة تشــغيل في إســرائيل والمســتعمرات والتي تشــكل 64%
مــن إجمالــي العامليــن الفلســطينيين في إســرائيل والمســتعمرات.

مــن الجديــر ذكــره أن  87,1%مــن مجمــل العامليــن فــي فلســطين يعملــون في األراضي الفلســطينية،
أي أن نســبة العاملين في إســرائيل والمســتعمرات تصل الى  12,9%حســب إحصاءات جهاز اإلحصاء
المركــزي للربــع األخيــر مــن العام .2019

وال بــد مــن اإلشــارة الــى ارتفــاع نســبة العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات خــال األعــوام القليلــة
الماضيــة ،ففــي حيــن بلغــت  13%العــام  2017ارتفعــت الــى  13.3%العــام  2018و 13.8%الربــع
الثالــث  .2019وجديــر باإلشــارة الــى أن الجانــب اإلســرائيلي قــام بحمــات إلزالــة المنــع األمنــي عــن
جــزء مــن المواطنيــن الفلســطينيين وذلــك الزديــاد الطلــب علــى األيــدي العاملــة الفلســطينية خاصــة
فــي قطــاع البنــاء لصالــح ســوق العمــل اإلســرائيلي ففــي حيــن كان عــدد التصاريــح الممنوحــة 27
الــف تصريــح قانونــي العــام  2012ارتفــع الــى  85الــف تصريــح قانونــي نهايــة العــام  2019ناهيــك عــن
الســماح لمــن هــم ضمــن الفئــة العمريــة  55ســنة فاكثــر بالدخــول دون الحاجــة للحصــول علــى تصريــح
عمــل قانونــي .وربمــا هــذا مــا يفســر انخفــاض معــدالت البطالــة فــي األراضــي الفلســطينية.
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	 -البطالة

بل ــغ مع ـ ــدل البطالة بين المشـ ــاركين في الق ـ ـ ـ ـ ــوى العامـ ـ ــلة ( 15سـ ـ ــنة فأكـ ــثر في عام 2019
حوالي 25%في حين بلغ إجم ـ ـ ـ ــالي نقص االستخدام للعمـ ــالة  ،33%وفقاً لمعايير منظمة
العمل الدوليةالمنقحة ((.ICLS-19th
بلغ عدد العاطلين عن العمل  15سنة فأكثر  343,800شخص في عام  ،2019بواقع 215,100
شخص في قطاع غزة و 128,700شخص في الضفة الغربية ،ما يزال التفاوت كبيراً في معدل
البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث بلغ المعدل  45%في قطاع غزة مقارنة بـ  15%في
الضفة الغربية ،أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة لإلناث  41%مقابل  21%للذكور
في فلسطين.
بلــغ إجمالــي االســتخدام الناقــص للعمالــة  487,400شــخص ،حيــث يتضمــن هــذا العــدد 73,100
مــن الباحثيــن عــن عمــل المحبطيــن و 20,500فــي العمالــة الناقصــة المتصلــة بالوقــت.
ســجلت محافظــة بيــت لحــم أعلــى معــدل بطالــة فــي الضفــة الغربيــة حوالــي  23%تليهــا محافظــة
جنيــن  22%فــي حيــن ســجلت محافظتــي القــدس وقلقيليــة أدنــي معــدل بطالــة حوالــي  7%لــكل
منهــا ،بالمقابــل ســجلت محافظــة ديــر البلــح أعلــى معــدل بطالــة فــي قطــاع غــزة حوالــي  52%تليهــا
محافظــة خانيونــس حوالــي  49%فــي حيــن ســجلت محافظــة غــزة أدنــي معــدل بطالــة حوالــي .41%
فئــة الشــباب الذيــن يحملــون مؤهــل علمــي دبلــوم متوســط فأعلــى هــم األكثــر معانــاة مــن البطالــة،
فلقــد أشــارت اإلحصــاءات أن معــدل البطالــة بيــن الشــباب ( )19-29ســنة الخريجيــن مــن حملة شــهادة
الدبلــوم المتوســط فأعلــى يبلــغ  ،52%بواقــع  68%لإلنــاث مقابــل  35%بيــن الذكــور.
توالــت معــدالت البطالــة فــي فلســطين باالرتفــاع منــذ العــام  2000بدايــة انــدالع انتفاضــة األقصــى
والتــي بلغــت  14.3%الــى  30.8%العــام  2018وبلغــت  52%فــي قطــاع غــزة و 17.6%فــي الضفــة
الغربيــة ،و 51.2%فــي صفــوف اإلنــاث و 25%فــي صفــوف الذكــور.
وانخفــض معــدل البطالــة المنقــح العــام  2019ولغايــة الربــع الثالــث الــى  25.8%فــي حيــن بلــغ
 26.2%العــام  .2018وفــي قطــاع غــزة  45.1%بينمــا  13.3%فــي الضفــة الغربيــة ،وبلــغ معــدل
البطالــة  20.3%للذكــور و 42.3%لإلنــاث.

وقــد ســجلت الفئــة العمريــة  20-24ســنة اعلــى معــدالت بطالــة حيــث بلغــت  40.4%الربــع الثالــث
 ،2019وهــذه الفئــة ينتمــي لهــا الخريجيــن الجامعييــن ،ولوحــظ أن فئــة اإلنــاث اللواتــي انهيــن  13ســنة
دراســية فأكثــر ســجلت اعلــى معــدالت بطالــة بلغــت  .48.4%ولوحــظ أن الفجــوة فــي المشــاركة فــي
القــوى العاملــة بيــن الذكــور واإلنــاث مــا زالــت كبيــرة وكانــت  70.3%للذكــور مقابــل  17.4%لإلنــاث.

ومــن األمــور التــي تؤثــر علــى البطالــة التكاثــر الســكاني وأثــره علــى نمــو حجــم القــوى العاملــة.
وألهميــة تأثيــر العامــل الديمغرافــي ومعــدالت الخصوبــة علــى حجــم القــوى العاملــة ،نالحــظ أن
نســبة الزيــادة  2017ونهايــة العــام  ،2019أي خــال الســنوات الثــاث المذكــورة بلغــت  ،5.4%أي
بمعــدل زيــادة بلــغ نحــو  2.5%ســنوياً  .بالمقابــل ،ارتفعــت نســبة األفــراد فــي ســن العمــل بنحــو ،1.3%
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بينمــا انخفضــت نســبة األفــراد داخــل القــوى العاملــة الــى  .3.8%وهــذا يدلــل الــى ارتفــاع نســبة
اإلعالــة داخــل المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام وداخــل األســرة الفلســطينية بشــكل خــاص .انظــر
الجــدول التالــي.
تعداد 2017

نهاية 2019

نسبة الزيادة

معدل النمو
السكاني

السكان

4780978

5039000

5.4

2.5

األفراد في سن العمل ( 15سنة فأكثر)
الربع الثالث 2019

3036100

3075300

1.3

القوى العاملة الربع الثالث 2019

1413000

1359400

3.8-

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسوح القوى العاملة

وسيســتمر العامــل الديمغرافــي بلعــب دور بــارز كعامــل مؤثــر فــي ســوق العمــل خــال الســنوات
القادمة ،حيث تظهر نتائج دراســة «النمو الســكاني في فلســطين وأثره على القطاعات االجتماعية
واالقتصاديــة» وظهــور إمكانيــة لتضاعــف عــدد الســكان فــي فلســطين عنــد العــام  ،2050ليقتــرب
مــن  10مالييــن ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد األفــراد ضمــن ســن العمــل مــن نحــو  2.83مليــون فــي
العــام  2015الــى أكثــر مــن  7مليــون فــي العــام  ،2050أي ســيتضاعف بمقــدار  2.5مــرة تقريبــاً خــال
ال  35ســنة القادمــة.

وكنتيجــة حتميــة الرتفــاع معــدالت الخصوبــة ،تواجــد مــا يقــرب مــن  40%مــن إجمالــي عــدد الســكان
ضمــن الفئــة العمريــة ( )0-14ســنة نهايــة العــام  ،2019ممــا يعنــي أن نســبة الشــباب ســترتفع خــال
فتــرة هــذه االســتراتيجية ،وبالتالــي تزايــد أعــداد الداخليــن الجــدد الــى ســوق العمــل مــن عــام الــى آخــر.
وفــي هــذا الســياق ،تقــدر الدراســة المذكــورة أن المعــدل الســنوي لعــدد األفــراد الذيــن يمكنهــم
االنضمــام الــى ســوق العمــل خــال الفتــرة ( )2015-2020بحوالــي  102ألــف فــرد ،فــي حيــن أن
المعــدل الســنوي لعــدد الخارجيــن مــن الســوق يصــل الــى  19ألــف ،ممــا يعنــي أننــا بحاجــة الــى خلــق
 83ألــف فرصــة عمــل ســنوياً لإلبقــاء علــى العــدد الحالــي للمتعطليــن عــن العمــل ،فــي حــال انضــم
جميــع أفــراد هــذه الفئــة الــى ســوق العمــل .لكــن ،ونتيجــة لتحــول أعــداد كبيــرة (غالبيتهــا مــن اإلنــاث،
المجتمعــات المهمشــة ،والخارجيــن عــن نطــاق العمــل والتعليــم والتدريــب) مــن هــذه الفئــة الــى
خــارج القــوى العاملــة ،فــإن إجمالــي فــرص العمــل التــي يجــب توفيرهــا للحفــاظ علــى عــدم زيــادة
أعــداد المتعطليــن خــال فتــرة هــذه االســتراتيجية ســينخفض الــى نحــو  60ألــف فرصــة عمــل ســنوياً
بالمعــدل.
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-قطاع العمل غير المنظم  /الرسمي:

حســب منظمــة العمــل الدولــي ( ،) 2018ILOفــان معلومــات ضئيلــة تتوفــر عــن االقتصــاد غيــر
المنظــم فــي فلســطين ،إال أنــه مــن األكيــد أن جــزء مهــم مــن االقتصــاد الفلســطيني وســوق العمــل
الفلســطيني وبيئــة العمــل الفلســطينية غيــر منظميــن  /رســميين .ورغــم أنــه مــن الصعــب التأكــد مــن
التقديــرات حــول حجــم هــذا القطــاع ،إال انــه يقــدر حســب البنــك الدولــي ( ) 2013World Bankأن
حوالــي  140,000عامــل يعملــون فــي وحــدات  /منشــآت القطــاع غيــر الرســمي فــي الضفــة الغربيــة
(عــدا القــدس الشــرقية) وقطــاع غــزة .وبمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات والشــركات غيــر
الرســمية هــي صغيــرة جــدا وال تشــغل ســوى شــخص الــى شــخصين حســب المؤسســة األوروبيــة
للتدريــب ( ،) 2013ETFفانــه يمكــن القــول أن هنالــك حوالــي  100,000وحــدة عمــل غيــر رســمية
تعمــل ضمــن منطقــة عمــل صغيــرة جــدا.
وال يجب هنا الخلط مع العمالة غير الرسمية  /المنظمة ،والذي من المعتقد أنها أكبر بكثير نظرا
لتواجد عمالة غير رسمية داخل قطاع العمل الرسمي .وفي هذا اإلطار وحسب الكفري (،)2012
فانه يمكن التقدير أن حوالي  59%من العمالة غير الرسمية (أي حوالي  205,000وظيفة عمل)
تتواجد داخل منشآت مسجلة.

قطــاع التجــارة المحليــة هــو المشــغل األكبــر للعمالــة غيــر المنظمــة ،ويتبعهــا قطــاع الصناعــة ومــن ثم
الخدمــات .معظــم العامليــن فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم هــم من الذكــور (.) 2013ETF( )59%

-الجمعيات التعاونية ودورها في التشغيل

مــا تــزال مســاهمة الجمعيــات التعاونيــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة محــدودة خاصــة
مســاهمتها فــي التشــغيل فعــدد الجمعيــات التعونيــة محــدود وال يتجــاوز  670جمعيــة فــي الضفــة
الغربيــة اكثــر مــن نصفهــا غيــر عامــل وال تشــغل ســوى حوالــي  530عامــل باجــر كمــا ان توزيعــا
الجغرافــي ونوعيتهــا تقليديــة فــي مجــاالت الزراعــة واالســتهالك واالســكان .وهــو مــا يتطلــب
مــن الشــركاء العمــل علــى التوســع الكمــي والنوعــي فــي العمــل التعاونــي وبمــا ينســجم مــع خطــة
التنميــة بالعناقيــد

-خدمات التشغيل

دورا ضخمــا فــي تعزيــز االقتصــاد،
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،تلعــب خدمــات التوظيــف العامــة الفعالــة ً
حيــث تشــكل هــذه الخدمــات أهــم أداة فاعلــة لمكافحــة البطالــة ولتخطيــط مجموعــة متنوعــة مــن
سياســات ســوق العمــل النشــطة لمســاعدة الباحثيــن عــن عمــل فــي العثــور علــى وظائف ،والشــركات
لمــلء الوظائــف الشــاغرة.

كثفــت العديــد مــن البلــدان جهودهــا خــال العقــد الماضــي لتطويــر سياســات واســتراتيجيات
ومؤسســات وأدوات خدمــات التوظيــف لدعــم الشــباب فــي عمليــة التوجيــه المهنــي واإلعــداد
أيضــا بالنســبة لفلســطين ،حيــث
والمطابقــة الوظيفيــة بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح .هــذا هــو الحــال ً
قامــت وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة
والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل ،بدعــم مــن الجهــات الدوليــة (وخاصــة التعــاون األلمانــي والتعــاون
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البلجيكــي والتعــاون اإليطالــي ومنظمــة العمــل الدوليــة) ،وعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة والوطنيــة ،بإنشــاء خدمــات توظيــف فعالــة بنجــاح.

تتكــون إدارة خدمــات التوظيــف فــي فلســطين بشــكل رئيســي مــن وزارة العمــل والصنــدوق
الفلســطيني للتشــغيل ،وغــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة الفلســطينية ،ووزارة التربيــة والتعليــم
ووزارة التعليــم العالــي .أمــا علــى الصعيــد المحلــي فهــي تشــمل مكاتــب التوظيــف ،وغــرف التجــارة
والصناعــة ،والجامعــات الفلســطينية ،وبعــض المنظمــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة التــي أقامــت
روابــط قويــة بســوق العمــل وباحتياجــات أصحــاب العمــل ،وكذلــك المؤسســات الخاصــة التــي تقــدم
خدمــات مطابقــة بيــن العــرض والطلــب.

ـزءا مــن حاكميــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعتبــر الصنــدوق الفلســطيني للتوظيــف والحمايــة االجتماعيــة جـ ً
النظــام حيــث يســاهم بشــكل نشــط فــي ســوق العمــل فــي فلســطين .وللصنــدوق أثــر فــي تلبيــة
الحاجــة لســد الوظائــف الشــاغرة ،وفــي دعــم العمــل الريــادي ،وفــي إنشــاء المشــاريع الصغيــرة.
لــدى وزارة العمــل مــا مجموعــه  15مكتــب توظيــف فــي جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة .وبصفتهــا
صاحبــة المصلحــة الرئيســية فــي خدمــة التوظيــف ،فإنهــا تعــزز التوظيــف وتربــط الباحثيــن عــن عمــل
بأربــاب العمــل .ومــن المتوقــع أن تلعــب مكاتــب التوظيــف دوراً هامــاً فــي ســوق العمــل المحلــي
وفــي تعزيــز جلــب النــاس إلــى العمــل الالئــق .ومــن الجديــر ذكــره هنــا ،أن تــم تحويــل معظــم مكاتــب
التوظيــف التابعــة لــوزارة العمــل إلــى نقــاط توفــر جميــع الخدمــات لمرتاديهــا فــي آن واحــد ،أو مــا
يســمى ب (.)One-Stop-Shops

تــم تصميــم أربعــة أركان توظيــف ( )Employment Cornersفــي غــرف التجــارة (رام اللــه والخليــل
ونابلــس وســلفيت) كنمــاذج مبتكــرة لتوفيــر خدمــات توظيــف ومطابقــة المهــارات تمتــاز بفعاليــة
وجــودة عاليــة .وتوفــر هــذه األركان فــرص عمــل مســتدامة ،وتدريبات على المهارات الفنية والمهنية.

الجهــات الفاعلــة األخــرى لتمكيــن نجــاح الخريجيــن فــي ســوق العمــل هــي الجامعــات والتــي تعمــل
تحــت مظلــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي .فــي عــام  ،2013تــم إنشــاء وحــدات إرشــاد مهنــي
ووظيفــي فــي إحــدى عشــرة جامعــة فــي الضفــة الغربيــة بموجــب مذكــرة تفاهــم موقعــة مــع وزارة
العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي ،حيــث تقــوم هــذه الوحــدات بدعــم إدمــاج
خريجــي الجامعــات فــي ســوق العمــل مــن خــال التشــبيك الفعــال مــع أصحــاب العمــل ،ومــن خــال
توفيــر الخدمــات لتلبيــة احتياجــات هــؤالء الخريجيــن.

تشــكل جــودة خدمــات ســوق العمــل وكفــاءة مختلــف أصحــاب المصلحــة المذكوريــن أعــاه أهــم
العوامــل التــي تؤثــر علــى مــدى أثــر هــذه الخدمــات علــى الباحثين عن عمل وعلــى إمكانات توظيفهم.
فــي عــام  ،2019قدمــت مكاتــب التوظيــف فــي المحافظــات المختلفــة التوجيــه واإلرشــاد المهنــي
جامعيــا مــن نفــس
طالبــا
ل ـ  17،800باحــث عــن عمــل %57 ،منهــم مــن اإلنــاث .واســتفاد 928
ً
ً
الخدمــات التــي يقدمهــا مكتــب التوظيــف والوحــدة المهنيــة بالجامعــة .فيمــا يتعلــق بآثــار التوظيــف،
قامــت مكاتــب التوظيــف بدمــج  717باحثــا عــن عمــل فــي ســوق العمــل ،باإلضافــة إلــى  34باحــث
عــن عمــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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وفــي نفــس العــام ،دعمــت وأعــدت أركان التوظيــف أكثــر مــن ً 650
باحثــا عــن عمــل فــي مناطــق
مختلفــة لدخــول ســوق العمــل ،حيــث تــم تحقيــق التوظيــف بنجــاح ل ـ  %65منهــم .كذلــك ،تــم
المســاهمة فــي دعــم تأســيس  12شــركة جديــدة نتيجــة الستشــارة التوظيــف الذاتــي المقدمــة
للنســاء.

تســتهدف خدمــات التوظيــف مــن جهــة الباحثيــن عــن عمــل ،والخريجيــن ،والعاطليــن عــن العمــل،
والمتســربين ،واألشــخاص غيــر العامليــن أو خــارج إطــار التعليــم أو التدريــب ،والنســاء .وأمــا مــن الجهــة
األخــرى ،فتضــم أربــاب العمــل ،والجهــات الموفــرة لخدمــات التوجيــه واإلرشــاد المهنــي للباحثيــن عــن
عمــل والموظفيــن ،والتوظيــف ،والتوجيــه واإلرشــاد فــي مجال التشــغيل الذاتي وإنشــاء المشــروعات
الصغيــرة (المبتدئــة) ،والخدمــات الممتــدة ،وغيرهــا.
ومع ذلك ،ال تزال خدمات التوظيف تواجه العديد من التحديات:

•أدى الوضع االقتصادي الصعب إلى فجوة كمية واسعة بين العرض والطلب

•جــودة واســتدامة برامــج التوظيــف الموفــرة :تعتمــد معظــم برامــج التوظيــف فــي فلســطين
بشــكل كامــل علــى التمويــل مــن الــدول المانحــة
•تفتقــر بشــكل خــاص إلــى شــفافية خدمــات ســوق العمــل النشــطة الممولــة مــن الجهــات
المانحــة والوطنيــة فيمــا يتعلــق باألهــداف والمحتويــات والميزانيــات والمخرجــات ومؤشــرات
النتائــج المتناســقة
•عدم وجود هياكل وعمليات فعالة لرصد وتقييم سوق العمل

•قــدرة محــدودة علــى التخطيــط وعلــى تحقيــق الناتــج :فــي كثيــر مــن الحــاالت ،ال تتوفــر قــدرات
كافيــة للتخطيــط واإلدارة والتنفيــذ الفعــال للبرامــج والتدخــات المتعلقــة بســوق العمــل،
وهــذا يحــد مــن إمكانيــة تحقيــق أهــداف برامــج التشــغيل
ً
تهميشــا :علــى الرغم
كاف مــن المســتفيدين ،وخاصــة األكثــر
•قــدرة محــدودة للوصــول إلــى عــدد ٍ
ـاء على
مــن المســاهمات المهمــة للبرامــج والتدخــات فــي ســوق العمــل فــي تعزيــز المهــارات بنـ ً
احتياجــات الســوق ،إال أن القضايــا الهيكليــة التــي تواجــه ســوق العمــل الفلســطيني وقدرتــه
المحــدودة علــى اســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن العمــال الجــدد ســنويا يجعــل هــذه المســاهمات
هامشــية فــي خفــض معــدالت البطالــة

 .3.2.4تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة والمدربة

يلعــب التعليــم والتدريــب والتأهيــل المهنــي والتقنــي دورا رئيســيا فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل
مــن القــوى العاملــة المؤهلــة والمدربــة ،وبالتالــي فانــه يشــكل محــورا هامــا فــي قطــاع العمــل بشــكل
عام.
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أهداف التدريب والموفرون الرئيسيون للبرامج وحجم النظام
األهداف:

يســعى نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي إلــى تحقيــق مجموعة من األهداف على مســتوى
المجتمــع وعلــى مســتوى األفــراد الملتحقيــن ببرنامــج هــذا النظام ،ومن أبــرز هذه األهداف:
•تزويــد المجتمــع بالقــوى العاملــة الماهــرة المدربــة والفنييــن والتقنييــن المؤهليــن القادريــن علــى
المســاهمة فــي تطويــر وصيانــة البنــى التحتيــة ،وقطاعــات الصناعــة والزراعــة والخدمات.
•مواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة ومراقبة تأثيرهــا على القطاعات االقتصادية
المختلفــة والســعي إلــى التعامــل مــع تأثيراتهــا على ســوق العمل.
•مواجهــة التغيــرات الحاصلــة فــي ســوق العمــل والناتجــة عــن التقلبــات االقتصاديــة ،وذلــك مــن
خــال برامــج التدريــب الخاصــة وبرامــج التعليــم المســتمر التــي تزيــد مــن فــرص الحصــول علــى
عمــل بشــكل دائــم.
•إكســاب األفــراد المعــارف والمهــارات التــي يطلبهــا تخصصــه المهنــي وفــق األســس والمعاييــر
المقبولــة فــي ســوق العمــل وبمــا يحقــق لــه حــداً مــن المرونــة المطلوبــة فــي ســوق العمــل
دائــم التغيــر.
•إعــداد األفــراد للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة ،وتنميــة اســتعدادهم للتعلــم والتطــور
ا لمســتمر ين .
•إعداد أفراد واعين لواقع سوق العمل وتغيراته.

الموفرون الرئيسيون لبرامج التدريب:
هنالــك ثــاث وزارات مختلفــة مســؤولة عــن تطويــر وتنظيــم واإلشــراف علــى النظــام ،حيــث تقــع
مســؤولية التدريــب المهنــي تحــت مظلــة وزرارة العمــل ،ومســؤولية التعليــم المهنــي تحــت مظلــة
وزارة التربيــة والتعليــم ،وأمــا التعليــم التقنــي فيقــع تحــت مظلــة وزارة التعليــم العالــي .علمــا أن
التعليــم المهنــي المقــدم فــي المــدارس المهنيــة مــن ناحيــة ،والتعليــم التقنــي المقــدم مــن الكليــات
التقنيــة مــن ناحيــة أخــرى هــو مــا يســمى بالتعليــم الرســمي ،بينمــا كل مــا يقــدم فــي مراكــز التدريــب
وغيرهــا يعتبــر تعليــم شــبه رســمي .هــذا ،ويتــم توفيــر برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي مــن
قبــل مؤسســات تديرهــا أطــراف مختلفــة حكوميــة وأهليــة وخاصــة ودوليــة ،وتشــمل وزارة العمــل،
ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة التعليــم العالــي ،ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ،ووكالــة الغــوث الدولية،
وجمعيــات خيريــة ودينيــة ،ومنظمــات غيــر حكوميــة محليــة ودوليــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص.
تشــير اإلحصــاءات إلــى تواجــد المئــات مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي العاملــة
فــي فلســطين توفــر نــوع أو آخــر مــن التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بمســتوياته المختلفــة ،حيــث
تخــرج مراكــز التدريــب المهنــي والمــدارس المهنيــة والتــي يبلــغ عددهــا مــا يقــارب  160مؤسســة مــا
يزيــد عــن  13,000خريــج ســنويا.
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نوع
المؤسسة
مركز تدريب
مهني
مدرسة
مهنية**
مجموع

جهة اإلدارة

عدد المؤسسات

وزارة العمل*

14

وكالة الغوث

3

أهلية وخاصة*
وزارة التربية  /مهنية

111
17

وزارة التربية  /تجارية

9

مهنية أهلية وخاصة

4

عدد الخريجين السنوي
التقريبي
2,200

127

+500

+ 8,700

6,000
30
157

1,360
3,129

* المصدر :وزارة العمل 2019

4,500
+13،200

** المصدر :الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي ( ،)2017/2018وزارة التربية والتعليم 2018

باإلضافــة الــى مراكــز التدريــب والمــدارس المهنيــة العاملــة تحــت إشــراف وزارتــي العمــل والتربيــة
والتعليــم والمذكــورة أعــاه ،هنالــك  35كليــة 1متوســطة وجامعيــة توفــر تعليمــا تقنيــا ،كمــا يوجــد
 16مركــز تأهيــل مهنــي تــدار مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ،وأكثــر مــن
 200مركــز ثقافــي مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم.2

وبالرغــم مــن هــذا ،فــان النظــام يعتبــر صغيــرا مقارنــة بــأي مــن الــدول األخــرى ،حيــث يشــكل إجمالــي
عــدد الطلبــة فــي التخصصــات المهنيــة )10,235( 3مــا نســبته  4,4%فقــط مــن مجمــوع طــاب
المرحلــة الثانويــة ( )231,155فــي العــام  ،2018وهــذه نســبة ضئيلــة جــدا أخذيــن بعيــن االعتبــار أنهــا
تضــم طلبــة التخصــص التجــاري  /ريــادة األعمــال ،وحيــث أن هــذه النســبة تتــراوح بيــن  50%-30%فــي
كثيــر مــن الــدول األخــرى.

بالرغــم مــن نظــرة المجتمــع الدونيــة للتدريــب والتعليــم المهنــي مقارنــة بالتعليــم األكاديمــي ،إال أن
هنالــك طلبــا  /إقبــاال متزايــدا علــى االنضمــام لنظــام التعليــم والتدريــب المهنــي ،وهــذا الطلــب ال
يمكــن تلبيتــه نظــرا لحجــم النظــام المتواضــع .فعلــى ســبيل المثــال ،فــان أعــداد المتقدميــن لاللتحــاق
فــي برامــج التدريــب المهنــي فــي مراكــز التدريــب التابعــة لــوزارة العمــل للعــام التدريبــي 2018/2019
بلــغ  4,103طالــب/ة بينمــا كانــت القــدرة االســتيعابية لهــذه المراكــز العشــر فقــط  1,948طالــب/ة.

بالنســبة للتدريــب المهنــي ،فلقــد كان هنالــك زيــادة فــي أعــداد مراكــز التدريــب المهنــي مــن 54
مركــزا 8( 4حكومــي و 46خــاص وأهلــي) فــي العــام  2011أي قبــل عشــر ســنوات الــى  121مركــزا
( 10حكومــي و 111خــاص وأهلــي) فــي العــام  2019أي بزيــادة تبلــع  .124%وأمــا بالنســبة ألعــداد
الخريجيــن ،فلقــد زادت مــن  1,547خريــج فــي العــام  2015/2016الــى  2,209خريــج فــي العــام
 .2018/2019ومــن الواضــح هنــا ،أن التوســع فــي حجــم النظــام لــم يكــن كافيــا لســد الطلــب المتزايــد
علــى االلتحــاق بهــذه المراكــز.
 .1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( .)2019الدليل اإلحصائي السنوي  2018/2019لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية رام الله ،فلسطين.
.ILO, 2018. The Occupied Palestinian Territories – An Employment Diagnostic Study .2
.World Bank, 2013. SABER Country Report. Palestinian Territories – Workforce Development .3
 .4وزارة التربية والتعليم العالي .2018 ،الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي  .2017/2018رام الله – فلسطين.
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ومثــال آخــر علــى التوســع الكبيــر فــي حجــم النظــام هــو افتتــاح شــعب عديــدة للتعليــم التجــاري  /ريــادة
األعمــال فــي وزارة التربيــة والتعليــم ليصــل عــدد الطلبــة فــي هــذا التخصــص الــى  6,888طالــب/ة
فــي العــام  ،2018كمــا أن نســبة الطلبــة الملتحقيــن جديــدا (أي طــاب الصــف الحــادي عشــر) فــي
التعليــم المهنــي مقارنــة بالملتحقيــن فــي التعليــم األكاديمــي ارتفعــت لتصــل الــى  3,0%فــي العــام
 2018مقارنــة ب  2,4%فــي العــام الــذي يســبقه .إضافــة لهــذا فــان نســبة الطلبــة فــي التخصصــات
المهنيــة مــن مجمــوع طــاب المرحلــة الثانويــة وصلــت الــى  4,4%فــي العــام  2018كمــا ذكــر ســابقا،
مقارنــة ب  2,2%5فــي العــام .2016

وإذا تفحصنــا األعــداد مــن ناحيــة النــوع االجتماعــي ،نــرى أن  1%فقــط مــن اإلنــاث فــي المرحلــة
الثانويــة ملتحقــات فــي التعليــم المهنــي ،مقارنــة ب  5،6%مــن الذكــور .وأمــا بالنســبة للتدريــب
المهنــي ،فتشــير إحصــاءات وزارة العمــل الفلســطينية الــى أن اإلنــاث يشــكلن اآلن حوالــي  34%مــن
أعــداد طلبــة التدريــب المهنــي ،ولقــد كان هنالــك زيــادة كبيــرة فــي هــذه النســبة خــال الســنوات
الســابقة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه.
عدد الخريجين

العام التدريبي

صباحي

مسائي

عدد الخريجين الكلي

ذكور

إناث

1

2015/2016

1311

236

1547

77%

23%

2

2016/2017

1557

312

1869

74.5%

25.5%

4

2018/2019

1551

658

2209

65.7%

34.2%

3

2017/2018

1339

758

2097

60.5%

39.5%

وبالرغــم مــن جهــود كبيــرة مبذولــة الســتحداث تخصصــات جديــدة تســتقطب اإلنــاث ،إال أن النســبة
األكبــر مــن اإلنــاث الملتحقــات بالنظــام ،مــع بعــض االســتثناءات ،مــا زالــوا يتركــزوا فــي عــدد قليــل مــن
المهــن التــي تعتبــر تقليديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تتركــز اإلنــاث شــبه كليــا فــي  3مهــن /تخصصــات
رئيســية فــي مراكــز التدريــب المهنــي وهــي الســكرتاريا وأتمتــة المكاتــب ،والتجميــل وتصفيــف الشــعر،
والخياطــة وتصميــم األزيــاء ،ولدرجــة أقــل فــي مهنتــي الرســم المعمــاري وحســاب الكميــات ،ومندوب
المبيعات.

.European Training Foundation, 2019. Palestine: Education, Training, and Employment Developments 2018 .5
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مزيــد مــن الجهــود يمكــن توجيههــا بهــدف تحســين مشــاركة المــرأة فــي التخصصــات غيــر التقليديــة
وخصوصــا عبــر التركيــز علــى التوعيــة للنســاء المؤهــات ،المشــغلين ،والمجتمــع.
توزيع الخريجين في مراكز التدريب المهني الحكومية

جودة وارتباط البرامج باحتياجات سوق العمل ()Quality & Relevance

تعتمــد الجــودة بشــكل رئيســي علــى مدخــات العمليــة التدريبيــة مــن مدربيــن ومرافــق ومناهــج ،كمــا
تعتمــد أيضــا علــى أنظمــة ومعاييــر ضبــط وتحســين الجــودة وتماشــيها مــع المعاييــر الدوليــة.

تطوير الكادر التدريبي:

تــم االســتمرار فــي االســتثمار فــي الــكادر التدريبــي واإلداري العامــل فــي مؤسســات التعليــم
والتدريــب المهنــي ،حيــث أن المــدرب هــو المدخــل األهــم لجــودة التدريــب .ولقــد تــم ضمــن هــذا
اإلطــار تدريــب المئــات مــن المدربيــن واإلدارييــن خاصــة مــن خــال برامــج التعــاون المدعومــة مــن
قبــل االتحــاد األوروبــي وال ( )GIZفــي تخصصــات فنيــة وتربويــة وإداريــة .بالرغــم مــن هــذا ،فمــا
زالــت هنالــك تحديــات قائمــة فــي مجــال محدوديــة إمكانيــات تعييــن كادر جديــدة لتخصصــات جديــدة
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مســتحدثة فــي مراكــز التدريــب المهنــي ،وكذلــك فــي إمكانيــة توظيــف فنييــن مــن الصناعــة للتدريــب
فــي المؤسســات التدريبيــة بشــكل جزئــي.

المرافق:

إضافــة الــى بنــاء العديــد مــن مراكــز التدريــب والمــدارس المهنيــة بتمويــل ســخي مــن الــدول المانحــة،
فلقــد تــم خــال األعــوام الثــاث الســابقة ،ومــن خــال المشــروع الممــول مــن قبــل االتحــاد األوروبــي
تطويــر العشــرات مــن المشــاغل وتجهيزهــا بأحــدث العــدد والتجهيــزات فــي جميــع المؤسســات
التدريبيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.

األنظمة والمعايير:

تــم خــال األعــوام الماضيــة تطبيــق أنظمــة الجــودة ( )5Sفــي العديــد مــن مؤسســات التدريــب ،كمــا
تــم العمــل وبالــذات مــن خــال التعــاون مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الفنــي ( )GIZعلــى تطويــر
آليــات معياريــة ( )Standard Processesلمركبــات عمليــة التدريــب الرئيســية وأهمهــا بــا شــك
مركــب تطويــر المناهــج ،حيــث تــم تطويــر مناهــج متكاملــة ألكثــر مــن  45مهنــة ،منهــا  18منهــاج
لبرامــج التدريــب التــي يتــم توفيرهــا فــي مراكــز التدريــب المهنــي المختلفــة التابعــة لــوزارة العمــل،
حيــث تعتمــد هــذه العمليــة علــى المشــاركة الكاملــة لســوق العمــل فــي تحديــد الكفايــات المطلوبــة
وترجمتهــا لمواقــف تعليميــة  /تدريبيــة ومــن ثــم إلــى وحــدات تدريبيــة.
رغــم التقــدم فــي عمليــة تطويــر إطــار مؤهــات وطنــي ( )NQFوفــي مجــال المعاييــر المهنيــة
والتصنيــف المهنــي ،إال أن العمليــة لــم تســتكمل ولــم يتــم إنتــاج واعتمــاد المخرجــات بشــكل نهائــي.
كمــا أنــه مــا زال غيــاب أنظمــة ومعاييــر واضحــة تمكــن مؤسســات التدريــب وبالــذات الحكوميــة منهــا
مــن أن تقــوم بإغــاق أو اســتحداث برامــج تدريبيــة جديــدة ،أو بتقديــم خدمــات للجهــور مــن صيانــة
وإنتــاج مــع إبقــاء واســتخدام الدخــل المــدر لصالــح المؤسســة التدريبيــة.

وإذا انتقلنــا مــن الجــودة الــى االرتبــاط باحتياجــات ســوق العمــل ،فلقــد تــم العمــل بشــكل دؤوب
علــى زيــادة هــذا االرتبــاط مــن خــال ضمــان مشــاركة كبيــرة وفعالــة ألصحــاب العمــل فــي تحديــد
االحتياجــات واألولويــات التدريبيــة وفــي تطويــر وتنفيــذ العمليــة التدريبيــة .كمــا أن االرتبــاط قــد زاد من
خــال التوســع الكبيــر فــي توفيــر التدريــب والتعليــم المهنــي المســتمر ( )CVETوالــذي يتــم تصميمــه
وتنفيــذه ليتــاءم ويتواجــب بشــكل ســريع وزمــن قصيــر الحتياجــات تدريبيــة محــددة في ســوق العمل،
كمــا انــه ازداد مــن خــال تأســيس وتنفيــذ نظــام متابعــة تشــاركي وفعــال يمكــن مــن قيــاس نتائــج
التدريــب علــى مســتوى الحصيلــة ( )Outcomeواألثــر ( .)Impactومــا يــدل عــن النجاحــات فــي مجــال
االرتبــاط نســب 6الخريجيــن الذيــن انتقلــوا بنجــاح الــى ســوق العمــل والتــي قاربــت نســبة ال  70%وهــي
نســبة مرتفعــة نظــرا للوضــع االقتصــادي العــام ووضــع ســوق العمــل المثقــل بسياســات االحتــال
اإلســرائيلي وممارســاته غيــر العادلــة.

.European Joint Strategy in support of Palestine 2017-2020 (EJS). Annual Report - Result Oriented Framework for Palestine, 2018 .6
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مشاركة الصناعة وأصحاب العمل:

إن لمشــاركة الصناعــة وأصحــاب العمــل دور رئيســي فــي ضمــان ارتبــاط برامــج التدريــب باحتياجــات
الســوق المتغيــرة .ولقــد شــهدت األعــوام الماضيــة مشــاركة كبيــرة ألصحــاب العمــل ســواء مــن
خــال المؤسســات المظليــة مثــل اتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة ،واتحــاد الصناعــات
الفلســطينية ،أو مــن خــال المنشــآت والشــركات بشــكل فــردي -الكبيــر منهــا والصغيــر .ولــم يكــن
هنالــك زيــادة فقــط فــي حجــم المشــاركة بــل بشــكلها وبمأسســتها .فأصبــح أي اســتحداث لبرنامــج
جديــد (تــم اســتحداث العشــرات مــن التخصصــات الجديــدة خــال األعــوام الماضيــة فــي جميــع
مؤسســات التعليــم والتدريــب مــن خــال مشــروع االتحــاد األوروبــي) أو تعديــل فــي برنامــج قائــم
ال يتــم إال بمشــاركة الصناعــة .وكذلــك الحــال فــي اختيــار وتطويــر المناهــج كمــا ســنبين الحقــا .وقــد
قامــت الغــرف التجاريــة مؤخــرا بافتتــاح وإدارة مراكــز تدريــب تابعــة لهــا مثلمــا حصــل فــي محافظــة
طوبــاس علــى ســبيل المثــال.

األنماط التعاونية في التدريب (:)Cooperative training modalities

كمــا لــم يقتصــر دور الصناعــة علــى تحديــد االحتياجــات واألولويــات التدريبيــة وتطويــر المناهــج ،بــل
أصبــح النمــط التعاونــي فــي تنفيــذ التدريــب النمــط الســائد فــي معظــم البرامــج .فنــرى برامــج التلمــذة
المهنيــة ( ،)Apprenticeshipوبرامــج التدريــب فــي موقــع العمــل ()Work Based Learning
تتوسـ�ع ،ومثـ�اال علـ�ى ذلـ�ك تنفيـ�ذ  83مبــادرة 7مدعومــة مــن قبــل الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة (�Ena
 )bleإلدمــاج التدريــب فــي موقــع العمــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات
تعــاون بيــن  44مؤسســة تعليــم مهنــي وتقنــي مــع أكثــر مــن  200شــركة ومنشــأة لتنفيــذ برامــج
تدريبيــة مبنيــة علــى احتياجــات الســوق .كمــا نــرى أنــه وحتــى البرامــج التقليديــة ال تخلــوا مــن فتــرة
تدريــب فــي الصناعــة ،مــع العلــم أن هنالــك حاجــة للتوســع بشــكل أكبــر فــي هــذا المجــال حيــث بينــت
اإلحصــاءات 8للعــام  2018أن  22,8%فقــط مــن طــاب التعليــم المهنــي يتبعــون نمــط التعليــم فــي
موقــع العمــل فــي العــام .2016

التعليم والتدريب المستمر (:)CVET

لقــد شــهدت الســنوات لماضيــة توســعا كبيــرا فــي تصميــم وتنفيــذ برامــج تعليــم وتدريــب مســتمر،
حيــث يعــرف علــى أنــه كل تعليــم أو تدريــب ينفــذ بعــد التعليــم  /التدريــب األساســي أو بعــد
الدخــول الــى حيــاة العمــل ،ويهــدف الــى مســاعدة األشــخاص علــى تحســين أو تحديــث المعرفــة
و/أو المهــارات ،أو الحصــول علــى مهــارات جديــدة بهــدف االنتقــال الوظيفــي أو إعــادة التدريــب،
أو االســتمرار فــي التطــور الشــخصي والمهنــي .ويعتبــر هــذا النــوع مــن التدريــب ذات أهميــة كبــرى
لألفــراد لمســاعدتهم فــي التوظيــف واالســتعداد للتغييــر واالنتقــال الوظيفــي والتعلــم علــى مــدى
الحيــاة ،كمــا هــو مهــم للمنشــآت االقتصاديــة لتحديــث المعــارف والمهــارات والكفايــات ولزيــادة
القــدرة التنافســية ،وأخيــرا فهــو مهــم للمجتمــع واالقتصــاد كونــه يدعــم النمــو الذكــي الــذي يضمــن
العــدل والمســاواة المجتمعيــة.
.European Joint Strategy in support of Palestine 2017-2020 (EJS). Annual Report - Result Oriented Framework for Palestine, 2018 .6
.European Training Foundation, 2019. Palestine: Education, Training, and Employment Developments 2018 .7
General Directorate of Educational Planning, Ministry of Education and Higher Education, monitoring and evaluation system for the third Edu .8
.cation Development Strategic Plan (EDSP III 2014–2019), Annual report 2016
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لقد امتاز هذا النمط من التدريب في فلســطين ســابقا بتمركزه على مســتوى التعليم العالي ،وكان
يوفــر مــن قبــل المؤسســات األهليــة والربحيــة ودوائــر التعليــم المســتمر فــي الكليــات والجامعــات،
ومــن قبــل الــوزارات والشــركات .كمــا كان فــي كثيــر مــن الحــاالت يســتهدف المتســربين مــن المــدارس
واألفــراد العامليــن ،والمهمشــين ،وامتــاز بقــدر كبيــر مــن االزدواجيــة وغيــاب االســتراتيجية الشــمولية،
حيــث كان يخــدم حوالــي  2,5%مــن القــوى العاملــة ســنويا وهــي نســبة متدنيــة جــدا مقارنــة بتلــك
فــي دول االتحــاد األوروبــي والتــي تتــراوح بيــن .15%-10%
ولقــد تــم خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة ومــن خــال برنامــج االتحــاد األوروبــي بالشــراكة مــع ()GIZ
تنفيــذ مــا يزيــد عــن مئــة حزمــة تدريبيــة اســتهدفت الشــباب العامليــن فــي الشــركات والمصانــع والذيــن
هــم معرضــون لفقــدان عملهــم  /معرضــون للتعطــل ،كما اســتهدفت الريادييــن الحاليين والمحتملين.
إضافــة الــى هــذا ،فلقــد تــم تنفيــذ عــدد كبيــر آخــر مــن الحــزم التدريبيــة اســتهدفت الشــباب العاطليــن
عــن العمــل بدعــم مــن الحكومــة البلجيكيــة والحكومــة األلمانيــة .ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا النمــط
مــن التدريــب تــم مأسســته داخــل المنظومــة التدريبيــة ،فعلــى ســبيل المثــال تــم إدخــال  30برامــج
تدريــب مهنــي مســتمر (كــدورات قصيــرة ومســائية) علــى منظومــة التدريــب المهنــي.

نظام المتابعة والتقييم:

مــا زال هنالــك غيــاب آلليــة وطنيــة لتحديــد احتياجــات ســوق العمــل بشــكل دوري مســتمر ،وبالرغــم
مــن هــذا فلقــد قامــت كل مــن المؤسســة األوروبيــة للتدريب ( )ETFوبالتعاون مــع الوكالة البلجيكية
للتنميــة ( )Enabelوالمؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZبدعــم القطــاع فــي تطويــر نظــام
وطنــي للمتابعــة والتقييــم ،وتــم خــال العــام  2017االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار إطــار متابعــة يشــمل
الئحــة مــن المؤشــرات التــي يتوجــب متابعتهــا بشــكل دوري .ولقــد تــم دعــم رابطــة التعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي فــي العــام  2018فــي تنفيــذ دورة المتابعــة والتقييــم الكاملــة (جمــع البيانــات
وإدخالهــا وتحليلهــا وإعــام صانعــي السياســات بفحواهــا).
إضافــة الــى مــا ســبق ،فــا يوجــد نظــام متابعــة وتقييــم مرتبــط بنظــام يوفــر حوافــز تمويليــة
للمؤسســات التدريبيــة التــي ينجــح خريجيهــا مــن إيجــاد فــرص عمــل بنســب أعلــى مــن مثيالتهــا.
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مأسسة وحوكمة النظام:

االستراتيجيات:

تــم بلــورة واعتمــاد الخطــة  /االســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
فــي عــام  1998والتــي تهــدف إلــى خلــق نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي فلســطيني بحيــث
ـاال ومرنــاً ومرتبطــاً باحتياجــات ســوق العمــل ،ومتاحــاً أمام جميــع الفئات ،بما
يكــون النظــام كفــؤاً وفعـ ً
يحقــق العدالــة ،وقــادراً علــى االســتمرار بقدراتــه الذاتيــة ،ويكــون قــادراً كذلــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه
العامــة تجــاه المجتمــع الفلســطيني .وقد تمــت مراجعة االســتراتيجية وتطويرها واعتمادهــا لمــرة
ثانيــة فــي نوفمبــر  .2010ومــا زالــت هــذه االســتراتيجية ســارية ليومنــا هــذا ،وبالرغــم مــن االجتهــادات
والتغيــرات ،فهنالــك إجمــاع بــأن هــذه االســتراتيجية هــي األكثــر مالئمــة لوضعنــا ويتــم تنفيــذ الجــزء
األكبــر مــن مكوناتهــا.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا أن الدعــم واالحتضــان الحكومــي لمنظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي كان ومــا زال كبيــرا بالرغــم مــن عــدم القــدرة علــى تنفيــذ أجــزاء هامــة مــن االســتراتيجية
الوطنيــة بشــكل مالئــم .كمــا أن هنالــك تعــاون كبيــر ودعــم لهــذا القطــاع مــن قبــل العديــد مــن
المؤسســات والــدول العربيــة منهــا واألجنبيــة.

القوانين:

تــم العمــل خــال العاميــن الماضييــن علــى صياغــة مســودة لقانــون التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي ،ويؤمــل أن يتــم االنتهــاء مــن مراجعــة المســودة وإقرارهــا فــي العــام .2020
األطر الحاكمة:

نصــت االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي علــى تأســيس مجلــس أعلــى
للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي والــذي تــم إنشــاؤه بالفعــل فــي العــام  ،2005كمــا تــم إنشــاء
مجلــس تنفيــذي مكــون مــن المســتوى التقنــي فــي الــوزارات المعنيــة وممثليــن عــن ســوق العمــل
بهــدف تطويــر الخطــط الالزمــة لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ،كمــا تــم اقتــراح تشــكيل مركــز التطويــر
المهنــي والتقنــي ليكــون بمثابــة الــذراع الفنــي للنظــام .ورغــم محــاوالت مختلفــة وعلــى مــدى
ســنوات متعــددة ،إال أن المجلــس األعلــى والتنفيــذي وألســباب مختلفــة لــم يســتطيعا العمــل
بالشــكل المأمــول.

وفــي أيــار مــن العــام  ،2014صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي واعتبارهــا الجهــة العليــا المســؤولة عــن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ،إال أن مجلــس
الــوزراء عــاد وجمــد هــذا القــرار فــي نفــس الشــهر.
هــذا وتــم فــي العــام  2017إنشــاء مركــز التطويــر لمســاعدة المجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي فــي تطويــر وإعــادة هيكلــة وتنظيــم القطــاع ،إال أن هــذا المركــز يفتقــر الــى الــكادر
المهنــي الكافــي ،كمــا يفتقــر الــى التمويــل المطلــوب ليصبــح فاعــا بشــكل كامــل.

لــم يتوقــف العمــل علــى تطويــر نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ،حيــث تــم فــي النصــف
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الثانــي مــن العــام  2019تشــكيل لجنــة وزاريــة مكلفــة بالنهــوض بالتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
فــي فلســطين ،إضافــة الــى لجنــة فنيــة مكلفــة باســتكمال العمــل علــى إعــداد خطــة شــاملة حــول
منظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي فلســطين ،وكذلــك تحضيــر تصــور كامــل حــول
إنشــاء جامعــة مختصــة بالتدريــب المهنــي والتقنــي.

وأمــا علــى المســتوى المحلــي ،فلقــد قامــت وزارة العمــل الفلســطينية بتأســيس مجالــس التشــغيل
والتدريــب فــي العــام  2013بهــدف تعزيــز فــرص التشــغيل والتدريــب فــي المحافظــات علــى أســس
مهنيــة وتشــاركية وتكامليــة مــن خــال:
•تلمس االحتياجات وتحديد األولويات التنموية وتعميمها بشكل منتظم.
•تعزيز التشبيك والتواصل والتنسيق بين األطراف المختلفة ذات العالقة.
•تجنيد الموارد واستقطاب التمويل لدعم برامج التشغيل والتدريب.

•المناصرة والتأثير على التشريعات والسياسات الخاصة بالتشغيل والتدريب.

•رفع الوعي وتطوير الثقافة الداعمة والمحفزة لنمو فرص التشغيل والتدريب.

وقــد لعبــت هــذه المجالــس خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة دورا رئيســيا ومتناميــا فــي تســهيل
تنفيــذ برامــج وطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل ومنهــا
تلــك المدعومــة مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الفنــي واالتحــاد األوروبــي وغيرهــا .وإلجمــال مــا
ســبق ،فرغــم التطــورات الكبيــرة التــي طــرأت علــى نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ،إال أن
هنالــك حاجــة ماســة للعمــل علــى:
•زيادة الطاقة االستيعابية للنظام.

•االســتمرار فــي تحســين جــودة وارتبــاط برامــج التدريــب باحتياجــات ســوق العمــل مــع تقويــة دور
مؤسســات العمــل والقطــاع الخــاص علــى جميــع األصعــدة.
•المضي قدما في تطوير حاكمية النظام وفي األطر القانونية الناظمة لعمله.
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 .4 .4.2البيئة المساعدة
 -القوانين والتشريعات

مــا زالــت البيئــة القانونيــة والتــي تشــمل القوانيــن والتشــريعات الخاصــة بقطــاع العمــل مشــتتة.
فاالختالفــات مــا زالــت قائمــة مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وأمــا فــي إســرائيل ،فالقانــون
اإلســرائيلي واالتفاقــات الجماعيــة تحكــم عمــل الفلســطينيين فــي إســرائيل ،غيــر أن تطبيــق هــذه
القوانيــن واالتفاقــات هــو موضــع تســاؤل .ففــي كثيــر مــن الحــاالت ال يوجــد عقــود عمــل .كمــا
يواجــه العمــال الفلســطينيون العاملــون فــي إســرائيل صعوبــات فــي تحصيــل تعويضاتهــم وفــي
الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة ألســباب مختلفــة ومنهــا الخــوف مــن فقــدان عملهــم ،وقلــة وعيهــم
بحقوقهــم حســب القانــون اإلســرائيلي أو بســبب وضعهــم القانونــي غيــر المنتظــم .ومــن الجديــر
ذكــره أن محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية قضــت فــي العــام  2007بوجــوب تقيــد أصحــاب العمــل
اإلســرائيليين بقوانيــن العمــل اإلســرائيلية وضــرورة ســريانها علــى جميــع العمــال ،إال أنــه حتــى اآلن تــم
تطبيــق جــزء صغيــر مــن هــذه القوانيــن ومنهــا الحــد األدنــى لألجــور .كمــا يالحــظ تغيــب كامــل للرقابــة
علــى العمــل داخــل المســتوطنات.

قانون العمل:

لقــد أقــر قانــون العمــل الفلســطيني رقــم  7فــي العــام  ،2000ومنــذ ذلــك الحيــن تــم إقــرار أكثــر
مــن  30الئحــة ونظــام فرعيــة وتعديــات مرتبطــة بهــذا القانــون ،ومتعلقــة بالحــد األدنــى لألجــور،
وبتصاريــح عمــل األجانــب ،والضمــان االجتماعــي ،والســامة والصحــة المهنيــة ،واألعيــاد الدينيــة،
وبنــود منــع التمييــز ،ومتطلبــات التدريــب علــى اإلســعاف األولــي ،والعمــل المنزلــي وغيــره.
وتعتبــر وزارة العمــل الفلســطينية والتــي توظــف حوالــي  900موظــف فــي مقرهــا الرئيســي فــي رام
اللــه وفــي  14مكتــب عمــل فــي المحافظــات ،المســؤولة عــن تطبيــق تشــريعات العمــل مــن خــال
إدارة تفتيــش العمــل ،وعــن تطويــر السياســات الرئيســية فــي مجــال التشــغيل وظــروف وعالقــات
العمــل.
وفــي أبريــل  ،2019خــال المؤتمــر الوطنــي بمناســبة اليــوم الدولــي للســامة والصحــة المهنيــة ،أعلــن
وزيــر العمــل رســمياً عــن إصــدار قانــون جديــد يتعلــق بالتزامــات أصحــاب العمــل فــي مجــال الســامة
والصحــة المهنيــة ،مرســوم رقــم ( )3لســنة  2019بشــأن لجــان ومشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة
بالمنشــآت .يشــكل اعتمــاد هــذا القانــون تقدمــاً هامــاً فــي تحســين اإلطــار التشــريعي لحمايــة صحــة
العمــال وســامتهم ،ومعالجــة مســتويات التنفيــذ الضعيفــة لمعاييــر وإجــراءات الســامة والصحــة
المهنيــة فــي معظــم أماكــن العمــل الفلســطينية.

وبالرغــم مــن أن قانــون العمــل والتشــريعات المرتبطــة بــه قــد جعلــت حقــوق العمــال فــي فلســطين
متماشــية مــع المعاهــدات الدوليــة ومعاييــر منظمــة العمــل الدوليــة ،إال أن هــذا القانــون قــد أثــر علــى
األمــان الوظيفــي ( .)ETFفعلــى ســبيل المثــال أثــر القانــون ســلبيا علــى توظيــف اإلنــاث والخريجيــن
الجــدد مــن خــال تضميــن إجــازة األمومــة وعــدم تضميــن مكافئــة نهايــة خدمــة للذيــن أنهــوا عملهــم
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قبــل عــام واحــد مــن توظيفهــم .كمــا أن العديــد مــن المنشــآت ال تلتــزم بالقانــون وخاصــة مــن ناحيــة
الحــد األدنــى لألجــر .إضافــة الــى هــذا ،فــان القانــون فــي صيغتــه الحاليــة يســتثني قطاعــات كبيــرة مــن
القــوى العاملــة ومنهــا العامليــن لحســابهم الخــاص ،والعمــال الموســميين ،وأفــراد األســرة العامليــن
دون أجــر وغيرهــم .كمــا ال يقــوم القانــون بتغطيــة العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات ،وهــو غيــر
حســاس بشــكل كافــي لموضــوع الجندر.تــم عمــل وثيقــة تجميعيــة شــملت مالحظــات ومواقــف
األطــراف الثــاث ليصــاغ الــى إعــداد مســودة أوليــة.

قانون الضمان االجتماعي:

تبنــت الحكومــة الفلســطينية قانــون الضمــان االجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع الخــاص وأفــراد
أســرهم فــي فبرايــر  2016ووقعــه الرئيــس محمــود عبــاس بعــد ذلــك بشــهر .ثــم خضــع القانــون
لمراجعــات بســبب المخــاوف التــي أثارهــا ممثلــو المجتمــع المدنــي ،ووقــع القانــون المعــدل مــن قبــل
الرئيــس محمــود عبــاس فــي  29ســبتمبر  .2016ويوفــر التشــريع الجديــد مزايــا  /مخصصــات محــددة
أيضــا
للحــاالت المتعلقــة بكبــر الســن ،والعجــز ،والوفــاة ،وكذلــك إلصابــات العمــل .ويشــمل القانــون ً
تأميــن حمايــة األمومــة ،بهــدف تشــجيع أصحــاب العمــل علــى توظيــف المزيــد مــن النســاء ،ممــا
يســاهم فــي زيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة (األمــم المتحــدة .)2016 ،ويشــترط القانــون
الجديــد إنشــاء مؤسســة للضمــان االجتماعــي إلدارة برامــج التأميــن االجتماعــي التــي ينــص عليهــا
القانــون .وكان مــن المتوقــع أن يتــم تحصيــل المســاهمات األولــى فــي شــهر ينايــر  ،2018كمــا أنــه
كان مــن المتوقــع أن يغطــي النظــام الجديــد أكثــر مــن  300,000عامــل بحلــول عــام  ،2025إال أنــه
تــم تعليــق قانــون الضمــان االجتماعــي بعــد سلســلة مــن المظاهــرات ضــد تطبيقــه.

قانون التنظيم النقابي:

تــم االنتهــاء مــن إعــداد المســودة األوليــة مــن القانــون ،وهنــاك رأي بــان يكــون القانــون بابــاً مــن أبــواب
قانــون العمل.

الشراكة الثالثية:

بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة ،أدى الحــوار االجتماعــي الثالثــي إلــى إنجــازات ملموســة ،ال
ســيما اعتمــاد الحــد األدنــى لألجــور ،وقانــون الضمــان االجتماعــي ،وتطويــر سياســة وبرنامــج وطنــي
للســامة والصحــة المهنيــة ،واســتراتيجية تفتيــش العمــل وخطــة عمــل خــاص بهــا ،ومنهجيــة ثالثيــة
إلصــاح قانــون العمــل .ومــع ذلــك ،ال يــزال الحــوار االجتماعــي الثالثــي يفتقــر إلــى غيــاب اإلطــار
القانونــي والمأسســة بمــا فــي ذلــك الركائــز القانونيــة والمؤسســية التــي تحكــم الحــوار االجتماعــي،
متطلبــا رئيسـ ًـيا .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك حاجــة لمواصلــة تعزيــز قــدرات
حيــث يكــون دور الدولــة
ً
الشــركاء بهــدف تعزيــز فهــم المصالــح المتبادلــة وبنــاء الثقــة بيــن الشــركاء االجتماعييــن .وينبغــي زيــادة
تقويــة وتنظيــم اللجنــة الثالثيــة لشــؤون العمــل ،لضمــان مالءمــة وتماســك السياســات االجتماعيــة
واالقتصاديــة وتعزيــز التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
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اتحادات العمال

تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة فــي الوقــت الحالــي عمليــة صياغــة قانــون نقابــات العمــال ،لضمــان
امتثالــه التفاقياتهــا وتوصياتهــا .وقــد تــم إعــداد مســودة أولــى ،ويقتــرح ضــم القانــون إلــى قســم مــن
قانــون العمــل .يوجــد فــي الضفــة الغربيــة  186نقابــة محليــة تحــت مظلــة  12اتحــاد نقابــات وطنيــة
(تمثــل األغذيــة والزراعــة ،والمنســوجات ،والنقــل ،والبنــوك والتأميــن ،والخياطــة وصناعــة الجلــود،
والبنــاء ،والخدمــات العامــة) .وتضــم ثمانــي نقابــات فــي غــزة العمــال مــن عــدد مــن القطاعــات:
األغذيــة والزراعــة ،والمنســوجات ،والنقــل ،والخدمــات والتجــارة ،واألشــغال المعدنيــة ،والبنــاء،
وأعمــال الخشــب ،واالتصــاالت والبريــد ،وموظفــو البلديــة .يعتبــر تأســيس النقابــات العماليــة وزيــادة
االلتحــاق بالنقابــات مؤشــراً هامــاً يجــب مراعاتــه فــي الحــوار بيــن الشــركاء .بلــغ عــدد النقابــات ()536
عــام  ،2017وارتفــع إلــى  572عــام  ،2019ووصــل عــدد االتحــادات إلــى  14فــي العــام نفســه ،فــي
حيــن بلغــت نســبة العامليــن المنتســبين للنقابــات العماليــة  %17.4فــي فلســطين ( %12.4فــي
الضفــة الغربيــة و %29.6فــي قطــاع غــزة) .وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مــرة أخــرى فــي عــام 2018
ووصلــت إلــى  ،%19.5بينمــا بلغــت فــي الربــع الثالــث .%17.6

غرف التجارة والصناعة والزراعة:

يوجــد فــي الوقــت الحاضــر  18غرفــة للتجــارة والصناعــة والزراعــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة
( 13فــي الضفــة الغربيــة و 5فــي غــزة) ،بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية ،وتنطــوي هــذه الغــرف تحــت
مظلــة االتحــاد الفلســطيني لغــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة (.)PFCCIA

اتحاد الصناعات الفلسطينية:

االتحــاد الفلســطيني للصناعــات ( )PFIهــو المؤسســة الوطنيــة التــي تمثــل القطــاع الصناعــي
ـادا (اتحــادات صناعيــة متخصصــة ألربــاب العمــل) تمثــل الصناعــات
الفلســطيني مــن خــال  15اتحـ ً
المتخصصــة .والــى جانــب الضغــط نيابــة عــن االتحــادات األعضــاء فــي مختلــف الصناعــات ،فــإن
األهــداف الرئيســية التحــاد الصناعــات تشــمل تعزيــز قــدرة االتحــادات األعضــاء علــى خدمــة أعضائهــا
مــع تعزيــز القــدرة التنافســية للصناعــة الفلســطينية ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال توفيــر المســاعدة الفنيــة
المتخصصــة والتدريــب ،وبرامــج التلمــذة المهنيــة وتطويــر المهــارات.

تطبيق قانون العمل والعمل الالئق:

بالرغــم مــن الجهــود الهائلــة والتطــور المتحقــق فــي تطبيــق القانــون ،ال يــزال هنــاك عــدد كبيــر مــن
العمــال الذيــن يعملــون فــي ظــروف عمــل غيــر الئقــة بســبب غيــاب العقــود ،والتمييــز فــي الرواتــب،
وســاعات العمــل الطويلــة ،وضعــف تعليــم العمــل.

الحد األدنى لألجور:

بلــغ عــدد المســتخدمين باجــر فــي القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون دون الحــد األدنــى لألجــر 1,450
شــيقل بلــغ  126,300عامــل وعاملــة منهــم  88,800فــي قطــاع غــزة فــي العــام  ،2017وتقلصــت
الــى  104,800فــي العــام  ،2018و 104آالف فــي الربــع الثالــث  .2019ولوحــظ أن العامليــن فــي
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األنشــطة االقتصاديــة المتمثلــة بالخياطــة والنســيج وريــاض األطفــال والخدمــات والتــي غالبــا مــا
تشــغلها النســاء هــي التــي تشــهد عمالــة باجــر دون الحــد األدنــى لألجــور.
كمــا أشــارت إحصــاءات جهــاز اإلحصــاء المركــزي للعــام  2019أن  48%مــن المســتخدمين بأجــر فــي
القطــاع الخــاص يعملــون دون عقــد عمــل ،و 29%يحصلــون علــى مســاهمة فــي تمويــل التقاعــد/
مكافــأة نهايــة الخدمــة ،بالمقابــل أقــل مــن نصــف المســتخدمات بأجــر فــي القطــاع الخــاص ()48%
يحصلــن علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر .كمــا أشــارت البيانــات أن 30%مــن المســتخدمين بأجر في
ـيقال) فــي فلســطين،
القطــاع الخــاص يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــر ( 1,450شـ ً
وأن هنــاك انخفــاض ملحــوظ فــي نســبة المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون
أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــر فــي الضفــة الغربيــة مــن  12%إلــى  10%بيــن العــام 2018
والعــام  ،2019بينمــا ارتفعــت النســبة فــي قطــاع غــزة مــن  72%إلــى  80%خــال نفــس الفتــرة.
ال تــزال الفجــوة كبيــرة فــي معــدل الحــد األدنــى لألجــر الشــهري بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
حيــث بلــغ المعــدل  660شــيقل فــي قطــاع غــزة مقابــل  1,038شــيقل فــي الضفــة الغربيــة.

الحماية االجتماعية
الصحة والسالمة المهنية وحماية العمل:

مــا زالــت حــوادث العمــل تشــكل اســتنزاف حقيقــي للمــوارد البشــرية رغــم التقــدم الكبيــر المحــرز فــي
تطويــر منظومــة الســامة والصحــة المهنيــة بمــا فــي ذلــك إقــرار قانــون مشــرفي ولجــان الســامة
المهنيــة وزيــادة عــدد مفتشــي العمــل وحوســبة تفتيــش العمــل وهــو مــا أدى الــى انخفــاض إصابــات
العمــل القاتلــة الــى أكثــر مــن النصــف فــي نهايــة  ،2019حيــث تقــدر عــدد اإلصابــات بحوالــي  9آالف
إصابــة ســنويا.
اإلدارة العامــة لتفتيــش العمــل( )GDLIAهــي الكيــان داخــل وزارة العمــل المســؤول عــن إنفــاذ قانــون
العمــل ،مــن خــال عمليــات التفتيــش العامــة فــي أماكــن العمــل لتفحــص ظــروف العمــل المناســبة،
بمــا فــي ذلــك عمــل األطفــال وظــروف عمــل األطفــال العامليــن .فــي حيــن أن دعــم بنــاء القــدرات
(بشــكل رئيســي مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة) إلدارة التفتيــش أدى إلــى تحســن كبيــر فــي تغطيــة
وجــودة خدمــات التفتيــش ،والــى تعزيــز البنيــة التحتيــة المؤسســية المتعلقــة بالتفتيــش ،إال أن قــدرة
هــذه اإلدارة ال تــزال مقيــدة بســبب نقــص المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة الكافيــة.

عمالة األطفال:

تعمــل وزارة العمــل وشــركاؤها علــى إنهــاء ظاهــرة عمــل األطفــال وتنظيــم عمــل األحــداث تحــت
عامــا .وعلــى الرغــم مــن حمــات التفتيــش علــى المنشــئات ،فــا تــزال هــذه الظاهــرة قائمــة،
ســن ً 18
وفــي عــام  2017كانــت النســبة المئويــة لألطفــال العامليــن بيــن ســن ( )10-17ســنة فــي فلســطين
 %3.4مــن مجمــوع األطفــال .وبلغــت أعلــى نســبة فــي الضفــة الغربيــة  %4.6وانخفضــت فــي 2018
إلــى  ،%2.9لكــن فــي الربــع األخيــر مــن عــام  ،2019ارتفعــت النســبة إلــى  %3.3مــرة أخــرى .فــي عــام
 ،2019كان الفــرق بيــن النســبة المئويــة لألطفــال العامليــن ( )10-17فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة حوالــي  %4( %3فــي الضفــة الغربيــة و %1فــي قطــاع غــزة).
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 5. 2. 4تداعيات جائحة كوفيد_19على سوق العمل

مــع بدايــة هــذا العــام تعــرض العالــم لتحــدي مــن نــوع جديــد وهــو مــا بــات يعــرف بجائحــة كوفيــد 19
حيــث أدى انتشــار الفيــروس علــى مســتوى كبيــر وخطيــر الــى ظــروف صحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة
لــم يشــهدها العالــم مــن قبــل ممــا دفــع الحكومــات الــى اتخــاذ تدابيــر شــديدة وقاســية للحفــاظ
علــى حيــاة وصحــة مواطنيهــا شــملت كافــة مناحــي الحيــاة  .فقــد اجبــرت الشــركات علــى األغــاق
المؤقــت وتوقفــت عجلــة اإلنتــاج فــي كثيــر مــن القطاعــات وهــذا مــا اثــر وســيوثر علــى مالييــن
العمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وعلــى أســواق العمــل ممــا يزيــد مــن معــدالت البطالــة
والفقــر .وفــي فلســطين الــذي بــدء فيهــا انتشــار الفيــروس فــي شــهر اذار  20/20ســارعت الحكومــة
الفلســطينية الــى اتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات وفــرض حالــة الطــوارئ بهــدف احتــواء الوبــاء والحفــاظ
علــى ســامة وصحــة االنســان الفلســطيني واقــع ســوق العمــل الفلســطيني

يعانــي االقتصــاد الفلســطيني الصغيــر أصــا مــن الهشاشــة والضعــف بســبب االحتــال وسياســته
التدميريــة مــن الســيطرة علــى األرض والمــوارد ومنــع االســتثمار فــي المناطــق (ج) والتحكــم بالمعابــر
والحــدود ومنــع حركــة البضائــع واالفــراد وفــرض االغالقــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات .فقــد اظهــرت
مؤشــرات واقــع ســوق العمــل والمنشــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لالحصــاء ان مانســبته 96%
مــن المنشــات هــي صغيــرة وبالغــة الصغــر (تشــغل اقــل مــن  10عمــال) فيمــا بلــغ عــدد االفــراد داخــل
القــوى العاملــة  15ســنة فاكثــر حوالــي  1357000وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل حوالــي 344
الــف بمعــدل  . 25%ومــن حيــث توزيــع عــدد العامليــن فــي فلســطين لســنة  2019والبالــغ عددهــم
حوالــي  1010400عامــل فــكان علــى النحــو التالــي :
•القطاع الحكومي209500 :
•القطــاع الخــاص 667600 :تتــوزع جغرافيــا الــى  501700فــي الضفــة الغربيــة  165900فــي
قطــاع غــزة
•العاملين داخل الخط األخضر133300 :

وبحسب الحالة العملية يتوزع العاملين الى-:
− −صاحب عمل  61600منهم  52الفا في الضفة  8االلف في غزة.
− −يعمل لحسابه الخاص  177الفا منهم  140االف في الضفة الغربية و 37االلف في قطاع غزة.
− −مستخدم باجر  391الفا منهم  267االف في الضفة و 115االلف في غزة.
− −عضو اسرة بدون اجر  39الفا منهم  34االلف في الضفة و 5االف في قطاع غزة.
− −فيما بلغ عدد العاملين في القطاعات غير المنظمة  320600منهم  288400ذكور .32200

•االثار الناتجة عن الجائحة على سوق العمل الفلسطيني

حتــى هــذا اليــوم فــان الفتــرة الزمنيــة النتشــار الفيــروس قــد تجــاوزت كل الســيناريوهات المتوقعــة
وال يعــرف علــى وجــه الدقــة متــى ســتتم العــودة الــى الحيــاة الطبيعيــة ورغــم عــودة بعــض األنشــطة
االقتصاديــة الــى العمــل اال ان اثــار كورونــا ســتأثر بشــكل كبيــر علــى معظــم األنشــطة االقتصاديــة
.ويمكــن تقســيم المنشــات مــن حيــث الضــرر الــى :
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 1 .1منشــأت لــم تنضــرر واســتمرت بالعمــل  :لــم تشــمل اجــراءات الوقــف عــدد مــن االنشــطة
فخــال شــهري اذار ونيســان قــدر عــدد المنشــات العاملــة بحوالــي 42328منشــاة يعمــل فيهــا
حوالــي  106720عامــل وعاملة.وذلــك فــي مجــاالت الصناعــات الغذائيــة واالتصــاالت والبنــوك
والمخابــز وشــركات االدويــة والمنظفــات والســوبر ماركــت ....
 2 .2منشــات متضــررة رغــم العــودة للعمــل بشــكل جزئــي وتدريجــي :وتشــمل معظــم االنشــطة
االقتصاديــة مــن خدمــات وانشــاءات وتصنيــع وغيرهــا وهــذا مــا يرفــع نســبة المنشــات العاملــة
وعــدد العامليــن فيهــا
 3 .3منشــات متوقفــة او متعطلــة بشــكل كلــي  :وتشــمل انشــطة الســياحة مــن فنــادق ومكاتــب
ســياحية ومرشــدين وكذلــك الصــاالت والنــوادي والمطاعــم وشــركات النقــل العــام والتعليــم
الخــاص .....

في نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني  2020الصادر عن الجهاز المركزي لالحصاء مايلي:
− −انخفــاض عــدد العامليــن بمقــدار  121ألــف عامــل فــي الربــع الثانــي  2020انخفــض عــدد العامليــن
مــن  1,009,900عامـ ًـا فــي الربــع االول  2020الــى  888,700فــي الربــع الثانــي  2020بمقــدار
 ،12%حيــث انخفــض فــي قطــاع غــزة بمقــدار  17%مقارنــة ب ـ الربع األول  ،2020كما انخفض في
الضفــة الغربيــة بمقــدار  10%لنفــس الفتــرة .وكان االنخفــاض األكبــر للذيــن يعملــون لحســابهم
الخــاص (صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه) حيــث انخفــض عددهــم بمقــدار  101ألــف عامـ ًـا ،تــاه
المســتخدمين بأجــر بحوالــي  115,300عامـ ًـا مــا بيــن الربــع االول والثانــي  ،2020بالمقابــل ارتفــع
عــدد العامليــن كأعضــاء أســرة بــدون أجــر مــن نحــو  39ألــف عامـ ًـا الــى  133الــف عامــل خــال
نفــس الفتــرة.
 − −االنقطــاع والتغيــب عــن العمــل 30%:مــن العامليــن تغيبــوا عــن عملهــم خــال الربــع الثانــي 2020
بســبب الجائحــة حوالــي  264,100مــن العامليــن كانــوا غائبيــن عــن عملهــم فــي الربــع الثانــي
 ،2020وهــذا يشــكل مــا نســبته  29.7%مــن مجمــوع العامليــن وقــد ســجل نشــاطي التعليــم
والخدمــات اعلــى نســب تغيــب بواقــع  27.9%و % 22علــى التوالــي فــي حيــن بلــغ ادنــى نســب
تغيــب فــي نشــاط الزراعــة ..0.6%
 − −انخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي بين الربعين االول والثاني من العام 2020
− −انخفــض عــدد العامليــن فــي الســوق المحلــي مــن  888ألــف عامــل فــي الربــع االول  2020الــى
 793ألــف عامــل فــي الربــع الثانــي  ،2020حيــث انخفــض العــدد فــي قطــاع غــزة بنســبة  17%كمــا
انخفــض العــدد فــي الضفــة الغربيــة بنســبة  8%لنفــس الفتــرة .غالبيــة االنشــطة شــهدت انخفاضــاً
فــي عــدد العامليــن خــال الربــع الثانــي  ،2020واالكثــر تضــرراً العامليــن فــي نشــاطي المطاعــم
والفنــادق والبنــاء والتشــييد خــال فتــرة الجائحــة فــي الســوق المحلــي.
− −انخفــاض فــي عــدد العامليــن فــي اســرائيل والمســتعمرات بحوالــي  26ألــف عامــل بيــن الربــع
األول والربــع الثانــي 2020
انخفــض عــدد العامليــن فــي اســرائيل والمســتعمرات مــن حوالــي  120ألــف عامــل فــي الربــع األول
 2020الــى  94ألــف عامــل فــي الريــع الثانــي  ،2020ويعــود هــذا االنخفــاض الــى االجــراءات التــي تــم
اتخاذهــا للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا حيــث انخفــض عــدد العامليــن بشــكل كبيــر بيــن االفــراد
الذيــن اعمارهــم أكثــر مــن  50عامــاً  ،حيــث كان االنخفــاض األكثــر فــي عــدد العامليــن فــي قطــاع
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االنشــاءات بمقــدار  20,600عامــل بيــن الربعيــن ،يليــه قطاعــي الصناعــة والزراعــة بمقــدار 2,700
و 2,000عامــل علــى التوالــي ،كمــا انخفــض عــدد العامليــن فــي المســتعمرات اإلســرائيلية مــن 21
ألــف عامــل فــي الــدل التقاعــد /مكافــأة نهايــة الخدمــة ،بالمقابــل مايزيــد عــن نصــف المســتخدمات
بأجــر فــي القطــاع الخــاص ( )57%يحصلــن علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر 34%.مــن المســتخدمين
ـيقال) فــي
بأجــر فــي القطــاع الخــاص يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــر ( 1,450شـ ً
فلســطين انخفضــت نســبة المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل
مــن الحــد األدنــى لألجــر فــي الضفــة الغربيــة بيــن الربعيــن االول والثانــي  2020مــن  9%إلــى حوالــي
 ،8%بينمــا ارتفعــت النســبة بشــكل طفيــف فــي قطــاع غــزة مــن  81%إلــى حوالــي  82%خــال نفــس
ـيقال فــي الضفــة
ـيقال مقابــل  1,146شـ ً
الفتــرة .وبلــغ الحــد األدنــى لألجــر فــي قطــاع غــزة  647شـ ً
الغربيــة
− −انخفــاض فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة :ادى الحجــر المنزلــي الــذي فرضتــه جائحــة كوفيــد
 19الــى عــزوف االفــراد  15ســنة فاكثــر عــن الدخــول الــى ســوق العمــل والــذي انعكس ســلباً على
نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة حيــث انخفضــت لتصــل الــى  39%فــي الربــع الثانــي 2020
مقارنــة مــع  43%فــي الربــع االول  2020؛ واشــارت البيانــات الــى ان هــذه النســبة انخفضــت مــن
 46%الــى  41%فــي الضفــة الغربيــة كمــا انخفضــت مــن  39%الــى  35%فــي قطــاع غــزة خــال
نفــس الفتــرة .كمــا انخفضــت نســبة مشــاركة الذكــور فــي القــوى العاملــة مــن  68%فــي الربــع
االول  2020الــى  61%فــي الربــع الثانــي  2020وانخفضــت لإلنــاث مــن  17%الــى  15%خــال
نفــس الفتــرة وهــذا يفســر عــدم ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر خــال فتــرة الجائحــة حيــث
بلــغ معــدل البطالــة بيــن المشــاركين فــي القــوى العاملــة ( 15ســنة فأكثــر) فــي الربــع الثانــي
حوالــي  27%فــي حيــن بلــغ إجمالــي نقــص االســتخدام للعمالــة حوالــي  ،39%وفقــاً لمعاييــر
منظمــة العمــل الدوليــة ((.ICLS-19th
− −بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل  321,400فــي الربــع الثانــي 2020؛ بواقــع  203,200فــي قطــاع
غــزة  118,200شــخص فــي الضفــة الغربيــة ،مــا يــزال التفــاوت كبيــراً فــي معــدل البطالــة بيــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث بلــغ المعــدل  49%فــي قطــاع غــزة مقارنــة ب ـ  15%فــي
الضفــة الغربيــة ،أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور فــي فلســطين
 23%مقابــل  41%لإلنــاث .و بلــغ إجمالــي االســتخدام الناقــص للعمالــة  549,400شــخص،
حيــث يتضمــن هــذا العــدد  124,200مــن الباحثيــن عــن عمــل المحبطيــن و 12,200فــي العمالــة
الناقصــة المتصلــة بالوقــت.
تشــير المؤشــرات الســابقة الــى ان ســوق العمــل هــو االكثــر تاثــرا بالجائحــة ورغــم ان نســبة الزيــادة
فــي معــدل البطالــة محــدودة اال ان ســوق العمــل يتعــرض لحالــة كبيــرة مــن عــدم االســتقرا خاصــة
ان بعــض االنشــطة االقتصاديــة مازالــت مغلقــة (الســياحة) كمــا ان االنشــطة االخــرى التــي اغلقــت
كليــا او تعرضــت للخســائر لجــات الــى تقليــص عــدد العمــال او تخفيــض ســاعات العمــل واالجــور حيــث
ســجلت وزارة العمــل حوالــي  7االف شــكوى واستشــارة فــي فتــرة المســح تتعلــق باعــادة الهيكلــة
وشــروط العمــل مــن اجــازات واجــور وســاعات عمــل  ,فمــن المبكــر الحديــث عــن تجــاوز االزمــة او
اســتيعابها
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 .3.4التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع:

يمثــل االحتــال وسياســاته التحــدي األكبــر لالقتصــاد الفلســطيني وبالتالــي لقطــاع العمــل وهــو مــا
يعكــس ذاتــه علــى اســتمرار معــدالت البطالــة المرتفعــة خاصــة فــي قطــاع غــزة وهــو مــا يؤثــر بشــكل
كبيــر علــى تعزيــز العمــل الالئــق وخاصــة شــروط وظــروف العمــل وذلــك مــن حيــث االســتعداد للعمــل
فــي بيئــة عمــل غيــر الئقــة مــن حيــث الســامة والصحــة المهنيــة ومــا يســببه ذلك من اســتمرار حوادث
العمــل والقبــول بببباجــر اقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور والعمــل لســاعات أطــول وعمالــة األطفــال
وغيــاب الحمايــة إضافــة الــى زيــادة مســاحة العمــل غيــر المنظــم .ليــس هــذا فحســب بــل عــدم اكتمــال
اإلطــار القانونــي الناظــم لعالقــات العمــل مثــل قانــون التنظيــم النقابــي وغيــاب المحاكــم العماليــة
ووقــف العمــل بقانــون الضمــان االجتماعــي وفــي ذات الوقــت ضعــف منظومــة التدريــب المهنــي
فــي ظــل االســتمرار بعــدم موائمــة مخرجــات التعليــم العالــي مــع ســوق العمــل تشــكل تحديــات أخــرى
ذات أهميــة كبرى.كمــا يشــكل اســتمرار انتشــار قايــرس كورونــا تحــدي خطيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي
علــى ســوق العمــل ومؤشــراته واســتقراره ،هنالــك العديــد مــن القــوى اإليجابيــة ســواء مــن نقــاط
قــوة للقطــاع أو مــن فــرص خارجيــة متاحــة لــه ،ويمكــن تلخيصهــا بالتالــي:

نقاط القوة

•وجود إرادة سياسية لدى الوزارة بالعمل على تحديث التشريعات.
•حوسبة العديد من مجاالت العمل.
•وجود مذكرات تفاهم للتدريب المهني مع عدد من الدول مثل األردن وتونس.
•بنــاء وتشــغيل مراكــز تدريــب مهنــي جديــدة ووجــود مشــاغل مطــورة مــن خــال دعــم المانحيــن
(البنــك اإلســامي واالتحــاد األوروبــي (.)KFW
•وجــود مدربيــن تربوييــن وتطبيــق أنظمــة الجــودة ( )5Sورفــع الموازنــة التطويريــة المقــرة مــن
الحكومــة للتدريــب المهنــي.
•وجود مناهج حديثة ل  17برنامجا في التدريب المهني.
•التوجه والدعم على صعيد الوزارة لتعزيز الشراكات مع كافة أطراف القطاع.
•وجود اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ووجود تفاهمات مع مؤسسات المجتمع المدني.
•وجود مجالس التشغيل والتوجه لتعزيز دورها.
•وجــود شــراكات قويــة وطويلــة األمــد ،والتعــاون بيــن المؤسســات الحكوميــة والنقابــات والقطــاع
الخــاص والمجتمــع الدولــي ومنظمــات المجتمــع المدني.

نقاط الضعف

•ضعف آليات التنسيق والمتابعة والتوثيق لمعلومات سوق العمل.
•ضعف تبادل وانسياب المعلومات بين مؤسسات القطاع خاصة الهيئة والصندوق والوزارة.
•ضعف اإلعالم والترويج إلنجازات القطاع وإيجاد صورة إيجابية عن مؤسساته خاصة الوزارة.
•عــدم اكتمــال العمــل علــى عناصــر مهمــة للمنظومــة القطاعيــة (المعاييــر المهنيــة ،التصنيــف
المهنــي.)NQF ،
•نقص الكوادر في مراكز التدريب المهني وضعف القدرة االستيعابية فيها.
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الفرص:

•إمكانيــة تخصيــص الدعــم الحكومــي مــن خــال موافقــة وزارة الماليــة علــى موازنــات الخطــة
القطاعيــة وبرامجهــا.
•توفــر الدعــم المالــي مــن قبــل الجهــات والمنظمــات الدوليــة المانحــة ومؤسســات المجتمــع
المدنــي لمجــاالت عمــل القطــاع.
•المصادقــة علــى العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ( )2014واالنضمــام
للمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة.
•زيادة اإلقبال على برامج التدريب.
•توجــه الحكومــة لدعــم الشــباب والتدريــب المهنــي والتركيــز علــى التشــغيل فــي خلــق التنميــة
المســتدامة.
•االهتمام بملف العمل في إسرائيل ورفع مستواه الى أولوية وطنية.
•وأما القوى السلبية من نقاط ضعف داخلية وتهديدات خارجية ،فهي على النحو التالي:

التهديدات:

•تعدد المرجعيات عند بعض الشركاء في القطاع.
•بطء في إقرار واعتماد القوانين واألنظمة واللوائح والتشريعات الجديدة.
•وجود االحتالل وسياساته التي تقييد تنفيذ سياسات وبرامج القطاع.
•انخفاض مستوى التمويل الدولي.
•امتصاص سوق العمل اإلسرائيلي لخريجي التدريب المهني.
•غياب آلية وطنية لتحديد احتياجات سوق العمل بشكل مستمر.
•نظرة المجتمع الدونية للتدريب المهني.
•تشتت النظام الحالي.
•ضعف في التشريعات واألنظمة المتعلقة في التدريب المهني.
•عدم قدرة السوق المحلي الستيعاب األيدي العاملة.
•الواقع السياسي الحالي واستمرار حالة االنقسام.
•ضعــف ثقافــة التعــاون والريــادة وتدنــي مســاهمة القطــاع التعاونــي فــي التشــغيل (حوالــي 500
فرصــة فقــط).
•استمرار انتشار وباء كورونا

بناء على ما سبق ،يمكننا تلخيص أهم التحديات التي تواجه القطاع على النحو التالي:
•ضعف فرص التشغيل
•ضعف خدمات التشغيل.
•تشتت وضعف االرتباط وعدم اكتمال مأسسة وحوكمة نظام التعليم والتدريب المهني.
•ظروف وعالقات عمل ال ترتقي للمعاير المقبولة للعمل الالئق.
•غياب توافق وطني وأدوات مناسبة للحماية االجتماعية.
•قدرات محدودة لمؤسسات الشراكة الثالثية لقيادة وتقديم الخدمات للقطاع ومركباته
المختلفة.
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 .4.4الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للمواطنين من مختلف المناطق

مــا زالــت المناطــق المصنفــة (ج) وداخــل الجــدار والقــدس وقطــاع غــزة تعانــي مــن نقــص الخدمــات
المقدمــة للمواطنيــن فيهــا وذلــك بســبب سياســات االحتــال تجــاه هــذه المناطــق ،كمــا يعانــي
العمــال العاملــون داخــل الخــط األخضــر مــن ضعــف الخدمــات المقدمــة لهــم أيضــا بســبب سياســات
االحتــال الــذي يتحكــم فــي حقوقهــم ويعانــي الشــباب مــن صعوبــة الحصــول علــى المــوارد الماليــة
الالزمــة إلقامــة مشــاريعهم الخاصــة والرياديــة ،كمــا تفتقــد المراكــز الحكوميــة الى القدرة االســتيعابية
للراغبيــن فــي تلقــي خدمــات التدريــب المهنــي.

بينمــا ال توجــد بيانــات لتقييــم أثــر وفعاليــة وكفــاءة السياســات والتدخــات النشــطة المختلفــة فــي
ســوق العمــل والتــي تخــدم المواطنيــن فــي المناطــق المختلفــة مــن فلســطين ،إال أن األدلــة تشــير
الــى انــه كان لهــذه التدخــات دور ومســاهمة فــي تنميــة مهــارات اآلالف مــن الفلســطينيين فــي
القــوى العاملــة (خاصــة الشــباب والخريجيــن الجــدد) ،وفــي تحســين فــرص تشــغيلهم.
لقــد كان لبرامــج الريــادة والتشــغيل الذاتــي أثــرا إيجابيــا فــي خلــق بيئــة مســاعدة للريادييــن فــي
المجتمــع الفلســطيني ،بينمــا ســاهمت برامــج التشــغيل الطــارئ المعتمــدة علــى نمــاذج متعــددة
لتوفيــر المــال ،فــي بنــاء وتطويــر الممتلــكات المجتمعيــة ومنعــت مــن انضمــام المســتفيدين بشــكل
أكبــر فــي الفقــر ،وحتــى لــو كان هــذا لفتــرة مؤقتــة.

 .5.4األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة 2019- 2017
 .1.5.4اإلنجازات

لقد تم إنجاز الكثير خالل األعوام الثالثة الماضية من عمر االستراتيجية ،ومن أهم هذه اإلنجازات:
فــي ملــف التدريــب المهنــي :يعتبــر التدريــب المهنــي مــن أهــم ملفــات قطــاع العمــل حيــث يســتحوذ
علــى أكثــر مــن  60%مــن الموازنــة المرصــودة لهــذا القطــاع وخاصــة مــن الحكومة والمجتمــع المدني.
فخــال الســنوات الثــاث الماضيــة قــد تــم تحقيــق اإلنجــازات التاليــة:
1 .1بناء وتشغيل ثالث مراكز تدريب مهني حكومية في كل من سلفيت والعيزرية ويطا.
2 .2توســعة وتحديــث أربــع مراكــز قائمــة فــي كل مــن (نابلــس وجنيــن وقلقيليــة وبيــت جــاال)
وتجهيزهــا بأحــدث التجهيــزات.
3 .3التوســع فــي عــدد البرامــج التدريبيــة وزيــادة عددهــا مــن  14برنامــج تدريبــي إلــى  21برنامــج
تدريبــي أساســي.
4 .4إدخــال  30برامــج تدريــب مهنــي مســتمر (كــدورات قصيــرة ومســائية) علــى منظومــة التدريــب
المهنــي وبذلــك االســتفادة بشــكل أفضــل مــن المبانــي والمــوارد المتاحــة.
5 .5تطوير  2مراكز للتميز في مهن رئيسية ضمن مراكز التدريب المهني الحكومية.
6 .6زيــادة عــدد الملتحقيــن ببرامــج التدريــب المهنــي الصباحيــة والمســائية وذلــك مــن  1200طالــب
وطالبــة إلــى  2200طالــب وطالبــة ســنويا للــدورات الصباحيــة والمســائية.
7 .7زيــادة عــدد الملتحقيــن مــن اإلنــاث فــي برامــج التدريــب المهنــي لتصــل إلــى  40%فــي البرامــج
الصباحيــة و 15%فــي المســائية مــن إجمالــي عــدد الطلبــة باإلضافــة إلــى زيــادة الملتحقيــن
ببرامــج التدريــب المهنــي مــن حملــة الثانويــة العامــة.
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8 .8إنجار وإصدار المنهاج الفلسطيني الموحد لبرامج التدريب المهني لـ  18برنامج تدريبي.
9 .9اعتماد إستراتيجية التدريب في مكان العمل والبدء بتطبيقها بالشراكة مع القطاع الخاص.
1010إدخــال برنامــج التعــرف علــى عالــم األعمــال كمكــون رئيســي لبرامــج التدريــب المهنــي فــي المراكز
الحكوميــة وذلــك بهــدف تشــجيع خريجــي التدريــب المهنــي للبــدء فــي مشــاريعهم الرياديــة بعــد
التخرج.
1111تطويــر قــدرات العامليــن فــي التدريــب المهنــي وخاصــة المدربيــن منهــم مــن خــال اســتحداث
برنامــج خــاص لتدريــب المدربيــن حيــث تــم تدريــب  135مدربــا وموظفــا فــي المراكــز خــال العــام
.2019
1212إنجــاز أدوات ومعاييــر المتابعــة والتقييــم فــي التدريــب المهنــي وتدريــب طاقــم مختــص للقيــام
بعمليــة التقييــم والمتابعــة للمعاييــر المحــددة.
1313المتابعــة واإلشــراف علــى  180مركــزا خاصــا وأهليــا مرخصــا مــن وزارة العمــل تقــدم خدمــات
التدريــب المهنــي فــي أكثــر مــن  50برنامجــا تدريبيــا ،والمصادقــة علــى شــهاداتهم والتــي تزيــد
علــى  7000شــهادة ســنويا.
فــي ملــف التشــغيل :إذ يعتبــر التشــغيل مــن البرامــج المحوريــة لقطــاع العمــل حيــث تــم تحقيــق
اإلنجــازات التالية:
1 .1تنفيــذ أيــام التوظيــف التــي عقــدت مــن خــال دوائــر وأقســام التشــغيل فــي مديريــات العمــل
المختلفــة بالشــراكة والتعــاون مــع العديــد مــن األطــراف وبدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة ،GIZ
وفــي كل مــن محافظــة أريحــا ،رام اللــه ،ســلفيت ،وطولكــرم.

2 .2تنفيــذ والمشــاركة فــي يــوم التوظيــف األول الخــاص بالمعاقيــن الــذي عقــد بمدينــة الخليــل
بدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة .GIZ

3 .3تطويــر البرامــج والمشــاريع الهادفــة لخلــق فــرص العمــل مــن خــال الصنــدوق الفلســطيني
للتشــغيل وأهمهــا برنامــج دعــم قطــاع األعمــال ســتارت أب فلســطين واســتهداف قطاعــات
اقتصاديــة واعــدة وشــرائح محــددة باإلضافــة إلــى تطويــر شــراكات جديــدة أهليــة وشــراكات مــع
القطــاع الخــاص مثــل بنــك فلســطين ممــا أســهم فــي خلــق مــا ال يقــل عــن  3500فرصــة عمــل
وإنشــاء وتطويــر مــا ال يقــل عــن  1300مشــروع صغيــر ومتناهــي الصغــر.
4 .4تطويــر آليــات التعــاون فــي تقديــم خدمــات التشــغيل والتوجــه نحــو تعزيــز فــرص التشــغيل الذاتــي
مــن خــال التعــاون الفنــي بيــن اإلدارة العامــة للتشــغيل والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل.
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع بنــك فلســطين بهــدف تمويــل مشــاريع إقراضيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة والــذي يهــدف الــى تقديــم قــروض ماليــة ،حيــث بلــغ عــدد القــروض المنفــذة مــا يقــارب
مــن  74مبــادرة.
5 .5إعــداد ونشــر دراســة بعنــوان «احتياجــات ســوق العمــل مــن تخصصــات العلــوم والمهــن الطبيــة
وتكنولوجيــا المعلومــات بمكوناتهــا والحقــوق واإلعــام والفنــون والموســيقى والرياضــة
بمكوناتهــا والتســويق والمحاســبة» لتســاهم فــي دراســة التخصصــات التــي يتطلبهــا الســوق،
بالشــراكة مــع منتــدى شــارك الشــبابي.
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6 .6توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع بنــك الوطنــي بهــدف تمويــل مشــاريع إقراضيــة بفائــدة صفريــة ضمــن
مشــروع « حياتــي « المخصــص للنســاء.
7 .7توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع اتحــاد مراكــز الشــباب فــي المخيمــات الفلســطينية والهــدف هــو
تدريــب الخريجيــن فــي مواقــع العمــل (إكســابهم الخبــرة العماليــة التــي تؤهلهــم للدخــول فــي
ســوق العمــل)
8 .8توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة فلــو لالستشــارات الرياديــة حيــث يهــدف البرنامــج الــى تغييــر
وتوجيــه طريقــة تفكيــر الشــباب مــن األســاليب التقليديــة إلــى األســاليب الرياديــة فــي إنشــاء
مشــاريعهم وتطبيــق أفكارهــم حيــث أننــا قــد قمنــا بتحضيــر مشــروع ()Youth Led Growth
( )YLGالهــادف علــى توفيــر مجموعــة مــن ورش العمــل المكثفــة فــي ثالثــة مــدن رئيســية هــي»
نابلــس ورام اللــه والخليــل» مــع التركيــز علــى أربعــة قطاعــات رئيســية هــي» الصحــة والتعليــم
والزراعــة واإلدارة الماليــة”.

9 .9توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة حــول مشــروع « العمــل
عــن بعــد -منصــة  »Viewوالــذي يهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل للشــباب الفلســطيني مــن خــال
تأهيلهــم وتوفيــر فــرص عمــل ،حيــث يتبنــى المشــروع منهجيــة العمــل عــن بعــد لتأهيــل الشــباب
الفلســطيني وتمكينهــم ليصبحــوا قادريــن علــى تلبيــة احتياجــات الشــركات فــي المنطقــة
اإلقليميــة والعالميــة ضمــن األعمــال التــي يمكــن تنفيذهــا عــن بعــد ،وحيــث أن المشــروع يهــدف
إلــى توفيــر بيئــة للشــباب للبــدء بتســويق خدماتهــم فــي الســوق الخارجــي والمحلــي ليقلــل مــن
نســبة البطالــة.
1010توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة حــول مشــروع مكنــي
للنســاء بتمويــل مــن مؤسســة  ،CFDحيــث يهــدف المشــروع إلــى تمكيــن الشــابات الفلســطينيات
واللواتــي أنهيــن دراســتهن فــي تخصصــات الوســائط المتعــددة ( )Multimediaوالتصميــم
الجرافيكــي أو التخصصــات ذات العالقــة ،باإلضافــة إلــى مــن يمتلكــن مهــارات جيــدة فــي
الملتيميديــا والتصميــم الجرافيكــي ويرغبــن بالبــدء بمســيرتهن المهنيــة بهــذه المجــاالت.
1111عقــد تعــاون وشــراكات مــع المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــي ســوق العمــل من أهمهــا التعاون
والتنســيق مــع منتــدى شــارك الشــبابي ومركــز التمكيــن االقتصــادي مــن خــال إطــاق مبــادرة «
ســوق العمــل شــو بــده « والتــي تهــدف الــى التوعيــة باحتياجــات ســوق العمــل ومكامــن النقــص
العمالــي فــي المجــاالت المهنيــة والتقنية.
1212التعــاون والتنســيق مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي  GIZفــي إطــاق مشــروع « الوصــول
الــى ســوق العمــل» بالشــراكة مــع مجالــس التشــغيل والغــرف التجاريــة وغيرهــا ،ضمــن برامــج
متعــددة مــن أهمهــا التشــغيل الذاتــي والتشــغيل باجــر وغيرهــا.
1313إنشــاء وبنــاء خطــة اســتراتيجية للتحالــف لألعــوام  2019-2022وذلــك بهــدف تقديــم كافــة
أشــكال الدعــم والمناصــرة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لتعزيــز وصــول األشــخاص ذوي
اإلعاقــة لفــرص العمــل.
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 1414العمــل علــى مشــروع مســتقبلنا مــع مؤسســة ( )AVSIاإليطاليــة ،وبتمويــل مــن الوكالــة
اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي ،والــذي يهــدف لزيــادة فــرص العمــل للفئــات األكثــر ضعفــاً بمــا
يشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين.
1515تفعيــل عمــل مجالــس التشــغيل فــي مختلــف المحافظــات الفلســطينية ودورهــا الهــام فــي
المســاهمة فــي تقليــل معــدالت البطالــة مــن خــال المســاهمة والمشــاركة فــي اقتــراح وتنفيــذ
البرامــج التشــغيلية المختلفــة.

1616التعــاون والتنســيق مــع الغــرف التجاريــة وبدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة  GIZفــي افتتــاح ركــن
التشــغيل فــي أربــع محافظــات «رام اللــه ،الخليــل ،ســلفيت ،نابلــس» ،بهــدف المســاهمة
والمشــاركة فــي تقديــم خدمــات تشــغيل مختلفــة للمتعطليــن والباحثيــن عــن العمــل.
1717تضميــن القيــام بعمــل زيــارات ميدانيــة مختلفــة لدوائــر وأقســام التشــغيل ،بهــدف االطــاع علــى
ســير العمــل بشــكل عــام ،إضافــة إلــى زيــارة بعــض المحافظيــن بهــدف تنســيق العمــل المشــترك.
1818المشــاركة فــي اللقــاءات واالجتماعــات والورشــات المتعلقــة بتطويــر وتعديــل قانــون العمــل
الفلســطيني رقــم  7لعــام .2000
1919التعــاون والتنســيق الدائــم والفعــال مــع الصنــدوق الفلســطيني التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة
لتنفيــذ واقتــراح برامــج تشــغيلية مختلفــة.
2020المشاركة في تطوير االستراتيجية الوطنية للتشغيل.
2121تقديــم خدمــات نوعيــة للمتعطليــن والباحثيــن عــن العمــل للجمهــور مــن خــال مكاتــب التشــغيل
خــال عــام  ،2019كان مــن أبرزهــا وأهمهــا:
•بلــغ عــدد الزيــارات الميدانيــة للمنشــآت زيــارة أوليــة مــا مجموعــه ( )1,091زيــارة بلــغ عــدد العامليــن
فيهــا ( )8,595عامــل منهــم ( )6,095ذكــور و ( )2,500إنــاث.
•بلــغ عــدد الزيــارات الميدانيــة للمنشــآت زيــارة متابعــة مــا مجموعــه ( )915زيــارة بلــغ عــدد العامليــن
فيهــا ( )28,778عامــل منهــم ( )2669ذكــور و ( )6109إنــاث.
•بلغ عدد المسجلين الباحثين عن عمل بلغ ( )12,247منهم ( )10773ذكور و ( )1,474إناث.
•بلغ عدد فرص العمل المعلن عنها ( )10,780فرصة نفذ منها ( )717فرصة.
•بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين ( )480معاق تم تشغيل ( )34معاق.
•بلغ عدد الزيارات للمؤسسات التنموية (إقراضية ،تشغيلية ،تدريبية) ( )772زيارة.
•بلغ عدد الزيارات المخصصة لوحدات التوظيف في الجامعات الفلسطينية ( )125زيارة.
• بلــغ عــدد الزيــارات المخصصــة للمــدارس الفلســطينية مــن اجــل تقديــم خدمــة التوجيــه واإلرشــاد
المهنــي ( )121زيــارة.
•بلــغ عــدد المســتفيدين مــن حصــص التوجيــه واإلرشــاد المهنــي ( )17,800مســتفيد منهــم
( )7,619ذكــور و ( )10,181إنــاث.
•بلــغ عــدد طــاب الجامعــات الذيــن اســتفادوا مــن خدمــة التوجيــه واإلرشــاد المهنــي (المنفــذة
بالشــراكة مــع مكتــب العمــل) فــي وحــدات التوظيــف المتواجــدة فــي الجامعــات الفلســطينية مــا
مجموعــه ( )928طالــب منهــم ( )311ذكــور و ( )617إنــاث.
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فــي ملــف التفتيــش وحمايــة العمــل :يعتبــر ملــف التفتيــش وحمايــة العمــل مــن الملفــات المركزيــة
لقطــاع العمــل إذ يســتحوذ هــذا الملــف علــى اهتمــام واســع مــن كافــة الشــركاء االجتماعييــن لمــا
لهــذا الملــف مــن تمــاس مباشــر مــع العامليــن والمشــغلين علــى حــد ســواء .فخــال الثــاث ســنوات
الســابقة قــد تــم تحقيــق اإلنجــازات التاليــة:
1 .1أتمتة وحوسبة برامج التفتيش الميدانية.
2 .2توفير أجهزة لوحيه لجميع مفتشي العمل الستخدامهم خالل الزيارات التفتيشية.
3 .3زيادة عدد المفتشين من  45مفتشا إلى  90مفتشا.
4 .4زيادة عدد الزيارات الميدانية لتصل إلى ما معدله  16,000زيارة ميدانية سنويا.
5 .5اســتحداث رقــم مختصــر ( )127فــي اإلدارة العامــة للتفتيــش الســتقبال شــكاوى واستفســارات
المواطنيــن.
6 .6اســتمرار متابعة تطبيــق قــرار الحــد األدنــى لألجــور ليصــل إلــى  92%مــن المؤسســات التــي تــم
زيارتهــا.
7 .7توفير معدات وأجهزة قياس أثر الملوثات على بيئة العمل والعمال.
8 .8إنجــاز القــرار بقانــون للصحــة والســامة المهنيــة التــي يعــزز دور مشــرفي الســامة المهنيــة فــي
المنشــآت الخطــرة والكبيــرة فــي القطــاع الخــاص.
9 .9استمرار التشبيك مع كافة الشركاء االجتماعيين والفنيين.
1010عقــد مؤتمــر التفتيــش األول علــى مســتوى المنطقــة العربيــة فــي فلســطين والخــروج بتوصيــات
قابلــة للتطبيــق لتحســين منظومــة التفتيــش علــى مســتوى المنطقــة العربيــة.
1111عقــد أربعــة مؤتمــرات للصحــة والســامة المهنيــة بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة المعنيــة
بهــدف رفــع الوعــي ونشــر ثقافــة الســامة المهنيــة وتطويــر المنظومــة
1212إنجــاز دراســة تقييميــة لواقــع التفتيــش فــي وزارة العمــل بهــدف تطويــر جــودة العمليــات
والخد مــات
1313إعداد دليل إجراءات موحد لموظفي التفتيش
1414إجــراء أربعــة حمــات تفتيشــية مركــزه علــى فئــات وقطاعــات محــدده بشــكل ســنوي (عمالــة
األطفــال ،عمالــة النســاء ،األجــور ،القطاعــات الخطــرة)
فــي ملــف عالقــات العمــل والسياســات العماليــة :هــذا الملــف الــذي يعتبــر مــن أكثــر الملفــات دقــة
إذ يتعامــل هــذا الملــف مــع النقابــات العماليــة ويؤســس للحــوار االجتماعــي نحــو تعزيــز تــوازن عالقــات
العمــل بيــن المشــتغلين والمشــغلين .ومــن أهــم إنجــازات هــذا الملــف:
1 .1تعزيز الرقابة على النقابات العمالية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة لها.
2 .2متابعــة العديــد مــن النزاعــات العماليــة وخاصــة فــي المنشــآت الكبيــرة والتوصــل إلــى اتفاقيــات
عمــل جماعيــة.
3 .3المســاهمة فــي تعزيــز الحــوار الداخلــي بيــن اللجــان العماليــة وأصحــاب األعمــال فــي العديــد مــن
المنشــآت الكبيــرة والمتوســطة.
4 .4معالجة الكثير من نزاعات العمل الفردية بين العمال (الذكور واإلناث) ومشغليهم.
5 .5إنجاز المسودة األولى لقانون تنظيم العمل النقابي.
6 .6إنجاز المسودة األولى لتحديثات قانون العمل.

يبين الجدول التالي أهم ما تم تحقيقه مقارنة بما تم التخطيط الستهدافه:

السياسة الوطنية :توفير فرص عمل الئقة للجميع

مؤشرات األداء حسب إطار النتائج اإلستراتيجي لقطاع العمل لألعوام ()2017-2019
التدخل السياساتي :اعتماد إجراءات تعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل إجراءات
خالل شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص ،دعم صندوق التشغيل الفلسطيني
وتطويره ،اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في إطالق المشاريع الريادية إلعادة تأهيل الخريجين
وتشغيلهم من كال الجنسين.

الهدف االستراتيجي األول :خفض معدالت البطالة

القيمة المحققة 2019

25%

اإلستهداف
2019

23%

31.4

25%

28.4%

خط البيانات
المرجعي 2016

27,14%

مصادر المعلومات
والتحقق

PCBS

المؤشر

نسبة البطالة في األراضي
الفلسطينية

عدد المشاريع المنفذة (تشغيل
ذاتي)

26

15

54

715

39

5000

غير متوفر

1200

162

1160

177

5000

7172

1200

التشغيل /صندوق
التشغيل  /مجالس
التشغيل

415

1500

239

القيمة المحققة
القيمة المحققة
اإلستهداف 2018
2018
2017

الموازنة /السقف المالي 52 :مليون شيقل ()2018-2020

النتائج

خلق فرص عمل

عدد المستفيدين/العاملين من
المشاريع المنفذة (تشغيل ذاتي)

عدد المستفيدين من برنامج
التشغيل الطارئ

التشغيل  /القطاع
الخاص الشريك
1200
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السياسة الوطنية :توفير فرص عمل الئقة للجميع

مؤشرات األداء حسب إطار النتائج اإلستراتيجي لقطاع العمل لألعوام ()2017-2019
التدخل السياساتي :ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة المهنية

الهدف اإلستراتيجي الثاني :تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق في
فلسطين

9%

12%

8%

10.4%

63

427

خط البيانات
المرجعي 2016
5.6%

10.0%

44

322
100

مصادر المعلومات
والتحقق
PCBS/ MoL

PCBS/ MoL

MoL

MoL

MoL
PCBS/ MoL

المؤشر

المفتش
نسبة المنشآت الجديدة ُ
عليها

نسبة العمالة المستفيدة من
خدمات التفتيش /الضفة الغربية

عدد األنظمة الداخلية المصادق
عليها لمنشآت جديدة /سنوياً

عدد الشكاوى العمالية التي تم
متابعتها

القيمة المحققة
القيمة المحققة
اإلستهداف 2018
2018
2017
15.5%

10.7%

50

400

3630

682
154

اإلستهداف
2019
11%

16%

48

524

100+

808
598

عدد إصابات العمل السنوية

10%

9.5%

50

400

3436

648
250

القيمة المحققة
2019

الموازنة /السقف المالي 24.97 :مليون شيقل ()2018-2020

النتائج

إجراءات الرقابة
على تطبيق
القانون بشروطه
وظروفه ُمعززة

71

607
+300

1287
681

عدد المنشآت العمالية الملتزمة وزارة العمل ومنظمة
العمل العربية والدولية
بقانون العمل

7522

614
250

الحد من عمالة
عدد األطفال واألحداث الذين
األطفال وتنظيم تم تنظيم عملهم أو إخراجهم من
سوق العمل
عمل األحداث

إجراءات السالمة
والوقاية معززة
880
435
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االستهداف
2019

السياسة الوطنية :من التعليم إلى العمل

خط البيانات
المرجعي 2016

القيمة المحققة
القيمة المحققة
االستهداف 2018
2018
2017

القيمة المحققة 2019

التدخل السياساتي :موائمة التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات
التنمية وسوق العمل ،وضمان تكافؤ الفرص للجميع للحصول عليها ،تطوير قاعدة التعليم
والتدريب التقني والمهني

المؤشر

نسبة الخريجين الذين انتقلوا بنجاح
إلى سوق العمل من برامج التدريبي
المهني األساسية في المراكز
الحكومية (ذكور وإناث)

الهدف اإلستراتيجي الثالث :توفير أيدي عاملة مهنية مدربة بما
يتوافق واحتياجات سوق العمل
مصادر المعلومات
والتحقق

PCBS/ MoL

% 71

72%

72%

73%

االستهداف
2019

14%

16%

15%
17

-

9353

الدراسة قيد التنفيذ

الموازنة /السقف المالي 117.42 :مليون شيقل ()2018-2020

النتائج

عمالة ماهرة
متوفرة تلبي
احتياجات سوق
العمل

عدد الخريجين من مراكز التدريب
المهني الحكومية والخاصة
PCBS/ MoL

7144

8018

10722

السياسة الوطنية :توفير بيئة استثمارية مالئمة

8699

التدخل السياساتي :توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة لقطاع األعمال

مصادر المعلومات
والتحقق

القيمة المحققة 2019

17%

19

خط البيانات
المرجعي 2016

الهدف اإلستراتيجي الرابع :بناء قدرات وحوكمة مؤسسات الشراكة
الثالثية وتعزيز دورها على المستويين المحلي والدولي

المؤشر

معدل العضوية النقابية /الكثافة
النقابية
15%

10

القيمة المحققة
القيمة المحققة
االستهداف 2018
2018
2017

الموازنة /السقف المالي 13.78 :مليون شيقل ()2018-2020

النتائج

العالقة الثنائية
بين العمال
وأصحاب العمل
ُمعززة

عدد االتفاقيات الجماعية الموقعة

تقارير وزارة العمل
الفلسطينية ومنظمة
العمل العربية والدولية
28

2
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التدخل السياساتي :دعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها وتطويرها

السياسة الوطنية :توفير بيئة استثمارية مناسبة

الهدف اإلستراتيجي الخامس :تعزيز دور القطاع التعاوني في
التشغيل والتنمية المستدامة

100
12

-

40%
20

120
11

القانون مصادق
عليه
0
( 445تراكمي)

خط البيانات
المرجعي 2016
18
11

-

NA
0
-

مصادر المعلومات
والتحقق
هيئة العمل التعاوني
هيئة العمل التعاوني

هيئة العمل التعاوني

هيئة العمل التعاوني
هيئة العمل التعاوني
هيئة العمل التعاوني

المؤشر

عدد الجمعيات التعاونية غير العاملة
التي تم إلغاء تسجيلها.

عدد الجمعيات التعاونية الريادية
الجديدة المسجلة.

عدد االتحادات القطاعية التعاونية
الجديدة التي يتم تأسيسها

إقرار نظام ولوائح داخلية لقانون
التعاون الفلسطيني

عدد الجمعيات التعاونية الفاعلة
المربوطة ببرنامج محوسب

عدد فرص العمل الجديدة

القيمة المحققة
القيمة المحققة
االستهداف 2018
2018
2017
76
22

-

تم االقرار
0

+30

االستهداف
2019
80
14

-

40

85+

القيمة المحققة 2019

الموازنة /السقف المالي 3.0 :مليون شيقل ()2018-2020

النتائج

بنيان تعاوني
قوي متنوع

منظومة تشريعية
محدثة وبيئة
عمل فاعلة تنظم
العمل التعاوني

خلق فرص عمل
في القطاع
التعاوني
+50
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 .2.5.4االستنتاجات والدروس المستفادة
لقــد مررنــا أثنــاء عمليــة تنفيــذ اإلســتراتيجية بالعديــد مــن المواقــف والفــرص والتحديــات التــي عمقــت
فهمنــا لقطــاع العمــل وعــززت قدراتنــا لالســتجابة لمتطلبــات وحاجــات واحتياجــات هــذه المرحلــة ومــا
يواكبهــا مــن تحديــات خاصــة بفعــل الظــروف االقتصاديــة والسياســية الســائدة فــي البــاد .أضــف إلــى
ذلــك مراكمــة خبــرات إضافيــة للخبــرات الســابقة التــي ســاعدت الــوزارة وشــركائها االجتماعييــن علــى
تحقيــق اإلنجــازات ســابقة الذكــر .ومــن أهــم الــدروس المســتفادة:
إن دور القطــاع الخــاص دور محــوري فــي قطــاع العمــل ليــس فقــط فــي كونــه المشــغل الرئيــس
لأليــدي العاملــة الفلســطينية فــي الســوق المحلــي بــل امتــد دوره فــي عمليــة صنــع السياســات
لقطــاع العمــل واســتضافة متدربيــن جــدد مــن منظومــة التدريــب المهنــي ضمــن برامــج التــدرب فــي
مــكان العمــل.

تعميــق الحــوار االجتماعــي بيــن أطــراف اإلنتــاج الثــاث ليــس مهمــة أو دور لعمــل لقطــاع العمــل
فقــط بــل وســيلة مثلــى لمعالجــة النزاعــات العماليــة وتحديــث التشــريعات وتعزيــز الســلم األهلــي
فــي البــاد .لذلــك أصبــح مأسســة هــذا الحــوار وزيــادة تنظيمــه ودوريــة انعقــاده وانفتاحــه علــى
المجتمــع المدنــي ضــرورة ملحــة يجــب تحقيقهــا فــي الســنوات القليلــة القادمــة.
إن دور النقابــات العماليــة لــم ينحصــر فقــط فــي حمايــة حقــوق ومصالــح العمــال بــل امتــد إلى مراحل
عميقــة مــن الشــراكة فــي صنــع السياســات والرقابــة المباشــرة علــى إنفــاذ القوانيــن والتشــريعات
ذات العالقــة .لذلــك أصبــح تعزيــز دور النقابــات ودعمهــا وضمــان اســتقالليتها وحريتهــا متطلبــات
يكفلهــا القانــون واتفاقيــات العمــل الفرديــة والجماعيــة.

تلعــب مؤسســات المجتمــع المدنــي دورا هامــا فــي ملفــات التدريــب المهنــي والتشــغيل إال أن
عمــل هــذه المؤسســات ال يــزال ضعيفــا ومشــتتا ويعتمــد بشــكل أساســي ووحيــد علــى توفــر
التمويــل األجنبــي .لذلــك أصبــح مــن المهــم والضــروري تعميــق العالقــة مــع تلــك المؤسســات
وتقديــم الدعــم الحكومــي لهــا لتمكينهــا مــن المســاهمة فــي تنفيــذ تدخالتهــا وفقــا لألجنــدة
الوطنيــة وأهــداف هــذه اإلســتراتيجية.

وزارة العمــل بصفتهــا المؤسســة الحكوميــة التــي تقــود قطــاع العمــل تبــذل جهــود خاصــة لمتابعــة
هــذا القطــاع وتحقيــق أهدافــه .لذلــك أصبــح مــن الضــروري زيــادة المخصصــات الماليــة الحكوميــة
للــوزارة وإعــادة هيكلــة الــوزارة لتتــواءم أعمالهــا والمتطلبــات المســتجدة لقطــاع العمــل.
البرامــج المســتجدة التــي تــم تطويرهــا مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن مثــل برامــج التدريــب فــي
مــكان العمــل وبرنامــج التعــرف علــى عالــم األعمــال وأركان التوظيــف فــي الغــرف التجاريــة وخدمات
التشــغيل الذاتــي وحوســبة برامــج التفتيــش وغيرهــا أثبتــت جدواهــا لذلــك أصبــح مــن الضــروري
هيكلتهــا ضمــن هيــاكل الشــركاء االجتماعييــن وتخصيــص الموازنــات الخاصــة لهــا مــن كافــة الشــركاء.
اعتمــاد قطــاع العمــل كقطــاع مســتقل يتقاطــع مــع قطاعــات التعليــم واالقتصــاد والتنميــة
االجتماعيــة قــد أعــاد تســليط الضــوء علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه هــذا القطــاع وفــي المقابــل
قــد كشــف حجــم التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع لذلــك أصبــح مــن الضــروري دعــم هــذا القطــاع
وإعطائــه أولويــة خاصــة لــدى الحكومــة وسياســات التمويــل لديهــا

إن اســتقاللية قطــاع العمــل قــد حفــز الشــركاء والمانحيــن الدولييــن علــى زيــادة الدعــم المالــي
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المخصــص لهــذا القطــاع وإن تشــكيل مجموعــة قطــاع العمــل ضمــن هيكليــة برنامــج تنســيق
المســاعدات المحليــة كان لــه دور كبيــر فــي تعميــق العالقــة والتنســيق والشــراكة مــع الشــركاء
الدولييــن

تعميــق فهــم أدوار كافــة الشــركاء وخاصــة فــي عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم
للبرامــج والتدخــات اإلســتراتيجية لقطــاع العمــل أصبــح ضــرورة ملحــة لتعزيــز التكامــل واالنســجام
فــي العمــل وضمــان أفضــل النتائــج لتلــك البرامــج والتدخــات
تعميــق العالقــة والشــراكة مــع مؤسســات التعليــم المختلفــة وخاصــة الجامعــات أصبــح ضــرورة
ملحــة لتعزيــز قــدرات الطلبــة والخريجيــن الجــدد وتطويــر مهاراتهــم لدخــول ســوق العمــل
وأخيــرا تعزيــز العالقــة مــع مؤسســات الحكــم المحلــي والمؤسســات القاعديــة التطوعيــة يعتبــر
فرصــة ال بــد مــن االســتفادة منهــا واالســتثمار فيهــا لتعزيــز فــرص التشــغيل علــى المســتوى المحلــي
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القسم الخامس
رؤية القطاع
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االستراتيجية القطاعية للعمل

القسم الخامس
5 .5رؤية القطاع
 .1.5بيان رؤية القطاع
قطاع عمل نشط ومنظم ومحفز يساهم بفعالية في التنمية المستدامة.
تعمــل وزارة العمــل كقائــدة لقطــاع العمــل الفلســطيني علــى تنظيــم ســوق العمــل وتقديم خدمات
مميــزة لطرفــي اإلنتــاج والمســاهمة فــي تأهيــل القــوى العاملــة مــن كال الجنســين وتشــغيلها وتوفيــر
الحمايــة االجتماعيــة لهــا ضمــن ظــروف وشــروط عمــل الئقــة وللمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة بمهنيــة وشــفافية عاليــة وفقــا لتشــريعات العمــل الســارية واالنســجام مــع
المعاييــر والممارســات الدوليــة فــي إطــار الشــراكة الثالثيــة

االستراتيجية القطاعية للعمل

القسم السادس
األهداف االستراتيجية والنتائج
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6 .6األهداف االستراتيجية والنتائج

الجدول ب :جدول نتائج األهداف االستراتيجية

القسم السادس

نتائج

استهداف
2021
700

خط أساس
2019
600

1,200

1,000

2022

2023
1,000

110
 800عاملة
2,830
800

1,500
700
0
0

2,000
420
 800عاملة
4,500
900

1
قيد البحث
والدراسة

53

2,000
420
 800عاملة
4,500
1,000

2
قيد والبحث
والدراسة

70

4
نظام رصد مطور
لفرص العمل بالخارج

80

80

1,400

الهدف االستراتيجي األول :تطوير فرص وخدمات التشغيل
Promote employment opportunities & services

مؤشر*

برامج داعمة للتشغيل الذاتي منفذة على
المستوى المحلي (محافظات) والوطني

إناث ،ذوي احتياجات خاصة)

عدد مكاتب التشغيل الخاصة المسجلة

خالل التشبيك مع القطاع الخاص

عدد المتعطلين عن العمل الذين يتم تشغيلهم سنويا من

المؤقت ضمن االستجابة لجائحة كورونا

خالل برنامج التشغيل المؤقت بما فبها برنامج التشغيل

عدد فرص العمل المؤقتة التي يتم توفيرها سنويا من

تشغيلهن في السوق المحلي سنويا

عدد العامالت في مستوطنات األغوار اللواتي يتم

عدد المستفيدين من برامج التشغيل الذاتي سنويا (ذكور،

عدد مشاريع التشغيل الذاتي المدعومة والمنفذة سنويا

regional levels

Programs supporting self-employment implemented at the national and

برامج داعمة للتشغيل المؤقت والدائم منفذة
على المستوى المحلي (محافظات) والوطني
والدولي

Programs supporting temporary and
permanent employment implemented
at the local, national, and international
levels
سنويا

عدد فرص العمل في الخارج المرصودة والتي تم متابعتها
عدد شهادات الخبرة المصدقة التي يتم إصدارها

للمتعطلين الراغبين بالعمل في األسواق الخارجية

100
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خط أساس
2019

عدد العمال في االنشطة المتضررة الذين شملهم الدعم
(منشات التعليم الخاص والسياحة)
عدد المشاريع والمنشات التي حصلت على قروض
عدد التعاونيات الجديدة من تخصصات مختلفة التي تم
تسجيلها سنويا
عدد التعاونيات الجديدة التي قدمت خطة عمل لتنفيذ
الخطة العنقودية من مختلف المحافظات
عدد الشابات والشباب الذين تلقوا تدريب وتوجيه مهني
وانخرطوا في سوق العمل

الهدف االستراتيجي األول :تطوير فرص وخدمات التشغيل
Promote employment opportunities & services

استهداف
2021
-0
-20
0
250

نتائج

2022
108000عامل
0
 150منشأة
20
20
250

عدد الزيارات الميدانية السنوية للمنشآت من أجل الرصد
والتسجيل على نظام سوق العمل
عدد العاملين الذين يتم تسجيلهم على نظام سوق العمل
من خالل الزيارات الميدانية

مؤشر*

2023
- 20000عامل
 200منشاة
20
20
750

1,900
2,000

نسبة تصاريح العمل للعاملين في إسرائيل التي يتم
توزيعها من خالل مكاتب العمل

 3_1برنامج دعم العمال المتضررين من جائحة كورونا

--300
20
20
850

2,000
2,500

 15000عامل
--70
30
 92000تصريح

عدد العمال الذين حصلوا على تعويض نتيجة تعطلهم عن
العمل بسبب كورونا

2,500
3,000

 20000عامل
150,000
80
35
90000

--

3,000
3,500

 25000عامل
150,000
90
40
90000

توقيع االتفاقية
مع المكتب
القانوني

نسبة إصابات العمل للعاملين في إسرائيل التي يتم رصدها
من خالل نظام معلومات سوق العمل

عدد ال سماسرة العاملين في إسرائيل الذين يتم رصدهم
والذين يتم متابعتهم من قبل الوزارة سنويا

عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل الذين يتم التواصل
معهم سنويا بهدف توعيتهم بما في ذلك العمال
المستهدفين نتيجة جائحة كورونا

عدد المستفيدين من نظام معلومات سوق العمل

 30000عامل
150,000
100
50
90000

 10000عامل

عدد العمال الذين تلقوا مساعدات نقدية بدل تعطل
بسبب كورونا

 4_1برنامج دعم االجور لمنشات تضررت بسبب كورونا

 5_1برنامج اقراض المشاريع المتضرره من كورونا(برنامج
صمود _صندوق التشغيل)

 6_1التعاونيات القديمة والجديدة من تخصصات
ومحافظات مختلفة ُممأسسة وفاعلة في تنفيذ
الخطط التنموية العنقودية
Institutionalized old and new cooperatives
active in implementing cluster development
plans

 7_1خدمات توعية وإرشاد مهني وقانوني نوعية
ومحدثة باستمرار موفرة لفئات متعددة من القوى
العاملة

Vocational, career and legal guidance and
counseling services provided to various
categories of the labour force

خدمات نوعية مقدمة للعاملين في إسرائيل

 4_1خدمات قاونية للمتضررين من جائحة
كورونا(مشوع الدعم القانوني للعاملين داخل الخط
االخضر)
 20000عامل

االستراتيجية القطاعية للعمل
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نتائج

2023

2022

استهداف
2021

الهدف االستراتيجي الثاني :تأهيل وتهيئة أيادي عاملة مهنية مؤهلة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل
Develop skilled and vocational labor force in line with labor market needs

مؤشر*

خط أساس
2019

أعداد مؤسسات

التعليم والتدريب

 -2-1توسع كمي في مخرجات برامج التعليم والتدريب المهني Quantitaive expansion in TVET outputs

أعداد الخريجين السنوي من مراكز التدريب المهني العامة والخاصة (ذكور ،إناث)

110
وخاصة)

مجموع 9,353
عامة 2,206

120

مجموع 10,350
عامة 2,850

خاصة 7,147

130

عامة 2,850
خاصة 7,500

المهني (عامة

مجموع  10,600مجموع 11,100
عامة 3,100
خاصة 7,750

نسبة رضا أصحاب

73%
25%

73%
25%

72%
30%

الخريجين

العمل عن أداء

74%
30%

قانون مقر
ومطبق للتعليم
ينظم العمل

قانون لتنظيم
العمل المهني

مسودة القانون جاهزة

ال وجود لقانون

والتقني

والتدريب المهني
المهني

هيئة التعليم

صدور قرار بإنشاء
الهيئة تم

هيكلية وقانون
هيئة تعليم وتدريب

ويتم نقاشها لالعتماد

البدء بتطوير

قيد الدراسة

خاصة 8,000

 -2-2ازدياد فعالية وارتباط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل

Enhanced effectiveness and relevance of TVET

والمهنة

نسبة الخريجين العاملين في تخصصهم  6أشهر بعد التخرج (أو الذين انتقلوا بنجاح الى سوق العمل) حسب الجنس

نسبة برامج التدريب التي تشمل على تدريب في موقع العمل ال يقل عن  30%من مدة التدريب

الناظمة لعمله

 -2-3نظام تعليم وتدريب مهني حديث يتماشى مع المعايير العالمية بأنظمته وبحوكمته وبالقوانين والتشريعات

and governing laws and legislations

A modern TVET system in line with international standards in terms of systems, governance,

هيئة وطنية مشكلة وعاملة للتعليم والتدريب المهني

المجلس األعلى

المهني مجمد

للتعليم والتدريب
والتقني

والتدريب المهني
في عملها

اعتمادها والبدء

مهني فعالة وكفؤة

140

قانون
تنظيم
العمل
المهني
مقر للبدء
بتطبيقه
وطنياَ
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2023

2022
21,512

استهداف
2021

16,322

خط أساس
2019

عدد الزيارات
للمنشآت
الخاضعة
للتفتيش سنويا
59,961
607
129

21,512

70,000
400
600
100

جميع اإلصابات
القاتلة و66%
من اإلصابات
األخرى

2

40
400

جميع اإلصابات القاتلة
و 50%من اإلصابات
األخرى

70,000
400
600
100
جميع اإلصابات
القاتلة و50%
من اإلصابات
األخرى

41
367

0

1
15.5%

2

0

1
15.75%

3

0

معدل العضوية
15%
النقابية/
الكثافة النقابية
2
3

2

40
400

70,000
400
600
100
جميع
اإلصابات
القاتلة و50%
من اإلصابات
األخرى
40
400

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق في فلسطين
Enhance the application of decent work principles in Palestine

مؤشر*

 -3-1قانون وتشريعات وسياسات عمل وإجراءات رقابية وسالمة معدلة ومقرة ومطبقة بكفاءة

Amended, ratified, & efficiently applied labor laws, legislations, policies, and procedures

عدد العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش في الضفة الغربية سنويا

عدد الشكاوى العمالية التي تم متابعتها سنويا

عدد المنشآت العمالية الملتزمة بقرار الحد األدنى لألجور سنويا

نسبة إصابات العمل التي تم التحقيق بها

عدد المنشآت جديدة مرخصة مستوفية ألمور السالمة والصحة المهنية

عدد األطفال الذي تم إخراجهم من سوق العمل سنويا

عدد تشريعات العمل الثانوية المقرة سنويا

عدد األحداث الذين تم تنظيم عملهم سنويا

سياسات محدثة يتم تبنيها لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية وغيرها (سياسة الحماية من
العنف والتحرش في مواقع العمل على سبيل المثال)

 -3-2مؤسسات نقابية ولجان عمل متخصصة تعمل على أسس مهنية وفاعلة

Labor unions and specialized committees operating on effective and professional
basis

عدد االجتماعات السنوية للجنة الوطنية لعمل األطفال

عدد االجتماعات السنوية للجنة السالمة والصحة المهنية

3

21,512

16%
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نتائج

خط أساس
2019

2023

2022

استهداف
2021

5000

عدد العاملين
المشتركين في
دورات التوعية
سنويا
10000

17

 10000عامل
 200صاحب
عمل
 1000منشاة

 30000منشاة

 10000صاحب عمل

 50000عامل

18

 100منظمة
 100منظمة نقابية (
نقابية ( عمال
عمال واصحاب عمل
واصحاب عمل

10000

1000

16000

عدد المشاركين  100منظمة
نقابية ( عمال
في الحوارات
واصحاب عمل)
الجماعية

2

15

10000

6000

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق في فلسطين
Enhance the application of decent work principles in Palestine

مؤشر*

 -3-3عمال وأصحاب عمل واعون ومدافعون عن حقوقهم وواجباتهم المقرة قانونيا

Workers and employers are aware of and protecting their rights and duties stipulated in the law

عدد العاملين  /أصحاب العمل المستفيدين من االستشارات الفردية سنويا

 -3-4عالقات عمل ثنائية منظمة ومعززة Reinforced and regulated labour work relations

عدد االتفاقيات الجماعية الموقعة

 4_4برنامج العمل الالئق مستجيب الحتياجات الشركاء في ظل كورونا

عدد العمال
واصحاب العمل
الذين تلقوا
تدريبات للتعامل
مع الوباء وانتشاره
عدد المنشات
الملتزمة
بالبروتوكوالت
الصحية
عدد المواد
التوعوية الموزعة

6000

100
منظمة
نقابية
( عمال
واصحاب
عمل

72
االستراتيجية القطاعية للعمل

نتائج

مؤشر*

 -4-1توافق وطني بشأن قانون الضمان االجتماعي

A national consensus on the social protection law

خط أساس
2019

2022

-

وثيقة المالحظات
مكتملة

2023

20%
-

5

50%
-

10

80%
توافق على
بنود القانون

---

مسودة ثانية
بالتعديالت

وعي مجتمعي حول
القانون

القانون بصياغة جديدة

مسودة أولى

5

مسودة أولى
القانون المجمد
بالتعديالت

مرسوم
صادر بإنشاء
الصندوق
---

مسودة ثانية

10

عدد التشاورات
السنوية مع
--األطراف
المختلفة ذات
العالقة

استهداف
2021

الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز ومأسسة الحماية االجتماعية للعمال
Enhance and institutionalize social protection for workers

توثيق كتابي آلراء األطراف ذات العالقة بخصوص القانون والبنود المقبولة والمرفوضة والتعليل

عدد األطراف المعارضة لبنود القانون المعدلة

عدد حمالت التوعية الخاصة بالضمان االجتماعي وأهميته

صياغة جديدة للقانون تحظى بدعم غالبية األطراف ذات العالقة

 -4-2صندوق خاص إلدارة واستثمار أموال تقاعد العمال داخل الخط األخضر

A special fund for managing and investing retirement funds of workers in Israel is
set up
نظام داخلي
وقائمة أعضاء

---

مرسوم
صادر
بانشاء
الصندوق

االستراتيجية القطاعية للعمل
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الهدف االستراتيجي الخامس :بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثالثية
Build the capacity of the tripartite partnership institutions

نتائج

مؤشر*

 -5-1مأسسة كافة اللجان الثالثية** المركزية والفرعية

All central and branch tripartite committees institutionalized

 -5-2قوانين وسياسات محدثة تنظم وتيسر عمل مؤسسات الشراكة الثالثية Updated laws
and legislations governing and regulating the work of the tripartite partnership
institutions

قانون تنظيم العمل نقابي معدل ومقر

سياسة أجور جديدة مقرة

قانون المجلس االقتصادي االجتماعي مطور ومقر

 -5-3حزمة خدمات كفؤة وحديثة وشاملة مقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات الشراكة الثالثية

A package of efficient, modern, and comprehensive services offered to citizens by
the tripartite partnership institutions

5

2023
4

2022
3

مسودة أولى

استهداف
2021
2

خط أساس
2019
عدد اللجان
ذات هيكليات
محدثة مقرة
ومطبقة
قانون عمل
معدل ومقر

مسودة ثانية
القامنون نافذ

البرنامج
مكتمل

قانون
معدل
ومقر

مسودة أولى
مالحظات
الشركاء

مالحظات
الشركاء على
القانون الحالي
مسودة ثانية
معدلة
مسودة أولى
قانون

قرار الحد االدنى مالحظات
الشركاء
لالجور الحالي

قانون معدل
مقر
مسودة ثانية
للقانون
قانون مقر
ومعدل

تنفيذ بنسبة
30%

قانون مقر
القانون مقر ونافذ

تنفيذ بنسبة 50%

برنامج بناء
القدرات المطور
والمنفذ لكافة
المؤسسات
ذات العالقة
(وزارة العمل،
تنفيذ بنسبة
صندوق
20%
التشغيل،
هيئة العمل
التعاوني ،اتحاد
الغرف التجارية،
اتحاد نقابات
العمال)...
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الهدف االستراتيجي الخامس :بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثالثية
Build the capacity of the tripartite partnership institutions

نتائج

مؤشر*

خط أساس
2019

-

استهداف
2021

0

عدد اللوائح
واالنظمة
0
المتفق عليها
والمقرة
تطوير االتفاق
الثالثي عدد
0
االتفاقيات
الثنائية على
مستوى النشط
عقد المؤتمر
االول للحوار
االجتماعي

-

عدد مذكرات
التفاهم
 -5-4تشبيك قوي وعضوي لمؤسسات الشراكة الثالثية الفلسطينية مع هيئات ومؤسسات العمل
والتعاون
0
العربية والدولية
الموقعة مع
 A strong networking established between Palestinian tripartite partnership instituالهيئات الدوليةالثالثية
tions and Arab and international labor institutions

انضمام المؤسسات لمنابر وهيئات ومعاهدات دولية (منظمة العمل الدولية على سبيل المثال)

 5_5العمل عن بعد والعمل المرن

 6_5اتفاقيات عمل جماعية وثنائيةمرتبطة بتداعيات كورونا على سوق العمل

 7_5تفعيل الحوار االجتماعي المرتبط باثار كورونا على سوق العمل

اإلعاقة

2023

2022
1

مقترح انضمام
لمنظمة
العمل الدولية
2

1

مقترح لعقد
الموتمر

2

بدأ اجراءات االنضمام

3

 4اتفاق ثنائي

المؤتمر منعقد

2

3

5
خطة تعزيز
استقرار
العمل

*يجــب أن تقســم جميــع البيانــات المجمعــة حــول أعــداد ونســب العامليــن وغيرهــم لتشــير الــى عــدد  /نســبة الذكــور واإلنــاث ،وكذلــك الــى الفئــة العمريــة شــباب وغيرهــم ،وكذلــك

الوطنيــة لتشــغيل النســاء ،وغيرهــا

** تشــمل اللجــان الثالثيــة كل مــن :اللجنــة الوطنيــة لألجــور ،ولجنــة السياســات العماليــة ،واللجنــة الوطنيــة للعمــل الالئــق ،واللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة ،واللجنــة
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القسم السابع
األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات
التنمية المستدامة وخطة الطوارئ للحد من تأثيرات جائحة فيروس
كوفيد -19على العاملين

77

78
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القسم السابع

7 .7األهــداف االســتراتيجية وصلتهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة
وغايــات التنميــة المســتدامة وخطــة الطــوارئ للحــد مــن تأثيرات
جائحــة فيــروس كوفيــد -19علــى العامليــن
تصــب أهــداف قطــاع العمــل بشــكل مباشــر فــي الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
وغاياتــه وهــو تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام والعمالــة الكاملــة
والمنتجــة وتوفيــر فــرص العمــل الالئــق للجميــع ،إضافــة الــى تقاطعــات هــذا الهــدف مــع الهــدف
األول القضــاء علــى الفقــر ،والرابــع التعليــم الجيــد ،والخامــس المســاواة بيــن الجنســين ،والســابع عشــر
الشــراكات.
 .1.7األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة
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الجــدول التالــي يبيــن األهــداف االســتراتيجية وصلتهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وغايــات التنميــة
المســتدامة.
استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

األول

الرقم

اسم الهدف

االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

اعتماد إجراءات تُ عنى
بالتعجيل بخلق فرص عمل
دائمة من خالل شراكات
استثمارية بين القطاعين
تطوير العام والخاص ،توفير فرص
فرص عمل الئقة للجميع ،دعم
وخدمات صندوق التشغيل وتطويره،
التشغيل اعتماد إجراءات تعنى
باإلسراع بإطالق المشاريع
الريادية إلعادة تأهيل
الخريجين وتشغيلهم من كال
الجنسين

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

الهدف ( :)8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام
والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الالئق للجميع
الغايــة ( :)8-2تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خالل
التنويــع ،واالرتقــاء بمســتوى التكنولوجيــا ،واالبتــكار ،بمــا فــي ذلــك من خالل
التركيــز علــى القطاعــات المتســمة بالقيمــة المضافــة العاليــة والقطاعــات
الكثيفــة العمالة
الغايــة ( :)8-3تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم
األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومباشــرة األعمال الحرة،
والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجع علــى إضفــاء الطابع الرســمي على
المشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،ونموهــا ،بمــا
فــي ذلــك مــن خــال الحصــول على الخدمــات المالية
الغاية ( :)8-5تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع
النساء والرجال ،بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر
لقاء العمل المتكافئ القيمة ،بحلول عام 2030
الغايــة ( :)8-6الحــد بدرجــة كبيــرة مــن نســبة الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمالــة
أو التعليــم أو التدريــب بحلــول عام 2020
الغاية (-8ب) :وضـ ــع وتفعيل اسـ ــتراتيجية عالمية لتشـ ــغيل الشـ ــباب وتنفيذ
الميثـاق العـالمي لتوفير فرص للعمـل ،الص ـ ـ ـ ــادر عن منظمـة العمـل الدولية،
بحلول عام 2020
الهدف  9الخاص بالصناعة واالبتكار والبنية التحتية
الغايــة ( :)9.3زيــادة فــرص حصــول المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة الحجم
وســائر المشــاريع ،وال ســيما فــي البلــدان الناميــة ،علــى الخدمــات المالية،
بمــا فــي ذلــك االئتمانــات ميســورة التكلفــة ،وإدماجهــا في سالســل القيمة
واألسواق
الهدف  5والمتعلق بالمساواة بين الجنسين
الغايــة ( :)4.5االعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمل
المنزلــي وتقديرهــا مــن خــال توفيــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضع
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخل األســرة
المعيشــية والعائلــة ،حســبما يكــون ذلــك مناســباً علــى الصعيــد الوطني
الغايــة (.5ج) :اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيز
السياســات والتشــريعات القائمــة مــن هــذا القبيــل للنهــوض بالمســاواة بين
الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات علــى جميــع المســتويات
الهدف  –10الحد من أوجه عدم المساواة
الغايــة ( :)3.10ضمــان تكافــؤ الفــرص والحــد مــن أوجــه انعدام المســاواة في
النتائــج ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال إزالة القوانين والسياســات والممارســات
التمييزيــة ،وتعزيــز التشــريعات والسياســات واإلجــراءات المالئمــة فــي هذا
الصدد
الغاية ( :)4.10اعتماد سياســات ،وال ســيما السياســات المالية وسياســات
األجــور والحمايــة االجتماعيــة ،وتحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة تدريجيا
الغايــة ( :)5.10تحســين تنظيــم ورصــد األســواق والمؤسســات المالية
العالميــة وتعزيــز تنفيــذ تلــك التنظيمــات
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استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة
الرقم

اسم الهدف

االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة
الهدف  4والمتعلق بالتعليم الجيد
الغايــة ( :)4.3ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال فــي الحصول على
الجيــد والميســور التكلفــة ،بمــا فــي ذلك
التعليــم المهنــي والتعليــم العالــي ّ
التعليــم الجامعــي ،بحلــول عــام 2030

الثاني

تأهيل
وتهيئة
أيدي
عاملة
مهنية
مدربة بما
يتوافق مع
احتياجات شبابنا مستقبلنا ،تعزيز المساواة
سوق
بين الجنسين وتمكين المرأة ،بناء
العمل
مقومات االقتصاد الفلسطيني

الثالث

تعزيز
تطبيق
مبادئ ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية
العمل لمعايير السالمة والصحة المهنية
الالئق في
فلسطين

الرابع

الغايــة ( :)4.4الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافر
لديهــم المهــارات المناســبة ،بما فــي ذلــك المهــارات التقنيــة والمهنيــة،
تحسين االلتحاق والبقاء في التعليم
للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة ولمباشــرة األعمــال الحــرة بحلــول عام 2030
ومن التعليم الى العمل (مواءمة
التعليم والتدريب المهني والتقني الغايــة ( :)4.5القضــاء علــى التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمان
مع احتياجات التنمية وسوق العمل تكافــؤ فــرص الوصــول إلــى جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب المهني
وضمان تكافؤ الفرص للحصول للفئــات الضعيفــة ،بمــا فــي ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقة والشــعوب
عليه ،وتطوير البنية التحتية ومرافق األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضاع هشــة ،بحلول
التعليم والتدريب المهني والتقني) عام 2030

تعزيز
توفير الحماية االجتماعية للفقراء
ومأسسة
والمهمشين ،الحد من الفقر
الحماية تطويـر نظـم حمايـة اجتماعيـة
االجتماعية مالئمة ومتكاملـة ووضـع حـدود
للعمال دنيـا لهـا .إنفاذ قانون عادل
للضمان االجتماعي.

الغايــة (.4أ) :بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين،
واإلعاقــة ،واألطفــال ،ورفــع مســتوى المرافــق التعليميــة القائمــة وتهيئة
بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنف للجميــع

الغايــة (.4ج) :الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد المعلميــن المؤهليــن ،بمــا في
ذلــك مــن خــال التعــاون الدولــي لتدريــب المعلميــن في البلــدان النامية،
وبخاصــة فــي أقــل البلــدان نمـ ًّـوا والــدول الجزريــة الصغيــرة النامية ،بحلول
عام 2030
الهدف « :6ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ،وتوفير فرص
التعلم مدى الحياة»
الغاية ( :)8.6الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو
التعليم أو التدريب بحلول عام .2020

الغاية ( :)7.8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق
المعاصر واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال،
بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وإنهاء عمل األطفال بجميع
أشكاله بحلول عام .2025
الغاية ( :)8.8حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع
العمال ،بمن فيهم العمال المهاجرون ،وبخاصة المهاجرات ،والعاملون في
الوظائف غير المستقرة.

الهدف  1والمتعلق بالقضاء على الفقر
الغايــة ( :)3.1بحلــول عــام  2030اســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة
مالئمــة علــى الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيا لهــا ،وتحقيق
تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفاء
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استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

الخامس

الرقم

اسم الهدف

االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

استقرار سوق العمل ،تفعيل
آليات مساءلة االحتالل،
وتعزيز المشاركة الدولية
لفلسطين ،توفير بيئة
تشريعية وإجراءات إدارية
بناء قدرات
مساندة لقطاع األعمال،
مؤسسات
تطوير المسؤولية االجتماعية
الشراكة
ومأسستها وتعزيز الحوار
الثالثية
االجتماعي

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة
•الهدف  –10الحد من أوجه عدم المساواة
•الغايــة ( :)10-6ضمــان تعزيــز تمثيــل البلــدان النامية وإســماع
صوتهــا فــي عمليــة صنــع القــرار في المؤسســات االقتصادية
والماليــة الدوليــة العالميــة ،مــن أجــل تحقيــق المزيــد من
الفعاليــة والمصداقيــة والمســاءلة والشــرعية للمؤسســات
•الهدف  –16السالم والعدالة والمؤسسات القوية
•الغاية ( :)16-6إنشــاء مؤسســات فعالة وشــفافة وخاضعة
للمســاءلة علــى جميع المســتويات
•الهدف  –17عقد الشراكة لتحقيق األهداف
•الغايــة ( :)17-7تشــجيع وتعزيــز الشــراكات العامــة وبين
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وشــراكات المجتمــع المدني
الفعالــة ،باالســتفادة مــن الخبــرات المكتســبة من الشــراكات
ومــن اســتراتيجياتها لتعبئة المــوارد
•الغايــة ( :)17-8تعزيــز تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات البلدان
الناميــة ،بمــا فــي ذلــك أقــل البلدان نمــواً والدول الجزرية
الصغيــرة الناميــة ،لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي توافــر بيانات
عاليــة الجــودة ومناســبة التوقيــت وموثوقــة ومفصلة حســب
الدخــل ،ونــوع الجنــس ،والســن ،والعــرق ،واالنتماء العرقي،
والوضــع كمهاجــر ،واإلعاقــة ،والموقــع الجغرافــي وغيرهــا من
الخصائــص ذات الصلــة فــي الســياقات الوطنيــة ،بحلــول عام
2020
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القسم الثامن
برنامج الموازنة
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.8

8برنامج الموازنة

الجدول ج :برامج الموازنة

رقم
برنامج
الموازنة

اسم برنامج
الموازنة

غايات سياسة برنامج
الموازنة

القسم الثامن

تحسين الخدمات المقدمة
للعمال

تحسين الخدمات المقدمة
للعمال

أهدف برنامج الموازنة

تدريب وتشغيل عمالة موائمة للسوق

تدريب وتشغيل عمال

زيادة دور التعاونيات في
التنمية

تحين الخدمات المقدمة
للعمال

تحسين الخدمات وزيادتها
للعمال لدى مشغل اسرائيلي

نتيجة الهدف االستراتيجية التي يدعمها
هدف البرنامج

اسم المؤسسة المسؤولة

برامج داعمة للتشغيل الذاتي منفذة على
المستوى المحلي (محافظات) والوطني

برامج داعمة للتشغيل المؤقت والدائم
منفذة على المستوى المحلي (محافظات)
والوطني والدولي

تحسين فرص العمل في التعاونيات

الموائمة مع سوق العمل

خدمات قانونية

وزارة العمل
ادارات التشغيل والتدريب

وزارة العمل  /ادارات التشغيل
والت\ريب المهني وصندوق
التشغيل

التعاونيات القديمة والجديدة من تخصصات
ومحافظات مختلفة ممأسسة وفاعلة في
تنفيذ الخطط التنموية العنقودية
خدمات توعية وإرشاد مهني وقانوني نوعية
ومحدثة باستمرار موفرة لفئات متعددة من
القوى العاملة
خدمات نوعية مقدمة للعاملين في إسرائيل

الهدف االستراتيجي ( :)1تطوير فرص وخدمات التشغيل

1413

برنامج التدريب
المهني
والتشغيل

هيئة التعاون وصندوق التشغيل
والوزارة

وزارة العمل

وزارة العمل
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ازدياد فعالية وارتباط التعليم والتدريب
المهني باحتياجات سوق العمل

توسع كمي في مخرجات برامج التعليم
والتدريب المهني

الهدف االستراتيجي ( :)2تأهيل وتهيئة أيدي عاملة مهنية مدربة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل

1413

التدريب المهني
والتشغيل

اقرار وتنفيذ قانون تنظيم
العمل المهني ل  3قطاعات
مهنية ذات اولوية ومضاعفة
عدد الملتحقين في التدريب
المهني االساسي بنسبة
 100%عن العدد  1374للسنة
التدريبية  2016-2017متدرب
ومتدربة بحلول 2025

بناء قدرات وتقديم مراكز التدريب
المهني الحكومية تدريبا صباحيا ومسائيا
تقديم خدمة الترخيص واالشراف على
المراكز المهنية لخاصة
تقديم خدمات التوجيه واالرشاد المهني
اعداد تصنيف مهني فلسطيني
اعداد معايي ر مهنية
اقرار قانون لتنظيم العمل المهني
والبدء يتطبيقة

لإلدارة العامة للتدريب المهني

قانون وتشريعات وسياسات عمل وإجراءات
رقابية وسالمة معدلة ومقرة ومطبقة
بكفاءة

تعزيز االمتثال لقانون العمل فيما
يتعلق بالحماية االقتصادية واالجتماعية
وعمالة االطفال

نظام تعليم وتدريب مهني حديث يتماشى
مع المعايير العالمية بأنظمته وبحوكمته
وبالقوانين والتشريعات الناظمة لعمله

ادارة عالقات العمل وتفتيش
العمل والشركاء

مؤسسات نقابية ولجان عمل متخصصة
تعمل على أسس مهنية وفاعلة
عمال وأصحاب عمل واعون ومدافعون عن
حقوقهم وواجباتهم المقرة قانونيا

ترسيخ مباديء العمل الالئق
تعزيز االمتثال للوائح والتعليمات
والقرارات الخاصة بالصحة والسالمة
المهنية

تنمية ةتنظيم قطاع العمل وصوال الىاستقرار عالقات العمل وبالتالي رفع
االنتاجية

ادارة عالقات العمل وتفتيش
العمل والشركاء
ادارة عالقات العمل وتفتيش
العمل والشركاء

عالقات عمل ثنائية منظمة ومعززة
االمتثال الى  21الئحة وتعليم وقرار ذو
عالقة بالسالمة والصحة المهنية

تعزيز مباديء الديموقراطية والشفافيةوالرقابة المالية لدى المنظمات النقابية
وصوال الى بيئة عمل مستقرة
-تعزيز المفاوضات الجماعية

الهدف االستراتيجي ( :)3تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق في فلسطين

1410

مراقبة وتنظيم
عالقات العمل

توفير الحماية االقتصادية
واالجتماعية للعمال واصصحاب
العمل وتعزيز الحوار االجتماعي
بما يحافظ على استقرار
عالقات العمل داخل سوق
العمل

ادارة عالقات العمل وتفتيش
العمل والشركاء
ادارة تفتيش العمل والشركاء
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توافق وطني بشأن قانون الضمان
تعديل قانون قانون الضمان االجتماعي
االجتماعي

نظام حماية اجتماعية

نظام حماية اجتماعية للعمال
داخل الخط االخضر

الهدف االستراتيجي ( :)4تعزيز ومأسسة الحماية االجتماعية للعمال

1410

مراقبة وتنظيم
عالقات العمل

توفير نظام حماية اجتماعية للعمال
داخل الخط االخضر

الشركاء و مؤسسة الضمان
االجتماعي

تنظيم العمل بين الشركاء

مأسسة لجان ومؤسسات
الشراكة الثالثية

خدمات نوعية للفئات
المستهدفة

تعزيز الشراكة مع المنظمات
المتخصصة

مراقبة وتنظيم
عالقات العمل

البرنامج االداري

1410

1409

صندوق خاص إلدارة واستثمار أموال تقاعد
العمال داخل الخط األخضر

الشركاء ومؤسسة الضمان
االجتماعي

تعزيز الشراكة الثالثية

تنظيم العالقات بين الشركاء

تعزيز السلم األهلي

ترسيخ وتوطيد التعاون مع هيئات ومؤسسات
العمل العربية والدولية

الهدف االستراتيجي ( :)5بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثالثية
مأسسة كافة اللجان الثالثية المركزية
والفرعية
قوانين وسياسات محدثة تنظم وتيسر عمل
مؤسسات الشراكة الثالثية
حزمة خدمات كفؤة وحديثة وشاملة
مقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات
الشراكة الثالثية

تشبيك قوي وعضوي لمؤسسات الشراكة الثالثية
الفلسطينية مع هيئات ومؤسسات العمل العربية
والدولية

الشركاء

الشركاء

الشركاء
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2022

 11مليون (صندوق
التشغيل)

 230ألف يورو (هيئة
العمل التعاوني)

 850ألف شيكل (هيئة
العمل التعاوني)

 13.5مليون شيقل

الموارد المالية المتاحة للهدف األول لألعوام 2020-2022

الجدول د :الموارد المالية المتاحة لألعوام 2020-2022

الجهة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

2020

2021

 12.5مليون شيقل

حكومة
 13.5مليون شيقل

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

 80ألف يورو (هيئة العمل التعاوني)

 800ألف شيكل (هيئة العمل التعاوني)

 8مليون (صندوق
التشغيل)

 230ألف يورو (هيئة
العمل التعاوني)

 750ألف شيقل
(هيئة العمل
التعاوني)

 11مليون (صندوق التشغيل)

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

مالحظات
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2020

 10مليون شيقل
(مصاريف تشغيلية
وتطويرية) يضاف له
رواتب موظفين

 10مليون يورو

 10مليون يورو

 25مليون شيقل
(مصاريف تشغيلية
وتطويرية) يضاف له
رواتب موظفين

2021

الموارد المالية المتاحة للهدف االستراتيجي الثاني لألعوام 2020-2022

الجهة

حكومة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

2022

 30مليون شيقل (مصاريف
تشغيلية وتطويرية) يضاف
له رواتب موظفين

 10مليون يورو

مالحظات

المشاريع مشتركة مع باقي
الوزارات الشريكة والشركاء
االجتماعيين في مجال
التدريب المهني والتشغيل
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9181950

2020

الموارد المالية المتاحة للهدف الثالث لألعوام 2020-2022

الجهة

حكومة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

2021

9075633

2022

9501949

مالحظات

مضاف عليها موازنة
المشروع (منظومة
السالمة والصحة
المهنية).
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2020

الموارد المالية المتاحة للهدف الرابع لألعوام 2020-2022

الجهة

حكومة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

 4000000شيكل

2021

2022

مالحظات

من خالل برنامج
العمل الالئق ILO
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 16314440شيكل

2020

الموارد المالية المتاحة للهدف الخامس لألعوام 2020-2022

الجهة

حكومة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

2021

 16947378شيكل

2022

 17381173شيكل

مالحظات
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الجهة

2020

ما عدا برنامج دعم االجور بقيمة  12مليون دوالر

يضاف الى هذه المبالغ تكاليف تنفيذ خطة االستجابة
لجائحة كوفيد _ 19وهي حوالي  30مليون دوالر
متوفرة من خال صندوق وقفة عز والبنك الدولي وال
Ilo ., undp

مالحظات

الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2022 – 2020

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع /
شيكل

2021

70,000,000

2022

91,023,011

موازنة المؤسسات الحكومية
الشريكة في القطاع

حكومة

96,883,122

8,750,000

320,000

11,800,000

920,000

57,500,000

40,000,000

40,000,000

920,000

11,850,000

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

مؤسسات مجتمع مدني محلي

مؤسسات مجتمع مدني دولي

القطاع الخاص

المجاميع:

137,170,000

143,143,011

149,653,122

92
االستراتيجية القطاعية للعمل

االستراتيجية القطاعية للعمل

القسم التاسع
خطة اإلدارة
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94
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القسم التاسع
9 .9خطة اإلدارة

يــدار قطــاع العمــل وينظــم ويتــم اإلشــراف عليــه مــن خــال الشــركاء االجتماعييــن بقيــادة وزارة العمل.
ولتحقيــق رؤيتــه وأهدافــه االســتراتيجية ،وبمــا ينســجم مــع القوانيــن والتشــريعات الســارية ،فقــد
شــكلت الــوزارة مــع شــركاءها مجموعــة مــن األذرع السياســاتية والتنفيذيــة فــي معظــم محــاور عمــل
الــوزارة ،وهــي تمثــل الشــكل األمثــل لقيــادة القطــاع ،فعلــى صعيــد تشــريعات العمــل وتعديالتهــا،
هنالــك فريــق وطنــي يضــم مجموعــة مــن اللجــان المتخصصــة ،وكل لجنــة لديهــا خطــة عمــل ،وعندمــا
تنهــي كافــة اللجــان عملهــا ،تســلم النتائــج للفريــق الوطنــي الــذي بــدوره ينســب الــى مجلــس الــوزراء.

كذلــك ،تقــود الــوزارة لجنــة السياســات العماليــة التــي تحــدد أولويــات القطــاع ،خاصــة فــي مجالــي
التشــغيل والتدريــب ،وهكــذا بالنســبة لكافــة اللجــان األخــرى ،وهــي :لجنــة األجــور ،واللجنــة الوطنيــة
لتشــغيل النســاء ،واللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة ،واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة عمــل
األطفــال ،وأخيــراً مجالــس التشــغيل ،حيــث يتــم ترجمــة مــا ينتــج عــن عمل اللجان المتخصصــة المذكورة
الــى خطــط تنفيذيــة ســنوية ،تحــدد مســؤولية الشــركاء.
ومــن اجــل متابعــة خطــط وبرامــج مؤسســات قطــاع العمــل والقيــام بتدخــات ذات أثــر إيجابــي واضــح
يســاهم فــي تحقيــق رؤيــا ورســالة قطــاع العمــل ،ســتقوم وزارة العمــل بتنفيــذ مجموعــة مــن المهــام،
منها:
 .1.9التوجيه واإلشراف على الخطة:

مــن خــال قيــام قيــادة الــوزارة بتفعيــل دور مجموعــة التخطيــط والموازنــة فــي إدارة برامــج الــوزارة
الثالثــة ســابقة الذكــر ،وذلــك مــن خــال توســيع مهامهــا لتشــمل قيامهــا بإعــداد وتنفيــذ مجموعــة
مــن التدابيــر الداخليــة التــي تضمــن القيــام بمهــام الرصــد والمتابعــة والتقييــم للخطــة التنفيذيــة لــكل
برنامــج ،وبمــا يؤشــر الــى مــدى تحقيــق أهــداف كل برنامــج ،وبالتالــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للخطــة .وتشــمل التدابيــر التــي يمكــن القيــام بهــا كل مــن :إعــداد الخطــط الســنوية ،وإجــراء التقييمــات
النصــف ســنوية والســنوية لمخرجــات الخطــط التنفيذيــة ومــدى تحققهــا مقارنــة باالســتهدافات
المخطــط لهــا ،وبمــا يشــمل وضــع معاييــر ومؤشــرات محــددة ومحدثــة لمنهجيــة إعــداد الخطــط
التنفيذيــة وعمليــات متابعتهــا وتقييمهــا وإعــداد التقاريــر الخاصــة بالمراحــل المختلفــة مــن عمليــة
التخطيــط.
 .2.9مؤشرات الرصد والتقييم:

سيتم رصدها حسب إطار النتائج االستراتيجي ألجندة السياسات.
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