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والتي جاءت نتاج جهد مشترك وعمل دؤوب للشركاء جميعا وبدعم من منظمة العمل الدولية وخبرائها 
وبنيــت علــى اســاس تشــخيص دقيــق لواقــع ســوق العمــل الفلســطيني وفــي إطــار اولويــات الحكومــة 

وبالتزامــن مــع المراجعــة الشــاملة ألجنــدة السياســات الوطنية والخطــط القطاعية وغبر القطاعية.

نطلــق هــذه االســتراتيجية ونحــن نــدرك تمــام االدراك حجــم المخاطــر والتحديــات والمعيقــات التــي 
والسياســات  واالســتراتيجيات  فالخطــط  االحتــال  اســتمرار  فــي ظــل  الفلســطيني  تواجــه شــعبنا 
بانهــاء االحتــال  الكاملــه والمتمثلــة  الوطنيــة  الســيادة  تبقــى منقوصــة فــي غيــاب  والمعالجــات 

واقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

نطلــق اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة فــي وقــت مــا زال فيــه االحتــال يعــزز سياســاته التوســعية 
االســتيطانية نحــو االســتياء علــى مزيــد مــن االرض ويمنــع بشــكل شــبه كامــل اســتغال المــوارد 
واالســتثمار فــي المناطــق المصنفــة )ج( والتــي تشــكل أكثــر مــن %60 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
ــع واالفــراد ويفــرض حصــارا متواصــل علــى  ــر والحــدود ويتحكــم بحركــة البضائ ويســيطر علــى المعاب

قطــاع غــزة ممــا يعيــق بــل يدمــر كل افــاق التنميــة.

فبســبب هــذه السياســات يعانــي االقتصــاد الفلســطيني الضعيــف اصــا مــن الهشاشــة والتبعيــة 
وعــدم القــدرة علــى النمــو والتطــور ممــا حــال دون قــدرة ســوق العمــل على اســتيعاب االف الداخلين 
ــن الشــباب  ــة خاصــة بي ــرا ومســتمرا فــي اســتمرار ارتفــاع   معــدالت البطال ــا كبي الجــدد وشــكل تحدي
وابقــى معــدالت المشــاركة فــي القــوى العاملــة متدنيــة خاصــة مشــاركة المــراة ودفــع بــاالالف 

للعمــل فــي ســوق العمــل االســرائيلي فــي شــروط وظــروف عمــل غيــر الئقــة.

جــاءت  هــذه االســتراتيجية اســتجابة لتوجهــات الحكومــة ا وكضــرورة وطنيــة لمنــح االمــل الالف 
الخريجيــن مــن الجنســين باعــادة االعتبــار للتشــغيل وتحفيــز الســوق واصــاح مكامــن الخلــل فــي جانبــي 
العــرض والطلــب ولتشــكل ارضيــة للعمــل المشــترك بيــن الشــركاء ورؤيــة موحــدة لمشــاريع وبرامــج 
التشــغيل واعــادة توجيههــا . منطلقــة مــن االيمــان واالرادة بقــدرات الشــركاء علــى احــداث تغييــر 

جوهــري يســتجيب الحتياجــات شــبابنا للعمــل والعيــش بكرامــة.

فــي الختــام أســجل شــكري وتقديــري لــكل مــن ســاهم فــي اخــراج هــذه االســتراتيجية إلــى حيــز الوجــود 
وأخــص بالذكــر شــركائنا االســتراتيجيين فــي منظمــة العمــل الدوليــة علــى تعاونهــم ودعمهــم واللجنــة 

الفنيــة الوزاريــة وفريــق الخبــراء الخراجهــم هــذه االســتراتيجيه إلــى حيــز الوجــود.

د.نصري أبو جيش
وزير العمل

كلمة وزير العمل
الثامنــة  الفلســطينية  الحكومــة  باســم  يشــرفني 
عشــرأن أقــدم لشــعبنا عامــة ولشــركائنا فــي طرفــي 
االنتــاج أصحــاب عمــل وعمــال بشــكل خــاص ولشــركائنا 
لألعــوام  للتشــغيل  الوطنيــة  االســتراتيجية  الدولييــن 

2021-2025
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مــن المفارقــات المريــرة لزمــن مــا بعــد االســتعمار الــذي يعيشــه العالــم أن دولــة فلســطين هــي 
الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي مــا زالــت تخضــع لاحتــال وتعانــي مــن آثــار االســتخراج االقتصــادي 
المألــوف للمســتعمرات الســابقة والــذي يقــوض جهــود حكومــة دولــة فلســطين وشــركائها فــي 
ــر مــن عقــد مــن الزمــان حتــى  ــذ أكث ــة المســتدامة.  فمن المجتمــع الدولــي والمحلــي لتحقيــق التنمي
اآلن، وبالرغــم مــن الجهــد الــذي بذلتــه الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة لبنــاء مؤسســات دولــة 
فلســطين واالرتقــاء بخدماتهــا ومــا تقدمــه للمواطــن الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية وقطاع غزة، إال أن فلســطين تجد نفســها مثقلة بسلســلة من الحلقات المفرغة المرتبطة 
باســتمرار االحتــال اإلســرائيلي وتوســع سياســاته االســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 
الشــرقية، وبعــدم قــدرة الفلســطينيين علــى النفــاذ إلــى واســتخدام أراضيهــم ومصادرهــم الطبيعيــة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة دولــة االحتــال والتــي تشــكل مســاحتها مــا يقــارب 62 بالمائــة 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.  إن هــذه السياســات االحتاليــة ال تضــرب بعــرض الحائــط فقــط جميــع 
الشــرائع واألعــراف الدوليــة، وانمــا ايضــًا تنتهــك التزامــات إســرائيل كدولــة احتــال وفقــًا للقانــون 

الدولــي واالنســاني، ودون حســيب أو رقيــب.  

وفــي واقــع الحــال، فــإن اتفاقــات أوســلو التــي كانــت تحكــم العاقــات الفلسطينية-اإلســرائيلية 
وتهــدف إلــى إرســاء حــل قائــم علــى دولتيــن منــذ تســعينيات القــرن الماضــي- آخــذة بفقــد أهليتهــا ألن 
تخــدم االهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا، وذلــك بســبب تناقــض االجــراءات اإلســرائيلية علــى األرض 
معهــا، بمــا فــي ذلــك اعاقــة حريــة التنقــل والتجــارة وتغييــر معالــم الحــدود بشــكل أحــادي، واحتجــاز 
واقتطــاع اســرائيل للعوائــد الجمركيــة والضريبيــة التــي تجبيهــا نيابــة عــن دولــة فلســطين وفقــًا لهــذه 

االتفاقــات.  

وفضــًا عــن القيــود والضوابــط الماديــة التــي يفرضهــا االحتــال، هنالــك بعــد مالــي يرخــي بثقلــه علــى 
االقتصــاد الفلســطيني بســبب تحكــم اســرائيل فعليــًا بزهــاء ثلثــي ايــرادات دولــة فلســطين.  ففــي 
بدايــة العــام 2019، قــررت إســرائيل أن تحتجــز 6 بالمائــة مــن االيــرادات التــي تجمعهــا كجــزء مــن 
التخليــص الجمركــي وتحصيــات ضريبــة القيمــة المضافــة نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ألســباب واهيــة رفضتهــا الحكومــة الفلســطينية وقــررت عــدم قبــول أي تحويــات منقوصــة مــن 
أثــارًا بالغــة علــى  لتتــرك  لــدى الجانــب اإلســرائيلي.  وقــد جائــت جائحــة كورونــا  حقوقهــا الماليــة 
االقتصــاد وســوق العمــل الفلســطيني فــي ســياق شــهدت فيــه دولــة فلســطين تراجعــا مســتمرًا 

فــي المعونــات الخارجيــة لدعــم موازنتهــا وبرامجهــا التطويريــة.  

وقــد ألقــى انعــدام االســتقرار الــذي يفرضــه الســياق الحالــي بثقــل ظالــه على االقتصاد الفلســطيني، 
وال ســيما ســوق العمــل.  فاســتمر النمــو االقتصــادي فــي االنحســار والتدهــور، حيــث شــهد الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي نمــوًا لــم يــزد عــن الواحــد بالمئــة فــي العاميــن 2019 و 2020، وهــو مــا انعكــس 
ســلبًا ليــس فقــط علــى نصيــب الفــرد فــي هــذا الناتــج -والــذي انخفــض بنســبة 1,7 بالمائــة منــذرًا 
بتعــرض ســبل العيــش ومســتويات المعيشــة لصدمــة كبــرى، وانمــا أيضــًا علــى جميــع مؤشــرات ســوق 

الملخص التنفيذي



9 االستراتيجية الوطنية للتشغيل

العمــل الفلســطيني، حيــث اســتمرت مشــاركة القــوى العاملــة فــي االنخفــاض وازدادت البطالــة، 
وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة المحاصــر.  وتشــير التقديــرات إلــى ان اســتمرار الوضــع الحالــي ســينتج عنــه 
فــي وقــت ليــس بالبعيــد وقــوع نصــف عــدد األشــخاص النشــطين اقتصاديــا فــي شــباك البطالــة 
والفقــر.  وتأتــي هــذه التقديــرات فــي وقــت يعانــي منــه مــا يقــارب ثلثــي النســاء والشــباب الموجوديــن 

فــي ســوق العمــل مــن براثــن البطالــة، والتــي تعــد مــن األســوأ فــي العالــم.

إن مجابهــة التحديــات التــي يفرضهــا اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي علــى ســوق العمــل الفلســطيني 
بشــكل خــاص يتطلــب منــا –أكثــر مــن أي وقــت مضــى- تحديــد التوجهـــات السياســـاتية المســـتقبلية 
التـــي مــن شــأنها منــع المزيــد مــن التدهــور فــي الواقــع االقتصــادي والمعيشــي، والمحافظــة علــى 
ــا، تســعى اســتراتيجية التشــغيل  ــه فلســطين. ومــن هن ــزت ب التماســك المجتمعــي الــذي طالمــا تمي
الوطنيــة لألعــوام 2025-2021 ألن تكــون مرجعيــة موحــدة ألهــداف وأولويــات سياســة التشــغيل 
فــي فلســطين، والتــي ســيتم العمــل علــى تنفيذهــا مــن خــال برامــج ســوق العمــل النشــط والتدابيــر 
والمؤسســات  والــوزارات  االجتماعييــن  الشــركاء  مــن  واســعة  وبمشــاركة  القطاعــات،  متعــددة 
الرســمية ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.   وهــي بالتالــي تؤطــر الجهــود الوطنيــة القائمــة 
فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال تطويــر هــذه الجهــود مــن ناحيــة، ووضعهــا 
مــن ناحيــة أخــرى فــي إطــار سياســاتي وبرامجــي متكامــل يرتكــز علــى التشــغيل والعمــل الائــق بمــا 
يضمــن أواًل تحقيــق االســتقرار فــي ســوق العمــل ويمنــع تدهــوره، ومــن ثــم يؤســس لتحقيــق تحــوالت 

ايجابيــة فــي اداء االقتصــاد الفلســطيني.

الشــباب،  بيــن  فــي فلســطين، وخاصــة  الحالــي  التشــغيل  واقــع  يفرضــه  الــذي  التحــدي  إن حجــم 
ــر  والمســتويات العاليــة مــن ضعــف النشــاط االقتصــادي الرســمي بيــن النســاء، والــذي زاد عليــه االث
االقتصــادي التــي مــا زالــت تفرضــه جائحــة كورونــا، يســتدعي تبنــي نهجــا وقائيــُا وعاجيــُا لمشــكات 
العــرض والطلــب علــى اليــد العاملــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز خدمات التشــغيل الوطنية، وهــو ما تلتزم به 
وتعكســه هــذه االســتراتيجية فــي جوهرهــا.  فمــن خــال معالجــة القضايــا المرتبطــة بضعــف اإلنتاجيــة 
فــي القطاعــات االقتصاديــة االنتاجيــة، وتطويــر منظومــة التدريــب التقنــي والمهنــي وأداءهــا، ودعــم 
تطويــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص عمــل ذاتيــة لــكل مــن 
الرجــال والنســاء، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى لاســتثمار فــي القطاعــات االنتاجيــة ذات األولويــة 
إلعــادة هيكلــة االقتصــاد الفلســطيني، وتنشــيط القطــاع الزراعــي والصناعــي والســياحي، تحــدد 
اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة اإلطــار الــذي ســتعمل مــن خالــه الحكومــة الفلســطينية وشــركاءها 

لتحقيــق أهــداف التشــغيل والعمــل الائــق بمــا يخــدم تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

تتلخــص رؤيــة التشــغيل الوطنيــة فــي »تحقيــق العمالــة الكاملة والمنتجة والمختــارة بحرية للباحثين عن 
عمل، وخاصة الشــباب والنســاء«، وتســعى هذه االســتراتيجية لتحقيقها من خال االهداف التالية: 

1. تقويــة حوكمــة ســوق العمــل وتطويــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط بمــا يضمــن تعزيــز 
الروابــط فيمــا بينهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي المواءمــة بيــن جانبــي العــرض والطلــب.

يركز هذا الهدف على تحســين فعالية مؤسســات ســوق العمل لتحقيق أهداف سياســات التشــغيل 
واســتراتيجية التشــغيل هــذه، بمــا فــي ذلــك مــن خــال برامــج كثيفــة العمالــة يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا 
آثــار جائحــة كورونــا وفــي المناطــق األكثــر تأثــرًا مــن سياســات  فــي القطاعــات االكثــر تضــررا مــن 
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االحتــال اإلســرائيلي لتضمــن عــدد محــدد مــن أيــام العمــل ســنويًا للعاطليــن عــن العمــل.   وبنــاًء علــى 
ذلــك، وباالســتناد إلــى اإلصاحــات التــي يجــري العمــل عليهــا حاليــًا ضمــن نطــاق اســتراتيجية قطــاع 
العمــال، تعتمــد جهــود تعزيــز حوكمــة وفاعليــة ســوق العمــل وبرامــج ســوق العمــل النشــطة علــى 
تحقيــق ســتة نتائــج تتمحــور حــول بنــاء القــدرات المؤسســاتية فــي جوانــب صناعــة سياســات التشــغيل 
القائمــة علــى تحليــل معمــق لواقــع وتوجهــات ســوق العمــل، وتنفيــذ سياســات التشــغيل بشــكل 
يضمــن تحســين اســتجابة وكفــاءة وفاعليــة هــذا الخدمــات بمــا فــي ذلــك مــن خــال الامركزيــة فــي 
التصميــم والتنفيــذ، وتوســيع نطــاق اســتجابة سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط كثيفــة العمالــة 
بشــكل أفضــل للبطالــة طويلــة األمــد، بمــا فــي ذلــك مــن خــال برامــج التشــغيل المؤقــت كثيفــة 
العمالــة والموجهــة نحــو تطويــر البنــى التحتيــة العامــة والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المحليــة، 
وتعزيــز منظومــة التفتيــش بمــا يخــدم تعزيــز االلتــزام بمبــادئ العمــل الائــق، وتعزيــز الثقافــة العماليــة 
وعاقــات العمــل بيــن أطــراف االنتــاج، وتعزيــز التكامــل بيــن خدمــات التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال إعــادة بنــاء منظومــة الضمــان االجتماعــي . وينــدرج تحــت هــذه الهــدف ســتة 

نتائــج كالتالــي:
تعزيز التنسيق والرقابة الفعالة على تنفيذ برامج التشغيل	 
خدمات التشغيل العامة أكثر استجابة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل	 
ايجــاد التكامــل بيــن برامــج التشــغيل وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة )لتلبيــة احتياجــات وحقوق النســاء 	 

برامــج المســاعدات االجتماعيــة  والشــباب وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن المســتفيدين مــن 
ــة  ــم أو التدريــب والعامليــن ممــن يتعرضــون للبطال والشــباب ممــن ليســوا فــي العمــل أو التعلي

القســرية(
تقويــة منظومــة التفتيــش للحــد مــن ظاهــرة العمــل غيــر المنظــم، وخصوصًا بين النســاء والشــباب، 	 

وتعزيــز االلتــزام بقانــون العمل
ــن عــن عمــل 	  ــز معرفــة العمــال والباحثي ــى االقتصــاد الرســمي وتعزي تشــجيع انتقــال المنشــآت إل

بحقوقهــم العماليــة  
تعزيز البنية المؤسساتية للحوار االجتماعي والضمان االجتماعي  	 

2. تحسين مواءمة منظومة التعليم والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل

أمــًرا ضرورًيــا للنمــو  التعليــم والتدريــب المناســبين  العاملــة مــن خــال  القــوى  إلــى  يعــد الوصــول 
االقتصــادي واالجتماعــي. إن النقــص فــي القــوى العاملــة مــن ذوي التدريــب والتعليــم الــذي يحتاجــه 
ســوق العمــل، والــذي عانــت منــه عــدة قطاعــات، ال يهــدد بزيــادة معــدالت البطالــة فــي فلســطين 
ــا لذلــك، ســيركز هــذا الهــدف علــى  فحســب، بــل يقــوض أيًضــا أي احتمــال للنمــو االقتصــادي. وفًق
ــر وإصــاح التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم المســتمر بمــا يحقــق  ــة تطوي تســريع عملي
الفلســطيني  التعليــم  منظومــة  تطويــر  فــي  الســابقة  االنجــازات  علــى  تبنــي  رئيســيتان،  نتيجتيــن 
والجهــود التــي ال تــزال تبــذل فــي هــذا المجــال، وهــي : 1( مواءمــة نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي 
والتقنــي مــع متطلبــات ســوق العمــل كمــًا ونوعــًا، بالشــراكة الوثيقــة بيــن القطــاع العــام والخــاص؛ 
2( تعزيــز التوجــه للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وخصوصــا لإلنــاث. وفــي هــذا اإلطــار سيســعى 

قيــاس التقــدم مــن خــال المؤشــرات التاليــة:
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زيــادة معــدل االلتحــاق بالتعليــم المهنــي والتقنــي )الــذي يمثــل 8.4 فــي المائــة( مــن إجمالــي 	 
عــدد الطــاب فــي الصــف العاشــر؛

ــادة نســبة الطــاب المســجلين والملتحقيــن فــي مؤسســات التعليــم التقنــي )مــن 11.3 فــي 	  زي
المائــة( مــن إجمالــي عــدد الطــاب الذيــن أتمــوا المرحلــة الثانويــة بنجــاح بحلــول عــام 2025؛

زيادة عدد المدارس التي تم دمج التعليم المهني فيها في التعليم العام؛ و	 
ــر المهــارات 	  ــن عــن العمــل )29-15 ســنة( الكفــاءات وتطوي اكتســاب الشــابات والشــبان العاطلي

الحياتيــة التــي تمكنهــم مــن العمــل فــي وظيفــة مهنيــة.

إن تأثيــر إصــاح وتطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ســوف يســفر عــن نتائــج فقــط علــى 
المــدى المتوســط إلــى الطويــل. لعــاج أوجــه الضعــف فــي التعليــم والتدريــب علــى المــدى القصيــر، 
ســيتم تعزيــز فــرص التعلــم المســتمر لتلبيــة احتياجــات قابليــة التوظيــف لهــؤالء الذيــن لــن يكونــوا 
قادريــن علــى االســتفادة مــن نتائــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي المحســنة. ومــع ذلــك، فــإن 
زيــادة قابليــة توظيــف الشــباب دون معالجــة قــدرة االقتصــاد علــى خلــق فــرص عمــل الئقــة ســتؤدي 
إلــى تــآكل الفوائــد الناتجــة عــن القــوى العاملــة الشــابة األكثــر تعليمــًا. وبالتالــي ، فــإن الهــدف ذو 

األولويــة الثالــث هــو:

3. تعزيــز منعــة القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى النمــو فــي االنتاجيــة واســتحداث فــرص العمــل الائــق 
للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما الشــباب والنســاء

بشــكل  تعتمــد  الفلســطيني  الســياق  فــي  التشــغيل  فــرص  وزيــادة  البطالــة  إن معالجــة مشــكلة 
أساســي علــى قــدرة القطــاع الخــاص علــى المحافظــة علــى مســتويات التشــغيل الحاليــة لمنــع زيــادة 
نســب البطالــة مــن ناحيــة، وعلــى حافزيــة وقــدرة القطــاع الخــاص لاســتثمار واســتحداث فــرص عمــل 
الئقــة لألعــداد الكبيــرة مــن الباحثيــن عــن عمــل والوافديــن الجــدد لســوق العمــل مــن ناحيــة أخــرى.  
ونظــرًا الرتــكاز التشــغيل فــي االقتصــاد الفلســطيني بشــكل كبيــر علــى المنشــآت العائليــة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر، فــإن تحفيــز التشــغيل الذاتــي والعمــل الحــر وريــادة األعمــال فــي الشــركات الناشــئة 
واالبتكاريــة لفئــة الشــباب والشــابات وتذليــل العقبــات اإلداريــة واإلجرائيــة الماثلــة أمامهــا، وخصوصــًا 
ــا أساســيًا مــن أركان  ــر ركن فــي القطاعــات االنتاجيــة والتقنيــة والصناعــات الثقافيــة واالبداعيــة، يعتب
تطويــر االقتصــاد الفلســطيني القطــاع الخــاص الفلســطيني بمــا يحقــق رؤيــة التشــغيل.  كمــا يشــكل 
تعزيــز منظومــة تنظيــم األســواق الســلعية والرقابــة عليهــا فــي الســوق المحلــي ركنــًا أساســيًا آخــر 
لضمــان حمايــة المســتهلك وحمايــة المنتجــات المحليــة –وخصوصــًا الزراعيــة والحرفيــة والتقليديــة 
والصناعيــة- مــن المنافســة غيــر العادلــة، وبالتالــي المحافظــة علــى قــدرة القطــاع الخــاص علــى 
االســتثمار فــي زيــادة التنافســية والتشــغيل.  ومــن هــذا المنطلــق، ســيصار لتحقيــق هــذا الهــدف 
بالتركيــز علــى البنــاء علــى اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الســنوات الســابقة فــي مجــاالت التنافســية 
واالبتــكار وريــادة األعمــال، وفــي مجــاالت تعزيــز البيئــة القانونيــة للنمــو االقتصــادي القائــم علــى 
التشــغيل والعمــل الائــق، وتعزيــز التشــغيل مــن خــال تعزيــز النمــو القائــم علــى إحــال الــواردات 
ــر مــن جهــة أخــرى، وتشــجيع العمــل الحــر واالبتــكار والتطــور التقنــي بمــا  مــن جهــة وتشــجيع التصدي
يخــدم نمــو االعمــال.  وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال النتائــج التاليــة:  1( تطويــر البيئــة القانونيــة 
المؤسســاتية بمــا يســهل االعمــال ويحفــز االســتثمار الخــاص؛ 2( تعزيــز قــدرة مؤسســات القطــاع 
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الخــاص –بمــا فيهــا الجمعيــات التعاونيــة- فــي القطاعــات ذات األولويــة فــي قطــاع غــزة والقــدس 
ــة للحفــاظ علــى قدراتهــا التشــغيلية والتنافســية  والمناطــق الخاضعــة للســيطرة االســرائيلية الكامل
وبمــا يحســن فــي ظــروف العمــل فيهــا؛ 3( تطويــر منظومــة خدمــات األعمــال والتمويــل الداعمــة 
لريــادة األعمــال، 4( تعزيــز منظومــة الرقابــة والتفيــش علــى األســواق الســلعية بمــا يضمــن تعزيــز 
المنافســة العادلــة للمنتــج المحلــي وحمايــة المســتهلك.  ونــورد فيمــا يلــي تفاصيــل هــذه النتائــج 

ومخرجاتهــا.

ستســعى الجهــود المبذولــة فــي إطــار هــذا الهــدف إلــى تعزيــز قــدرات مؤسســات القطــاع الخــاص 
ــر تنافســيتها وانتاجيتهــا وذلــك لتحقيــق مــا يلــي بشــكل أساســي: للصمــود وتطوي

زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق  العمل؛	 

زيادة فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، ال سيما في القطاعات االنتاجية	 

تقليل نسب البطالة، ال سيما بين الشباب والنساء.	 

تقــدر التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ خطــة العمــل لهــذه االســتراتيجية بنحــو 243.076 مليــون دوالر 
أمريكــي، يتوفــر منهــا فعليــا نحــو 68.5 مليــون دوالر مــن خــال برامــج الموازنــة الحكوميــة فــي 
القطاعــات ذات العاقــة أو مــن خــال برامــج التعــاون الفنــي الممولــة مــن المانحيــن.  يتوخــى أن يتــم 
ردم فجــوة التمويــل المتبقيــة والبالغــة174.576  مليــون دوالر مــن خــال مشــاريع التعــاون التقنــي 
التــي تمولهــا الــدول المانحــة والمهتمــة بقطــاع التشــغيل.   وتتــوزع هــذه التكاليــف علــى أالهــداف 

االســتراتيجية كالتالــي:

ــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط بمــا  الهــدف األول: تقويــة حوكمــة ســوق العمــل وتطوي
يضمــن تعزيــز الروابــط فيمــا بينهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي المواءمــة بيــن جانبــي العــرض والطلــب – 

43.546 مليــون دوالر.

الهــدف الثانــي: تحســين مواءمــة منظومــة التعليــم والتعليــم العالــي مــع احتياجــات ســوق العمــل – 
125.710 مليــون دوالر.

الهــدف الثالــث: تعزيــز منعــة القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى النمــو فــي االنتاجيــة واســتحداث فــرص 
العمــل الائــق للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما الشــباب والنســاء – 73.820 مليــون دوالر.



الفصل األول

المقدمة
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تعتبــر البطالــة مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجــه دولــة فلســطين لمــا لهــا مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة، 
إذ وصــل عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي فلســطين حوالــي 344 الــف عاطــل مــن إجمالــي قــوى عاملــة 
قــدر بنحــو 1.357  مليــون عامــل فــي العــام 2019.  وتشــكل البطالــة تحديــًا كبيــرًا لمجتمعنــا الشــاب 
الفتــي علــى وجــه الخصــوص، ممــا يتطلــب تكاثــف الجهــود علــى المســتوى الوطنــي من أجــل مجابهتها 
بشــكل متكامــل، بمــا يضمــن تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن التنميــة االقتصاديــة والتشــغيل مــن جهــة، وبمــا 
يحقــق أهــداف التوجــه الوطنــي لاســتقال االقتصــادي واالنفــكاك عــن االحتــال بإعــادة بنــاء القاعــدة 

االنتاجيــة لاقتصــاد الفلســطيني مــن جهــة أخــرى.

وتبــرز خطــورة مشــكلة البطالــة عنــد إدراك التحديــات الكبيــرة التــي يفرضهــا اســتمرار تغــول االحتــال 
اإلســرائيلي وسياســاته التوســعية واالســتيطانية علــى قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى اســتحداث 
فــرص عمــل ســنوية تجابــه مشــكات الفقــر وتدنــي األجــور والزيــادة المتناميــة فــي أعــداد الداخليــن 
ســنويًا لســوق العمــل، فضــًا عــن ضعــف مشــاركة النســاء وبقائهــن فــي ســوق العمــل.  وقــد زادت 
حــدة مخاطــر البطالــة وتفشــيها فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا فــي فلســطين ومــا ترتــب عليهــا مــن 
إجــراءات االغــاق وتقييــد الحركــة وتراجــع الطلــب المحلــي والعالمــي، حيــث توقــع البنــك الدولــي 
انكمــاش االقتصــاد الفلســطيني فــي العــام 2020 بنســبة تتــراوح بيــن 7.6 و11 فــي المائــة بســبب 
ــر  ــا المســتجد، فــي الوقــت التــي تعانــي مــن دولــة فلســطين مــن اتســاع كبي جائحــة فايــروس كورون
فــي الفجــوة التمويليــة لموازنتهــا العامــة، والتــي قــد تصــل إلــى 1.5 مليــار دوالر فــي العــام 2020.  
فقــد أدى التراجــع المفاجــئ لألنشــطة االقتصاديــة والضغــط علــى المــوارد الماليــة لدولــة فلســطين 
إلــى تعريــض مــوارد رزق الفلســطينيين لمخاطــر عاليــة، حيــث يســتمر تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد19-( فــي اإلضــرار باالقتصــاد بشــدة، وال ســيما فــي قطاعــات الســياحة والنقــل والقطاعــات 
المعتمــدة علــى التصديــر بشــكل أساســي والتــي شــهدت توقــف تــام عــن العمــل )الســياحة والقطــاع 
ــر مــن النصــف فــي نشــاطها نتيجــة لتراجــع الطلــب نتيجــة لضعــف  الثقافــي( أو شــهدت تراجعــًا بأكث

القــوة الشــرئية للمســتهلكين واالجــراءات الصحيــة.

بالرغــم مــن صعوبــة ايجــاد حلــول ســريعة وشــاملة لمشــكلة البطالــة فــي فلســطين نظــرًا الرتباطهــا 
بشــكل أساســي مــع اســتمرار االحتــال واســتهدافه لاقتصــاد الفلســطيني، إال أن هنــاك عــدد مــن 
المجــاالت فــي جوانــب العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل، وفــي اإلطــار المؤسســي لقطــاع العمــل، 
والتــي يمكــن العمــل علــى تطويرهــا بمــا يحقــق قــدرة أكبــر علــى مجابهــة التحديــات المســتجدة التــي 
فرضتهــا جائحــة كورةنــا أواًل، وبنــاء رأس المــال البشــري، والــذي يعتبــر العنصــر الرئيســي فــي التنميــة 
االقتصاديــة فــي فلســطين، واســتحداث فــرص العمــل للشــباب واإلنــاث ثانيــًا.  فعلــى ســبيل المثــال، 
بالرغــم مــن عرقلــة االحتــال اإلســرائيلي للعمليــة التعليميــة ومنعــه بنــاء المــدارس والجامعــات فــي 
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته الكاملــة –والتــي تشــكل نحــو %62 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 
التعليــم  فــي  االلتحــاق  يتعلــق بمؤشــرات  تحافــظ علــى مكانتهــا فيمــا  أن  اســتطاعت فلســطين 

الفصل األول

المقدمة
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األساســي والثانــوي، وقــام العمــال الفلســطينيون ببنــاء البنيــة التحتيــة فــي دولــة فلســطين الفتيــة، 
وزرعــوا جبالهــا ووديانهــا.  ونجحــت أجيــال األطبــاء والمهندســين الفلســطينيين بتأســيس شــركات 
ــة، والتــي أصبــح  ــة والمقــاوالت فــي فلســطين وفــي الــدول العربي رائــدة فــي مجــال صناعــة األدوي
بعضــًا منهــا مــن يحظــى بمســتوى عالــي مــن التنافســية علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي.  كمــا 
نجحــت فلســطين فــي االرتقــاء فــي صناعاتهــا الغذائيــة واختــراق األســواق المحليــة واالقليميــة 
الزراعــي والصناعــي  القطاعيــن  التــي يواجههــا  الكبيــرة  التحديــات  بالرغــم مــن  ، وذلــك  والعالميــة 
الفلســطيني.  هــذا عــاوة علــى اإلنجــازات التــي حققهــا قطــاع الخدمــات والــذي يشــمل البنــوك 
والتأميــن والصحــة والنقــل والتــي تعتبــر قطاعــات واعــدة بحكــم الطلــب المتنامــي فيهــا.  ومــع 
ذلــك كلــه، وكمــا نســتعرض الحقــًا، تعانــي فلســطين مــن تراجــع فــي جــودة مخرجــات منظومتهــا 
التعليميــة ومائمتهــا هــذه الخرجــات الحتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني، وهــو مــا يســتدعي 

ضــرورة معالجتهــا بشــكل متكامــل.
إذًا فتحــدي البطالــة نعــم صعــب فــي ظــل االحتــال والتحديــات المســتجدة التــي فرضتتــا جائحــة 
فايــروس كورونــا المســتجد، ولكنــه تحــدي يمكــن مجابهتــه والحــد مــن تفاقمــه إذا مــا توفــر التخطيــط 
الفعــال واإلدارة الســليمة لحــل االشــكاليات فــي ســوق العمــل والمواءمــة بينهمــا بشــكل متكامــل. 
وتشــكل قضيــة التشــغيل تحديــًا شــاقُا ليــس بســبب غيــاب التحاليــل والتشــخيص للمشــاكل والخطــط، 
ولكــن بســبب ضعــف االســتمرارية فــي متابعــة تطبيــق الخطــط وتكويــن البيئــة المؤسســية التــي 
يمكــن مــن خالهــا تنســيق السياســات وإجــراء الرقابــة والتقييــم لتحقيــق النتائــج المطلوبــة والمتمثلــة 

باســتحداث فــرص عمــل مســتدامة فــي االقتصــاد المحلــي.
فــي هــذا الســياق، باشــرت الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة منــذ توليهــا مســؤولياتها بتبنــي 
اســتراتيجية التنميــة بالعناقيــد فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة والســياحة، والتــي تســعى الحكومــة 
ــز االســتثمار فــي هــذه القطاعــات وتحقيــق االنفــكاك التدريجــي مــن العاقــة  مــن خالهــا إلــى تعزي
مــع إســرائيل والتــي تــم فرضهــا بواقــع االحتــال، وتعزيــز قــدرة االقتصــاد الفلســطيني لاعتمــاد 
علــى الــذات وخلــق فــرص عمــل وتوليــد الدخــل ورفــع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، بمــا فــي ذلــك 
معالجــة االختــاالت فــي ســوق العمــل، والتــي كان آخرهــا االختــاالت الناتجــة عــن جائحــة فايــروس 
كورونــا المســتجد.  وتبنــت الحكومــة أيضــًا برنامــج عمــل لتطويــر التعليــم المهنــي لرفــد ســوق العمــل 
بالمهــارات المطلوبــة وتوســيع فــرص خلــق أعمــال مــدرة للربــح. وفــي إطــار برنامــج البنــاء المؤسســاتي، 
الموجــودة،  التدريــب  مراكــز  إلــى  إضافــة  المهنــي  للتدريــب  جامعيــة  كليــة  إنشــاء  الحكومــة  تزمــع 

ووضعهــا ضمــن برنامــج وطنــي واحــد بمــا يتيــح اســتحداث مهــن جديــدة.
ففــي جانــب الطلــب علــى األيــدي العاملــة فــي ســوق العمــل، فانــه مــن الواضــح وجــود عــدد كبيــر مــن 
المعوقــات التــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيني والتــي تحــد مــن قدرتــه علــى اســتحداث عــدد كافــي 
مــن فــرص العمــل والتقــدم فــي ساســل القيمــة اإلنتاجيــة وصــواًل إلــى أجــور وبيئــة عمــل أفضــل 
للعمــال الفلســطينيين. وتنعكــس هــذه المعوقــات علــى المســتويين الكلــي والجزئــي مــن االقتصــاد 
النمــو  العوامــل فــي تحقيــق  أهــم  الكلــي مــن  لكــون االســتقرار االقتصــادي  الفلســطيني. ونظــرًا 
االقتصــادي وتحفيــز الطلــب علــى األيــدي العاملــة، فقــد ركــزت فلســطين بشــكل أساســي فــي تحقيــق 
ــار الســيطرة االســرائيلية علــى مواردهــا مــن خــال سياســتها  االســتقرار المالــي علــى التخفيــف مــن آث
الماليــة، والتــي ســعت مــن خالهــا علــى ضبــط العجــز فــي الميزانيــة العامــة للدولــة وتحفيــز االســتثمار.  
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إال أن غيــاب ســيطرتها علــى أدوات السياســة النقديــة بســبب اســتمرار االحتــال، فقــد حــد مــن فاعليــة 
ــر، حيــث بقيــت االســتثمارات المحليــة  ــة بشــكل كبي السياســة الماليــة فــي تحقيــق التنميــة االقتصادي
منخفضــة مــن جهــة ومتركــزة فــي قطــاع العقــارات مــن جهــة أخــرى مــا أبقــى االقتصــاد الكلــي هشــًا 
ومعرضــًا للتقلبــات. ومــن المتوقــع أن يــزداد وضــع الماليــة العامــة لدولــة فلســطين صعوبــة فــي ظــل 
جائحــة فايــروس كورونــا المســتجدي، وذلــك بســبب تراجــع اإليــرادات والزيــادة الملموســة فــي اإلنفــاق 
العــام علــى احتياجــات المواطنيــن الطبيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. وحتــى مــع إعــادة تخصيص بعض 
المصروفــات، يمكــن أن ترتفــع الفجــوة التمويليــة بشــكل مثيــر للقلــق مــن 800 مليــون دوالر – وهــو 
مســتوى مرتفــع بالفعــل - عــام 2019 إلــى أكثــر مــن 1.5 مليــار دوالر عــام 2020، وذلــك لتلبيــة هــذه 

االحتياجــات بالشــكل المائــم. 

وبالرغــم مــن تحقيــق القطــاع الخــاص الفلســطيني لبعــض االنجــازات فــي مجــال اختــراق االســواق 
المحليــة واالقليميــة والعالميــة، إال أن مؤشــرات أداء االعمــال والتنافســية لــم تتحســن بالشــكل 
فاالقتصــاد  العمــل.  فــرص  توليــد  فــي  الفعالــة  للمســاهمة  القطاعــات  معظــم  فــي  المطلــوب 
القطاعــات  لصالــح  االنتاجيــة  القطاعــات  تراجــع  تعكــس  وهيكليتــه  تقليديــا  زال  مــا  الفلســطيني 
الخدماتيــة، عــاوة علــى اعتمــاده بشــكل متزايــد علــى العمالــة )غيــر الماهــرة( فــي إســرائيل وهــو مــا 
يجعلــه عرضــة أيضــًا للتقلبــات السياســية.  ومــع ذلــك، فــان هنالــك عــددًا مــن القطاعــات الواعــدة التــي 
تمتلــك قــدرة علــى التقــدم فــي سلســلة قيمتهــا لاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى العمالــة األكثــر مهــارة، 
ــواردات والتجــارة مــن خــال  ــز قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى إحــال ال والتــي يمكنهــا أيضــا تعزي
الصــادرات.  والقتنــاص الفــرص المتاحــة فــي هــذه القطاعــات، فــا بــد مــن تبنــي سياســات عامــة 
ــة والتنافســية  ــز االســتثمار، وإنمــا أيضــًا لتحســين االنتاجي ــة ليــس فقــط لتعزي ونظــم حوافــز اقتصادي
والمحتــوى مــن المهــارات وبمــا ينســجم مــع اســتحداث فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص.  والتحــدي 
األكبــر فــي هــذا المجــال يكمــن فــي معالجــة المعوقــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة والعائليــة 
بشــكل خــاص كــون هــذه المنشــآت هــي المشــغل األكبــر لأليــدي العاملــة فــي القطــاع الخــاص 
الفلســطيني.  وال يجــب أن تغطــي التحديــات فــي جانــب الطلــب فــي ســوق العمــل علــى التحديــات 
الكبيــرة الماثلــة أمــام االقتصــاد الفلســطيني فــي جانــب العــرض فــي هــذا الســوق، حيــث يتضــح عــدم 
التطابــق بيــن جانبــي العــرض والطلــب فــي الكــم والنــوع، وهــو مــا نســتعرضه بشــي مــن التفصيــل 

الحقــا فــي هــذه الوثيقــة.  

إن حجــم التحــدي الــذي يفرضــه واقــع التشــغيل الحالــي فــي فلســطين، وخاصــة بيــن الشــباب وفــي 
ــا، والمســتويات العاليــة مــن ضعــف النشــاط االقتصــادي الرســمي بيــن  ظــل جائحــة فايــروس كورون
العاملــة.  اليــد  العــرض والطلــب علــى  تبنــي نهجــا وقائيــُا وعاجيــُا لمشــكات  النســاء، يســتدعي 
وتنعكــس الجوانــب الوقائيــة فــي تدخــات وسياســات آنيــة تضمــن منــع والحــد مــن تفاقــم ظاهــرة 
البطالــة والعمــل غيــر الرســمي )بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز وتطويــر برامــج الحمايــة االجتماعيــة 
وبرامــج ســوق العمــل النشــطة( ، فــي حيــن تتمثــل الجوانــب العاجيــة فــي وضــع سياســات وتبنــي 
برامــج طويلــة األمــد للتعامــل مــع االختــاالت فــي ســوق العمــل، ســواًء فــي جوانــب العــرض المتمثلة 
بمنظومــة التعليــم أو فــي جوانــب الطلــب المتمثلــة بالسياســات الصناعيــة والماليــة والمصرفيــة 
والحمايــة االجتماعيــة وغيرهــا، وفــي جوانــب حوكمــة ســوق العمــل والعاقــات بيــن أطــراف االنتــاج 
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االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  اإلنتاجيــة  بضعــف  المرتبطــة  القضايــا  معالجــة  خــال  فمــن  الثاثــة. 
االنتاجيــة، وتطويــر منظومــة التدريــب التقنــي والمهنــي وأداءهــا، ودعــم تطويــر سياســات وبرامــج 
ــكل مــن الرجــال والنســاء، وتشــجيع  ــة ل ســوق العمــل النشــط بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص عمــل ذاتي
القطــاع الخــاص علــى لاســتثمار فــي القطاعــات االنتاجيــة ذات األولويــة إلعــادة هيكلــة االقتصــاد 
الفلســطيني، وتنشــيط القطــاع الزراعــي والصناعيــة والســياحي، تســعى هــذه االســتراتيجية ألن توفــر 
الــذي ســتعمل مــن خالــه الحكومــة الفلســطينية وشــركاءها لتحقيــق أهــداف التشــغيل  اإلطــار 

والعمــل الائــق بمــا يخــدم تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.   

ــة  ــات التــي يفرضهــا اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي علــى آفــاق التنميــة االقتصادي إن مجابهــة التحدي
بشــكل عــام، وســوق العمــل الفلســطيني بشــكل خــاص يتطلــب –أكثــر مــن أي وقــت مضــى- التعامــل 
اعتبارهــا  وليــس  الشــامل،  بمفهومهــا  بالتنميــة  مرتبطــة  قضايــا  أنهــا  علــى  التشــغيل  قضايــا  مــع 
قضيــة ترتبــط فقــط فــي قطــاع العمــل بمعــزل عــن القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة االخــرى.  
وهــذا مــا اقتضــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتشــغيل نحــدد مــن خالهــا التوجهـــات السياســـاتية 
المســـتقبلية التـــي يجـــب تنفيذهـــا فــي جميـــع القطاعـــات لمعالجــة مــا يمكــن معالجتــه مــن اشــكاليات 
ترتبــط بالبطالــة والعمــل الائــق فــي ظــل اســتمرار االحتــال االســرائيلي، وبمــا يضمــن المحافظــة 
ــة  ــه فلســطين.  فوجــود سياســة وطنيــة متكامل علــى التماســك المجتمعــي الــذي طالمــا تميــزت ب
للتشــغيل تعكــس رؤيــة الحكومــة المنســقة والمترابطــة لغايــات التشــغيل، وســبل تحقيقهــا مــن خــال 
تدخــات متعــددة االبعــاد ومتفــق عليهــا مــن جميــع أطــراف االنتــاج، يعتبــر أمــرًا فــي غايــة األهميــة 
علــى هــذا الصعيــد، وخصوصــًا فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الكبيــرة التــي فرضتهــا 

ــا. جائحــة فايــروس كورون

فمن خال سياســة وخطة التشــغيل الوطنية التي تحتويها هذه االســتراتيجية نضع مرجعية موحدة 
ألهــداف وأولويــات سياســة التشــغيل فــي فلســطين، والتــي ســيتم العمــل علــى تنفيذهــا مــن خــال 
برامــج ســوق العمــل النشــط والتدابيــر متعــددة القطاعــات خــال األعــوام 2025-2021، وبمشــاركة 
واســعة مــن الشــركاء االجتماعييــن والــوزارات والمؤسســات الرســمية ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة 
اآلخريــن.  ومــن هنــا، ينبغــي النظــر إلــى اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة علــى أنهــا أداة سياســاتية 
للمحافظــة علــى مــا تبقــى مــن اســتقرار، ولمنــع المزيــد مــن االنكمــاش والتدهــور مســتندة بذلــك إلــى 

مبــادئ تكفــل التالــي:

1( توفير فرص عمل أكبر لجميع الباحثين عن عمل؛

2( أن يكون هذا العمل الئقًا على أقصى قدر ممكن؛

3( أن يتمتــع الباحثيــن عــن عمــل بالحريــة فــي اختيــار العمــل والفرصــة الكاملــة للنمــو الوظيفــي وبــدون 
تمييــز. ولهــذا الســبب، تضــع اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة القضايــا المرتبطــة بالتشــغيل فــي صلــب 
قضايــا التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتعتبــر أن التشــغيل والعمــل الائــق هــي مــن العناصــر 
ــار الســلبية التــي فرضتهــا جائحــة  ــز عليهــا لتحقيــق االســتقرار ومعالجــة اآلث األساســية الواجــب التركي
التــي يفرضهــا اســتمرار  فايــروس كورونــا علــى ســوق العمــل الفلســطيني، ومجابهــة التهديــدات 
االحتــال االســرائيلي علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني المتمثــل بإقامــة دولــة فلســطينية كاملــة 

الســيادة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. 
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وترتكــز اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة علــى ثاثــة مبــادئ رئيســية مترابطــة تأخــذ بعيــن االعتبــار ضيــق 
الحيــز المالــي المتــاح لدولــة فلســطين مــن جهــة، وأهميــة أرســاء األســس الازمــة لتحقيــق تحــوالت 

ايجابيــة فــي أداء ســوق العمــل الفلســطيني مــن جهــة أخــرى.  وتتلخــص هــذه المبــادئ باآلتــي:

فعالية التكلفة	 
فــي ســياق األزمــة الماليــة التــي تواجههــا حكومــة دولــة فلســطين نظــرًا لإلجــراءات اإلســرائيلية 
وتراجــع الدعــم المالــي للموازنــة والتراجــع فــي االداء االقتصــادي نتيجــة آلثــار جائحــة فايــروس كورونــا، 
تركــز اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة علــى التدخــات التــي مــن شــأنها تحقيــق أكبــر قــدر مــن األثــر علــى 
أداء ســوق العمــل الفلســطيني، وتعزيــز التدخــات الحكوميــة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي ذلــك 
دون زيــادة العــبء المالــي علــى الموازنــة العامــة علــى نحــو غيــر مســتدام.  وعليــه تتمحــور أولويــات 
التدخــات المقترحــة حــول البنــاء علــى وتطويــر تلــك التدخــات التــي تبنــي علــى مــا هــو قائــم مــن 
برامــج التشــغيل وســوق العمــل النشــط الناجحــة، وخصوصــًا تلــك التدخــات التــي تخــدم أكثــر مــن 

هــدف مــن أهــداف هــذه االســتراتيحية فــي نفــس الوقــت.    

المالئمة للسياق واالحتياجات المتغيرة	 
إن مائمــة اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة للســياق الفلســطيني تواجــه تحديــان رئيســيان. التحــدي 
االقتصاديــة  التغيــرات  مــع  المقترحــة  والتدخــات  السياســات  مواءمــة  ضمــان  فــي  يكمــن  األول 
واالجتماعيــة التــي حصلــت خــال الســنوات االخيــرة منــذ إعــداد أجنــدة السياســات الوطنيــة -2017

2022، وخصوصــًا اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لجائحــة كورونــا والتــي كانــت ال تــزال تتفاقــم عنــد 
إعــداد هــذه االســتراتيجية.  أمــا التحــدي الثانــي فيتلخــص فــي عــدم وضــوح مــا يحملــه المســتقبل 
لفلســطين جــراء إعــان دولــة االحتــال نيتهــا ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة واســتمراها فــي سياســاتها 
االســتيطانية والتوســعية، فضــًا عــن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بمــا يمكــن أن تتخــذه إســرائيل مــن 
إجــراءات قــد تؤثــر علــى حجــم العمالــة الفلســطينية فــي اســرائيل والمســتوطنات والتــي شــهدت تزايدًا 
ملحوظــًا فــي الســنوات األخيــرة كمــا نســتعرض فــي الفصــل الثانــي لاســتراتيجية. وللتعامــل مــع 
هــذه التحديــات، تــم صياغــة السياســات وخطــة العمــل المنبثقــة عــن االســتراتيجية لتتضمــن أدوات 
ــاء التنفيــذ مــن خــال ترتيــب التدخــات وفقــًا ألهميتهــا،  ــة أثن ــرًا مــن التكيــف والمرون تتيــح قــدرًا كبي
والتنفيــذ علــى مراحــل، ومراجعــات دوريــة لســير العمــل فــي تنفيــذ التدخــات المقترحــة وتعديلهــا 

وفقــًا للتغيــرات فــي الســياقات التــي تعمــل فيهــا.   

االتساق والتكامل السياساتي	 
ــح  ــوازن فــي المحافظــة علــى مصال ــاء ت لقــد تــم وضــع اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة بمــا يضمــن بن
أطــراف االنتــاج الثاثــة فــي دولــة فلســطين، وبمــا يضمــن تحقيــق أهــداف رؤيــة التشــغيل الوطنيــة 
وتعزيــز اتســاق السياســات الوطنيــة بمــا يخــدم تحقيــق أهــداف السياســات الــواردة فيهــا.  ولهــذا 
الســبب فقــد تضمنــت عمليــة صياعــة هــذه االســتراتيجية مراجعــة للسياســات الوطنيــة المرتبطــة 
لهــذه  مراجعــة مكتبيــة  خــال  مــن  وذلــك  المختلفــة  القطاعــات  فــي  العمــل  بالتشــغيل وســوق 
السياســات ومــن ثــم عقــد سلســلة مــن المشــاورات مــع منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال حولهــا 



19 االستراتيجية الوطنية للتشغيل

لتحديــد الفجــوات فــي هــذه السياســات ومقترحــات تطوريهــا، بمــا فــي ذلــك مراجعــة هذه السياســات 
ــا علــى ســوق العمــل واالقتصــاد  ــروس كورون ــد الــذي فرضتــه جائحــة فاي مــن منظــور الواقــع الجدي
الفلســطيني. وقــد تــم دمــج نتائــج كا النشــاطين فــي خطــة العمــل وأخذهــا بعيــن االعتبــار فــي تدابيــر 

التنفيــذ. وسيســتمر هــذا الجهــد فــي طــوال فتــرة تنفيــذ هــذه الخطــة.

ولــم تبــدأ االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل مــن نقطــة الصفــر، حيــث تــم اعدادهــا باالســتناد إلــى أجنــدة 
السياســات الوطنيــة 2022-2017  واالســتراتيجيات القطاعيــة ذات العاقــة، وهــي: االســتراتيجية 
ــة لقطــاع التعليــم )2017-2022(،  ــة لقطــاع العمــل )2022-2017( ، واالســتراتيجية الوطني الوطني
واالســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي )2022-2020( واالســتراتيجية 
الوطنيــة للقطــاع االقتصــادي )2022-2017( واالســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة )-2017

2022( واالســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي )2022-2017(.  كمــا بنيــت االســتراتيجية بنــاء علــى  
نتائــج وتوصيــات الدراســة التشــخيصية لقطــاع وسياســات التشــغيل التــي أجرتهــا منظمــة العمــل 
ــم اعدادهــا باســتخدام نهــج تشــخيصي تشــاركي بالتعــاون مــع وزارة العمــل  ــة )ILO( والتــي ت الدولي
الفلســطينية ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل فــي العــام 2017، باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن 
الدراســات والتقاريــر الصــادرة عــن معهــد السياســات والدراســات االقتصاديــة )مــاس( والبنــك الدولــي 
ومؤسســة التدريــب األوروبــي، وغيرهــا مــن تقاريــر ودراســات يــرد ذكرهــا فــي اســتراتيجية التشــغيل.  
أمــا مصــادر المعلومــات والبيانــات والتحاليــل فقــد اســتفادت االســتراتيجية مــن قاعــدة البيانــات 

الواســعة التــي بناهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مــن خــال مســوحاته المختلفــة.

ولضمــان المشــاركة الواســعة فــي تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل، تــم تشــكيل فريــق وطنــي 
يمثــل المؤسســات العامــة واألهليــة ذات العاقــة، تحــت قيــادة معالــي وزيــر العمــل وبدعــم فنــي مــن 
منظمــة العمــل الدوليــة  وخبــراء منتدبيــن مــن الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعية 
والتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين، وتكليفــه بإعــداد االســتراتيجية مــن خــال عمليــة تشــاورية 
عبــر قطاعيــة.  وقــد تــم تجميــع هــذا الفريــق مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة التــي تقــود قطاعــات 
العمــل، والتعليــم، والتعليــم العالــي، واالقتصــاد، والزراعــة، والتنميــة االجتماعيــة، والمــرآة، والريــادة 
العامــة  واألمانــة  لإلحصــاء  المركــزي  والجهــاز  العمــل،  وأصحــاب  العمــال  ومنظمــات  والتمكيــن، 
لمجلــس الــوزراء.  عقــد الفريــق عــدة جلســات تشــاورية مــع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وممثليــن عــن العمــال والمؤسســات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال خدمات 
التشــغيل، حيــث قدمــت هــذه الجلســات مســاهمات هامــة تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي تحديــد 
االهــداف والتدخــات التــي تقترحهــا هــذه االســتراتيجية.  وقــد اســتفادت عمليــة اعــداد االســتراتيجية 
مــن تزامنهــا مــع عمليــة تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة، حيــث خصصــت معظم القطاعات جلســات 
تشــاورية خاصــة لنقــاش قضايــا التشــغيل مــن منظــور التخطيــط القطاعــي وتقديــم مســاهماتهما فــي 

اســتراتيجية التشــغيل.  

تســتعرض هــذه الوثيقــة مخرجــات هــذه المشــاورات ونتائــج عمليــة التحليــل والتخطيــط فــي ســتة 
فصــول.  يلــي هــذه المقدمــة )الفصــل األول( اســتعراض تشــخيص لواقــع التشــغيل وســوق العمــل، 
حيــث يتنــاول هــذا القســم واقــع وظــروف العمــل والبطالــة فــي فلســطين، ويشــخص هــذا الواقــع 
مــن خــال تحليــل العوامــل التــي تؤثــر علــى جوانــب العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل، وتحليــل 
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البيئــة المؤسســاتية لهــذا الســوق. ويقــدم الفصــل الثالــث ملخصــًا ألهــم التحديــات والمشــاكل فــي 
مجــال التشــغيل، ويســتعرض السياســات ذات األولويــة التــي ســتتبناها الحكومــة للتعامــل مــع هــذه 
التحديــات.   أمــا الفصــل الرابــع فيركــز علــى الطريــق إلــى األمــام، حيــث يقــدم الرؤيــة الوطنيــة للتشــغيل 
ويحــدد األهــداف االســتراتيجية، والغايــات والمخرجــات المرتبطــة بهــذه األهــداف.  وبنــاء عليــه، يبيــن 
الفصــل الخامــس المصــادر الماليــة الازمــة لتنفيــذ االســتراتيجية.  أمــا الفصــل الســادس واألخيــر، 
فيســتعرض خطــة االدارة والرقابــة والتقييــم.  وتحتــوي ماحــق االســتراتيجية علــى قائمــة بأســماء 
أعضــاء الفريــق الوطنــي وأعضــاء الجنــة الفنيــة التــي ســاندت هــذا الفريــق، باإلضافــة إلــى مصفوفــة 

األهداف والتدخات، وقائمة بالمشاريع المقترحة.   
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1. السياق االقتصادي 
ان دولــة فلســطين هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي مــا زالــت تخضــع لاحتــال وتعانــي مــن 
والــذي  االحتــال،  قبــل دولــة  مــن  الفلســطينية  والثــروات  للمصــادر  االقتصــادي  االســتغال  آثــار 
يقــوض جهــود حكومــة دولــة فلســطين وشــركائها فــي المجتمــع الدولــي والمحلــي لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة.  فمنــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان حتــى اآلن، وبالرغــم مــن الجهــد الــذي بذلتــه الحكومــات 
الفلســطينية المتعاقبــة لبنــاء مؤسســات دولــة فلســطيني واالرتقــاء بخدماتهــا ومــا تقدمــه للمواطن 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، إال أن فلســطين تجــد نفســها 
مثقلــة بسلســلة مــن الحلقــات المفرغــة المرتبطــة باســتمرار االحتــال اإلســرائيلي وتوســع سياســاته 
ــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وبعــدم قــدرة الفلســطينيين اعلــى  االســتيطانية فــي الضفــة الغربي
النفــاذ إلــى واســتخدام أراضيهــم ومصادرهــم الطبيعيــة فــي المناطــق المصنفــة »ج« والتــي تشــكل 
مســاحتها مــا يقــارب 62 بالمائــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.  إن هــذه السياســات االحتاليــة ال 
تضــرب بعــرض الحائــط فقــط جميــع الشــرائع واألعــراف الدوليــة، وانمــا ايضــًا تنتهــك التزامــات إســرائيل 

كدولــة احتــال وفقــًا للقانــون الدولــي واالنســاني، ودون حســيب أو رقيــب.  

فبعــد مضــي خمســين عامــًا علــى احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ال يــزال االحتــال 
يهيمــن علــى جميــع جوانــب حيــاة الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيها القدس الشــرقية، وفي 
غــزة، بــل غــدا االحتــال أكثــر اســتحكامًا. فباإلضافــة إلــى القيــود التــي تفرضهــا علــى الحركــة، تواصــل 
دولــة االحتــال عمليــات الهــدم والتهجيــر القســري وتهــدد بضــم مزيــد مــن األراضــي الفلســطينية 
إلــى مســتوطناتها اآلخــذة بالتوســع أكثــر مــن أي وقــت مضــى.  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــدس 

الشــرقية معزولــة عــن مناطقهــا الداخليــة الطبيعيــة ومبتــورة بفعــل جــدار الفصــل العنصــري.

وحســب تقديــرات البنــك الدولــي، فإنــه فــي حالــة إزالــة القيــود المفروضــة علــى إمكانيــة الوصــول إلــى 
المنطقــة المســماة »ج«« بحســب اتفاقيــة اوســلو، يمكــن القتصــاد الضفــة الغربيــة أن ينمــو بمقــدار 
ثلــث إضافــي خــال ثمانــي ســنوات. وبــداًل مــن ذلــك، يســتمر النشــاط االســتيطاني فــي الضفــة الغربية 
دون هــوادة فــي انتهــاك لقــرار مجلــس األمــن فــي األمــم المتحــدة رقــم 2334.  وقــد شــهد عــام 
ــة  ــاء فــي المســتوطنات مقارن ــدة وتلــك المطروحــة للبن ــادة فــي الوحــدات الســكنية الجدي 2019 زي
بالعــام الســابق. ويوجــد اآلن مــا يقــارب 400 ألــف مســتوطن يعيشــون فــي المســتوطنات والبــؤر 
االســتيطانية فــي المنطقــة المســماة »ج« ، وبذلــك يتجــاوز عددهــم عــدد الفلســطينيين فــي هــذه 
المنطقــة. وتضــم القــدس الشــرقية مــا يقــارب 210 آالف مســتوطن إضافــي.  باإلضافــة إلــى ذلــك، 
شــهدت إســرائيل تجديــد مبــادرات تشــريعية وإداريــة بهــدف تغييــر السياســة اإلســرائيلية تجــاه الضفــة 
الغربيــة واســتخدام األرض الفلســطينية، كان آخرهــا التعديــل علــى  القانــون األساســي االســرائيلي: 
»القــدس عاصمــة إســرائيل«، والــذي يجعــل مــن الصعوبــة البالغــة علــى أي حكومــة إســرائيلية فــي 
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ــًا ضمــن حــدود القــدس كمــا حددتهــا إســرائيل، إلــى  ــة المطــاف إعــادة األراضــي التــي تقــع حالي نهاي
دولــة فلســطينية مســتقبلية. وقــد مهــد هــذا التعديــل إلعــان حكومــة دولــة االحتــال فــي العــام 
2020 عــن نيتهــا ضــم الضفــة الغربيــة بمباركــة مــن الواليــات المتحــدة وبدأهــا فــي اتخــاذ إجــراءات 
إضافيــة علــى األرض تمهيــدًا لذلــك، مــا ينهــي آفــاق حــل الدولتيــن بنــاء علــى الشــرعية الدوليــة التــي 

لطالمــا التزمــت بــه دولــة فلســطين.  

ونتيجــة لســيطرة االحتــال شــبه الكاملــة علــى مقومــات االقتصــاد الفلســطيني، فــإن فعاليــة كل 
مــن سياســات الســلطة الفلســطينية ودعــم المانحيــن لطالمــا ووجهــت بمتغيــرات فرضهــا االحتــال 
وحــدت مــن االثــار المرجــوة منهــا. فقــد أدت األعبــاء الماليــة لألزمــات اإلنســانية والخســائر الماليــة 
المرتبطــة باالحتــال إلــى تحويــل مســاعدات المانحيــن مــن التنميــة إلــى التدخــات اإلنســانية ودعــم 
الميزانيــة. كمــا ســاهمت حالــة عــدم اليقيــن السياســي وعــدم اســتقرار االقتصــاد الفلســطيني، والــذي 
أثبــت عــدم قدرتــه علــى األداء حســب الحاجــة لدعــم مســتويات المعيشــة األساســية، حيــث قــدرت 
نســبة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي فــي العــام 2017 بـــ 29.2 فــي المائــة 
مــن إجمالــي عــدد الســكان، بواقــع 13.9 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة و53 فــي المائــة فــي قطــاع 
غــزة1.  ويؤثــر الفقــر المدقــع علــى 17.8 فــي المائــة مــن الســكان، بواقــع 5.8 فــي المائــة فــي الضفــة 
الغربيــة و 33.8 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة2.  وتتركــز جيــوب الفقــر واالنكشــاف للفقــر فــي الضفــة 
الغربيــة بيــن الســكان علــى مقربــة مــن المســتوطنات والمنشــآت العســكرية اإلســرائيلية، والمناطــق 
التــي يكــون فيهــا التنقــل والوصــول مقيديــن بشــدة.  وقــد كان لتدفقــات المســاعدات الدوليــة خــال 
الســنوات الماضيــة بالــغ االثــر فــي انتشــال األســر مــن الفقــر، علــى األقــل مؤقًتــا، علــى الرغــم مــن أثرهــا 

المتواضــع نســبيًا علــى صعيــد التشــغيل وخلــق فــرص العمــل.

ويعتبــر االقتصــاد الفلســطيني مــن االقتصاديــات الصغيــرة نســبيًا، حيــث بلغــت قيمــة الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، مقاســا باألســعار الثابتــة لعــام 2015 فــي العــام 2018 مــا يقــارب 15.6 مليــار دوالر )انظــر 
الشــكل رقــم 1(.  ويتأثــر االقتصــاد الفلســطيني بشــكل كبيــر فــي األحــداث السياســية وحــاالت عــدم 
االســتقرار التــي يشــهدها االقتصــاد الفلســطيني، حيــث توضــح األشــكال 2 و3 أدنــاه كيــف تزامنــت 
جميــع فتــرات االنكمــاش االقتصــادي )2002-2000، 2006، 2014 و2018( خــال االنتفاضــة الثانية 

وبدايــة فــرض الحصــار اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة.  

1.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2017(، مامح الفقر في فلسكيني، 2017. 
2.  المرجع السابق.
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شكل 1: القيمة المضافة في فلسطين لألعوام 2018-1994 )باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015( )ماليين الدوالر(

شكل 2: نمو الناتج المحلي االجمالي )باألسعار الثابتة، 2015( خالل األعوام 1999-2018 
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شكل 3: نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي )باألسعار الثابتة، 2015( خالل األعوام 1999-2018 

ســجلت فلســطين فــي العــام 2019 ارتفاعــًا فــي ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي بنســبة 0.9 فــي المائــة 
مقارنــة مــع العــام 2018، محافظــة بذلــك علــى نســبة النمــو الســابقة للعــام 2018 بالرغــم مــن 
األزمــة الماليــة التــي حلــت علــى االقتصــاد، والتــي شــهدت احتجــازًا ألمــوال المقاصــة ألكثــر مــن 6 
أشــهر متتاليــة، ومــا نتــج عنهــا مــن مشــاكل ســيولة وتراكــم فــي المتأخــرات الحكوميــة، واســتمرار 
تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة، وخصوصــًا مــع انقطــاع المســاعدات األمريكيــة ســواء للحكومــة 
أو للمؤسســات والمنظمــات األهليــة )األونــروا والوكالــة األمريكيــة للتنميــة(. إال أن هــذا النمــو قــد 
رافقــه تراجعــًا فــي حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي االجمالــي بنســبة 1.3 فــي المائــة مقارنــة بالعــام 
2018، حيــث لــم يواكــب النمــو فــي الناتــج المحلــي النمــو الطبيعــي للســكان. وقــد شــهد الربــع األول 
مــن العــام 2019 تراجعــًا فــي الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي نســبته %3.3 مقارنــة مــع الربــع 
الرابــع مــن العــام 2018. واســتمر التراجــع فــي الربــع الثانــي 2019 بنســبة %2.0 مقارنــة مــع الربــع 
األول مــن عــام 2019 وذلــك بســبب أزمــة المقاصــة مــع االحتــال اإلســرائيلي، والتــي تشــكل مــا 
يقــارب ثلثــي إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة.  وفــي ســياق إدارة األزمــة الماليــة، تبنــت الحكومــة ميزانيــة 
طــوارئ نتــج عنهــا توقــف جزئــي لســداد التزامــات الحكومــة اتجــاه العامليــن فــي القطــاع العــام.  وفــي 
الربــع الثالــث 2019  تشــير التقديــرات إلــى تحســن طفيــف فــي مســتوى النشــاط االقتصــادي ليســجل 
ارتفاعــًا بنســبة %1.0 مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن نفــس العــام، وخــال الربــع الرابــع 2019، اســتمر 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باالرتفــاع ليســجل نمــوًا بنســبة %3.6 مقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام 
2019، نتيجــة توقــع تعافــي الطلــب المحلــي، وخاصــة اإلنفــاق االســتهاكي األســري، وتحســن وتيــرة 
نمــو األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية، وتســارع مســتويات اإلنفــاق الحكومــي بعــد اســتئناف تحويــل 
جــزء كبيــر مــن إيــرادات المقاصــة للحكومــة بشــكل شــهري وبأثــر رجعــي عــن األشــهر الســابقة مــن العــام 
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2019، وقيــام الحكومــة بســداد جــزء كبيــر مــن المتأخــرات التــي ترتبــت عليهــا خــال الفتــرة الماضيــة 
اتجــاه الموظفيــن العموميــن والمورديــن مــن القطــاع الخــاص.

وتأتــي أزمــة فايــروس كورونــا المســتجد فــي ســياق شــهد فيــه هيــكل االقتصــاد الفلســطيني نمــوًا 
فــي القطاعــات غيــر القابلــة للتــداول، وخاصــة قطــاع الخدمــات ,وتجــارة الجملــة والتجزئــة واالســكان، 
والتــي تتميــز قطاعتهــا الفرعيــة بصغــر رأس المــال المطلــوب لاســتثمار فيهــا مــن جهــة، وتكــون أقــل 
ــرًا بالمخاطــر السياســية نســبيًا. وقــد أتــى هــذا النمــو علــى حســاب القطاعــات االنتاجيــة كالزراعــة  تأث
والتصنيــع والتــي كانــت تاريخيــًا مــن أهــم القطاعــات مــن منظــور التشــغيل.  فمســاهمة قطــاع 
الصناعــات التحويليــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والــذي عــادة مــا يكــون أحــد المحــركات الرئيســية 
للنمــو الــذي تقــوده الصــادرات، تراجعــت مــن 22.2 فــي المائــة فــي عــام 1994 إلــى 13.2 فــي المائــة 
فــي عــام 2018، كمــا انخفضــت حصــة قطــاع الزراعــة مــن 12.1 إلــى 7 فــي المائــة خــال نفــس 
الفتــرة.  ويمثــل قطاعــي الخدمــات حالًيــا مــا يقــارب 42 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. 
ويغلــب علــى هــذا القطــاع علــى األنشــطة ذات اإلنتاجيــة المنخفضــة كأنشــطة القطــاع الحكومــي 
وقطــاع التجــارة الداخليــة والــذي يعتمــد بشــكل أســاس علــى نشــاطات االســتيراد. لــذا فــان النمــو فــي 
قطــاع الخدمــات علــى حســاب القطاعــات األخــرى قــد يكــون غيــر مواتيــًا لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة 

القائمــة علــى التشــغيل وتعزيــز التنافســية.

شكل 4: نسبة مساهمة االنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي )باألسعار الثابتة، 2015( لسنوات مختارة 
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ويرتبــط انخفــاض حصــة القطاعيــن الزراعــي والصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بعامليــن. أواًل، 
لــم تركــز السياســات الحكوميــة بالقــدر الكافــي علــى تنميــة هذيــن القطاعيــن، واللــذان لــم يحظيــان 
المؤسســاتية  البيئــة  لتوفيــر  الازمــة  الحكوميــة  والخدمــات  التدخــات  جانــب  مــن  بأولويــة ســواء 
الحاضنــة لتطويرهمــا ويســاهم فــي زيــادة تنافســيتهما وزيــادة حصتهمــا الســوقية والتصديريــة، أو 
ــًا، خلقــت سياســات  مــن جانــب برامــج إعــادة اإلعمــار والتنميــة التــي نفــذت منــذ العــام 1994.   ثاني
التوســع االســتيطاني ومنــع دولــة االحتــال لاســتثمار الفلســطيني فــي األراضــي والمــوارد الطبيعيــة 
فــي مناطــق واســعة مــن الضفــة الغربيــة بيئــة معيقــة للتنميــة الزراعيــة والصناعيــة. وتشــمل القيــود 
اإلســرائيلية علــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني حرمــان المزارعيــن مــن الوصــول إلــى مــوارد الميــاه 
الفلســطينية، ومصــادرة األراضــي، وفصــل القــرى عــن قطــع األراضــي المزروعــة مــن خــال بنــاء الجــدار 
الفاصــل، وتدميــر األشــجار والمحاصيــل، وهــدم المنــازل واألصــول اإلنتاجيــة وتقييــد حركــة العمــال 
أدى  فــي حيــن  الطــرق والخنــادق.   التفتيــش وحواجــز  نقــاط  خــال  مــن  الفلســطينيين والبضائــع 
الحصــار الــذي تفرضــه إســرائيل علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2007 إلــى انهيــارات واســعة القطــاع 
االقتصــادي الغــزي، حيــث أغلقــت مئــات المنشــآت االقتصاديــة نتيجــة تقييــد الحركــة مــن وإلــى قطــاع 
غــزة، وأزمــة الكهربــاء التــي تعتبــر المــادة الخــام األولــى فــي عمليــة التشــغيل والتصنيــع. فــي حيــن أن 
الحــروب الثاثــة التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة منــذ نهايــة 2008 تســببت بتدميــر المئــات مــن 
المنشــآت الصناعيــة التــي لــم تتمكــن مــن التعافــي حتــى اآلن.  وبفعــل الحصــار، تشــير تقاريــر صــادرة عــن 
األمــم المتحــدة إلــى أن قرابــة 80 بالمائــة مــن الفلســطينيين فــي القطــاع يعتمــدون بشــكل أساســي 

علــى المســاعدات اإلنســانية فــي ســبل عيشــهم3.

وبالنســبة القتصــاد صغيــر مثــل االقتصــاد الفلســطيني، فــإن تحقيــق مســار نمــو مســتدام يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى القــدرة علــى المنافســة فــي كل مــن األســواق المحليــة والخارجيــة وزيــادة صــادرات 
الســلع والخدمــات. ومــع ذلــك، فقــد االقتصــاد الفلســطيني هــذه القــدرة نتيجــة لضعــف سياســات 
المــوارد،  إلــى  التجــارة والوصــول  الخــارج علــى  المفروضــة مــن  التنافســية، والقيــود  القــدرة  تعزيــز 
واالفتقــار إلــى االســتقرار السياســي باإلضافــة إلــى ضعــف بيئــة األعمــال. وعلــى الرغــم مــن تحســن 
أداء الصــادرات خــال الســنوات األخيــرة، إال أن العجــز التجــاري فــي تزايــد مســتمر منــذ العــام 2002 
كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم 5 التالــي، والــذي يبــن أن معــدل العجــز فــي صافــي الميــزان التجــاري ارتفع 
بمــا معدلــه 10 فــي المائــة تقريبــا منــذ العــام 2002، مؤثــرًا بذلــك علــى قــدرة االقتصــاد المحلــي علــى 
المحافظــة علــى وخلــق فــرص عمــل مــن جهــة، ومؤشــرًا علــى زيــادة عجــز االنتــاج الفلســطيني عــن 

النمــو مــن جهــة أخــرى.

.Humanitarian Monitor ،)2018( التابع لألمم المتحدة )3.    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا
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شكل 5: قيمة الصادرات والواردات وصافي الميزان التجاري )بمليون دوالر( ، 1995-2018

فــي جانــب الصــادرات، تتركــز الصــادرات الســلعية الفلســطينية فــي ســلع الحجــر الجيــري والمنتجــات 
الزراعيــة، ومعظــم هــذه الســلع هــي ســلع ذات قيمــة أو قيمــة مضافــة منخفضــة نتيجــة لمحدوديــة 
معالجتهــا، وهــو مــا يســتدعي التركيــز مســتقبًا علــى زيــادة قــدرة االقتصــاد الفلســطيني لتنويــع 
صادراتــه الســلعية مــن جهــة، وتطويــر ساســل القيمــة االنتاجيــة باتجــاه إضافــة القيمــة للســلع قبــل 
تصديرهــا.  إن ظهــور بعــض القطاعــات ذات القيمــة العاليــة والنمــو المســتمر لهــا، مثــل المســتحضرات 
الصيدالنيــة واألثــاث ومنتجــات الصناعــات الزراعيــة وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والطاقــة ومراكــز االتصــال، يشــير إلــى الفــرص التــي توفرهــا هــذه القطاعــات للمســاهمة فــي التنميــة 

االقتصاديــة القائمــة علــى التشــغيل.  

وتشــكل التجــارة مــع اســرائيل معظــم تجــارة فلســطين مــع العالــم الخارجــي حيــث ان 83.7 فــي المائــة 
مــن صادراتهــا الســلعية فــي العــام 2018 ذهبــت إلــى اســرائيل وكذلــك نحــو 55.5 فــي المائــة مــن 
وارداتهــا الســلعية جــاءت مــن اســرائيل، وعلــى ذلــك فالعجــز التجــاري الســلعي مــع اســرائيل بلــغ نحــو 
49.4 فــي المائــة مــن العجــز التجــاري الســلعي مــع العالــم، وهــذا يكشــف مــدى تبعيــة االقتصــاد 

الفلســطيني لاقتصــاد االســرائيلي واعتمــاده الكبيــر علــى التجــارة معــه.

ويعــود العجــز المزمــن والمتســارع فــي الميــزان التجــاري الســلعي لفلســطين ألســباب موضوعيــة تتمثل 
فــي المعيقــات والقيــود التــي يفــرض االحتــال علــى االنتــاج والتجــارة الفلســطينيين والتــي تــؤدي للحــد 
مــن طاقــة االقتصــاد الفلســطيني االنتاجيــة وقدرتــه التنافســية. هــذا إضافــة لســيطرتها علــى المــوارد 
الطبيعيــة والشــروط التــي تفرضهــا علــى التنميــة خصوصــا فــي المناطــق »ج« والقيــود التــي تفرضهــا 
ــة التــي  ــة والرســوم العالي ــر الدولي ــر المعاب ــر واالســتيراد وحركــة البضائــع والمواطنيــن عب علــى التصدي
تفرضهــا عليهــم. ولكــن بالتــوازي مــع ذلــك تلعــب العوامــل الذاتيــة دورا مهمــا تتمثــل فــي غيــاب تطبيــق 
اســتراتيجية وطنيــة تشــارك فــي تحقيقهــا مختلــف االطــراف المحلية من حكومة وقطــاع خاص واهلي 
بالتعــاون مــع االصدقــاء الدولييــن والخارجييــن بــل علــى العكــس توضــع اولويــات تتعلــق بزيــادة ايــرادات 

الحكومــة مــن الــواردات والصــادرات كمــا انــه يتــم اهمــال النفقــات االســتثمارية والتطويريــة.
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2. االقتصاد الكلي والحيز المالي 
لــم تعلــن الحكومــة الفلســطينية عــن موازنــة عامــة رئيســية خــال العــام 2019، وأبدلتهــا بموازنــة 
طــوارئ اعتمــدت فــي نهايــة شــهر شــباط 2019. وُتشــير البيانــات الماليــة الفعليــة المنشــورة مــن قبــل 
وزارة الماليــة إلــى ان العجــز الفعلــي فــي الموازنــة الجاريــة بلــغ حوالــي 700 مليــون دوالر وهــو اكبــر من 
العجــز فــي الســنوات الســابقة. وقــد ازداد االهتمــام بالموازنــة والواقــع المالــي للســلطة الفلســطينية 
وقدرتهــا علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا فــي ظــل الظــروف السياســية واالقتصاديــة الراهنــة. اخــر موازنــة 

عاديــة تــم المصادقــة عليهــا هــي موازنــة عــام، 2018 حيــث بلغــت حوالــي 5 مليــار دوالر.

 وتعتمــد الحكومــة الفلســطينية علــى ثاثــة مصــادر لتمويــل نفقاتهــا: أولهــا الرســوم والضرائــب 
ــة  ــة القيمــة المضافــة، وضريب ــة الدخــل، وضريب ــة بأنواعهــا المختلفــة وتشــمل باألســاس ضريب المحلي
للحكومــة  الكليــة  اإليــرادات  مــن  المئــة  فــي   25 حوالــي  المحليــة  الضرائــب  وتشــكل  األمــاك. 
الفلســطينية، وتقــدر بنحــو 1.25 مليــار دوالر ســنويًا. فــي حيــن أن المصــدر الثانــي لإليــرادات هــي 
إيــرادات المقاصــة، وهــي الضرائــب علــى الــواردات الفلســطينية عبــر الموانــئ اإلســرائيلية وكذلــك 
الضريبــة علــى المشــتريات الفلســطينية مــن مورديــن إســرائيليين وفقــا لبروتوكــول باريــس االقتصــادي 
الموقــع بينهمــا ســنة 1994. تشــكل حصيلتهــا النقديــة حوالــي 50 فــي المئــة مــن اإليــرادات الكليــة 
ــة، فهــي المســاعدات  ــار دوالر ســنويًا. أمــا المصــدر الثالــث لتمويــل الموازن للســلطة، وتبلــغ 2.5 ملي
الخارجيــة، وتشــكل نحــو 25 فــي المئــة مــن تمويــل الموازنــة، بقيمــة إجماليــة تقــدر بنحــو 1.25 مليــار 

دوالر ســنويا مــن مختلــف الــوكاالت التنمويــة الدوليــة والعربيــة.

للنفقــات  عــام  تذهــب بشــكل  )4.98 مليــار دوالر(  الفلســطينية، فغالبيتهــا  الموازنــة  نفقــات  أمــا 
الجاريــة وصافــي اإلقــراض، وتســتحوذ فاتــورة الرواتــب واالجــور علــى نســبة تصــل إلــى %50 مــن 
هــذه النفقــات ممــا ُيعتبــر مرتفــع بــكل المقاييــس. وفــي اطــار تخفيــض نســبة هــذه الفاتــورة لجــأت 
الســلطة إلــى تطبيــق القاعــدة الصفريــة فــي التعيينــات، بمعنــى تعييــن موظفيــن جــدد فقــط مقابــل 
بحســب  التطويريــة  للنفقــات  تذهــب  دوالر  مليــون   821 ان  حيــن  فــي  المتقاعديــن.  الموظفيــن 
موازنــة عــام 2018 وهــذه المبالــغ عــادة علــى شــكل مشــاريع بعضهــا ممــول مــن مانحيــن دولييــن. 
ــر مــن المبالــغ  ــة اقــل بكثي وفــي معظــم الســنوات يكــون االنفــاق الفعلــي علــى المشــاريع التطويري
المرصــودة فــي الموازنــة علــى قاعــدة المتــاح مــن المســاعدات. أي انــه يتــم صــرف حوالــي 90% 
مــن النفقــات العامــة علــى النفقــات التشــغيلية، فــي حيــن%10 فقــط مــن الموازنــة العامــة يصــرف 
علــى المشــاريع التطويريــة والتنمويــة. وهــذا االختــال فــي توزيــع االنفــاق العــام يشــكل تحــدي امــام 
ــة  ــة العامــة فــي خلــق فــرص عمــل مــن خــال االنفــاق علــى مشــاريع البني توظيــف السياســة المالي

التحتيــة ودعــم القطاعــات االنتاجيــة. 

تدخــل جميــع البضائــع المســتوردة عبــر إســرائيل، وبالتالــي فــإن الحكومــة الفلســطينية ال تحظــى 
بالســيطرة علــى الجمــارك وضريبــة القيمــة المضافــة والعديــد مــن اإليــرادات الضريبيــة األخــرى. يدفــع 
المســتوردون الجمــارك وضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب الشــراء وغيرهــا مــن أشــكال الضرائــب 
إلــى إســرائيل، والتــي بدورهــا تقــوم بتحويلهــا، مــع اقتطــاع %3 لــإلدارة والتكاليــف األخــرى، شــريطة 
تســليم وزارة الماليــة الفلســطينية الفواتيــر المقابلــة المقدمــة مــن المســتوردين. وفــي ضــوء هــذا 
الوضــع فــإن الحكومــة الفلســطينية تفتقــر إلــى الســيطرة علــى مصــدر كبيــر مــن عائداتهــا، وغالبــا مــا 
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يحصــل تهــرب ضريبــي قيمتــه الماليــة كبيــرة نتيجــة لذلــك وتنعكــس نتائجــه علــى الوضــع المالــي لدولــة 
الفلســطينية. وتمكنــت االجتماعــات الوزاريــة اإلســرائيلية الفلســطينية فــي أوائــل عــام 2016 مــن 
تحقيــق تقــدم جيــد للتخلــص مــن مشــكلة الفاقــد المالــي المســتحق للســلطة الفلســطينية. إال أنــه ال 

زال يتعيــن وضــع آليــة منهجيــة لوقــف هــذه المشــكلة بالكامــل.

ان الموازنــة العامــة الفلســطينية تعانــي مــن وضــع مالــي هــش وغيــر مســتدام، حيــث تعانــي دائمــًا مــن 
عجــز فــي الرصيــد الجــاري والرصيــد بعــد المنــح والمســاعدات بســبب ضعــف اإليرادات وزيــادة النفقات 
وعــدم ســيطرة الحكومــة علــى تحصيــل اإليــرادات. هــذا يعنــي ان هنــاك عجــز بحوالــي مليــار دوالر 
بحســب موازنــة عــام 2018. وقــد زاد الوضــع ســوء عندمــا أوقــف االحتــال اإلســرائيلي تحويــات 
المقاصــة إلــى الســلطة الفلســطينية بدايــة شــهر شــباط 2019، وأوقفــت الواليــات المتحــدة دعمهــا 
للمشــاريع والمنــح الفلســطينية نهايــة عــام 2018 ممــا خلــق فجــوة تمويليــة كبيــرة. وفــي حــال لــم 
تتقــدم أي دولــة لتعويــض مــا كانــت تقدمــه الواليــات المتحــدة مــن مســاعدات، وفــي ظــل عــدم 
انتظــام وخصــم جــزء مــن تحويــات المقاصــة عنــوة، فــإن الســلطة ستســتمر فــي مواجهــة عجــز مالــي 

أكبــر، بحيــث يضعهــا علــى محــك إمكانيــة االســتمرار.

ونتيجــة لنمــو النفقــات وبالنظــر إلــى العجــز الحالــي والديــن العــام المتراكــم، كذلــك األنشــطة الحاليــة 
المتمثلــة فــي التوســع المؤسســاتي وغيــاب األســس الســليمة فــي التنميــة دون النظــر إلــى الظــروف 
االقتصاديــة وحجــم المــوارد التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية، وانخفــاض عوائــد الضرائــب 
ــة، وعــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية فــرض ضرائــب أخــرى، واالهــم هــو ســيطرة االحتــال  المحلي
هنــاك  أصبــح  المقاصــة.  تحويــات  فــي  والتحكــم  والحــدود  المحليــة  المــوارد  علــى  اإلســرائيلي 
حاجــة ملحــة إلــى دراســة تحليليــة لموازنــة الســلطة الفلســطينية لتقديــم توصيــات بإعــادة هيكلتهــا 
وتماشــيها مــع وضــع مالــي اقتصــادي أكثــر اســتدامة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر توجيــه جــزء مــن 
الموازنــة ألنشــطة زراعيــة وتنمويــة مــن شــأنها خلــق دخــل وتوفيــر فــرص عمــل وبالتالــي التقليــل مــن 

نســبة البطالــة المتفشــية وزيــادة الحيــز المالــي للموازنــة.

إن الوضــع المالــي لدولــة فلســطين، والــذي كان بالفعــل ضعيًفــا للغايــة فــي أعقــاب صدمــة الســيولة 
فــي عــام 2019، يواجــه اآلن مزيــًدا مــن التدهــور فــي أعقــاب أزمــة جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد. 
حيــث أدت صدمــة الســيولة هــذه إلــى عجــز فــي الموازنــة وصــل إلــى حوالــي 800 مليــون دوالر 
أمريكــي أو ٪4.6 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2019، ممــا يعنــي أن الوضــع المالــي فــي 
وضــع ضعيــف للتعامــل مــع التحديــات اإلضافيــة التــي فرضتهــا أزمــة جائحــة فايــروس كورونــا.  وتشــير 
التقديــرات الحكوميــة إلــى أن هــذه األزمــة ســتؤدي إلــى انخفــاض كبيــر فــي إيــرادات الحكومــة فــي 
عــام 2020 ، وســتزيد أيًضــا مــن الطلــب علــى اإلنفــاق علــى الصحــة والمســاعدات االجتماعيــة ودعــم 
القطــاع الخــاص. ويقــدر البنــك الدولــي أن الموازنــة الحكوميــة ســتواجه فجــوة تمويليــة فــي عــام 
2020 تزيــد عــن 1.5 مليــار دوالر لتلبيــة هــذه االحتياجــات بشــكل مناســب، مــا ســيتطلب مزيــدًا مــن 
الترشــيد فــي اإلنفــاق وإعــادة التخصيــص بعيــًدا عــن األوليــات الســابقة التــي تــم تحديدهــا للقطاعــات 
علــى  الخــاص  القطــاع  امكانيــة  وتعزيــز  مــن جهــة،  االجتماعيــة  الحمايــة  تعزيــز  وباتجــاه  المختلفــة، 

الصمــود واســتحداث فــرص العمــل.
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جدول 1: مؤشرات الموازنة لألعوام 2018-2011 )مليون دوالر( 

المؤشر
السنوات

20112012201320142015201620172018

13,461.03,312.84,049.24,447.64,112.24,713.04,764.64,453.2. اإليرادات

2. إجمالي 
3,629.33,616.43,927.34,285.84,428.14,600.74,983.74,643.5النفقات 

2.1. النفقات 
3,403.53,452.83,783.64,106.14,100.24,315.84,695.74,370.1الجارية

2.2. النفقات 
225.80163.60143.70179.70327.90284.9288273.4الرأسمالية

3.  التحول الديمغرافي في فلسطين
بلــغ عــدد الســكان فــي فلســطين فــي العــام 2017 نحــو 4.7 مليــون نســمة، بواقــع 2.88 مليــون فــي 
الضفــة الغربيــة و1.89 مليــون فــي قطــاع غــزة.  وبالرغــم ممــا أظهرتــه نتائــج التعــداد مــن تراجــع فــي 
معــدل الخصوبــة فــي فلســطين فــي الســنوات األخيــرة، إال أن معــدل الــوالدات مــا زالــت مرتفعــة )35 
و 66 لــكل 1000 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى التوالــي(. كمــا ان الزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد 
الســكان )2.83 فــي المائــة( ال يــزال مرتفعــًا، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة  والــذي يقــدر النمــو الســكاني 
فيــه بنحــو 3.3 فــي المائــة )مقارنــة بـــ 2.5 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة(. وبالنظــر إلــى التوزيــع 
الديمغرافــي للســكان، نجــد أن الهيكليــة العمريــة للمجتمــع الفلســطيني فتيــة، حيــث أظهــرت نتائــج 
التعداد العام للعام 2017 أن فئة صغار الســن )14-0 ســنة( وفئة الشــباب )29-15 ســنة( تشــكان 
مــا نســبته 25 و 29 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان علــى التوالــي، فــي حيــن ال تشــكل فئــة 

كبــار الســن )65 ســنة فأكثــر( ســوى 2.9 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان.          

وفــي حيــن تتضمــن المحــددات المباشــرة الرئيســية لمســتوى الخصوبــة الحالــي انتشــار الــزواج المبكــر، 
وانخفــاض نســب اســتخدام الوســائل الحديثــة لتنظيــم األســرة بيــن النســاء، يبقــى التعليــم –وخاصــة 
تعليــم اإلنــاث- هــو المحــدد االبــرز لمعــدل الخصوبــة )وبالتالــي النمــو الســكاني( فــي فلســطين.  حيــث 
بينــت نتائــج دراســة أجراهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بــأن فلســطين تتشــارك مــع الكثيــر مــن 
الــدول فــي ارتبــاط معــدالت الخصوبــة فيهــا عكســيا مــع تحســن مســتويات التعليــم )مــن األساســي 
إلــى الثانــوي، ومــن الثانــوي إلــى التعليــم العالــي( واالنتقــال إلــى العمــل. وبالتالي، فإن النمو الســكاني 
والهيكليــة الســكانية للســنوات المقبلــة ســتتأثر بشــكل كبيــر بمــدى التقــدم فــي مســتويات التعليــم 

فــي فلســطين، وفــي معــدالت االنتقــال الســلس مــن التعليــم للعمــل.    

وفــي هــذا الســياق، تظهــر التوقعــات الديموغرافيــة التــي أجراهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
المتوقــع  الديموغرافيــة. فمــن  تركيبتهــا  أعتــاب تغييــرات هامــة فــي  )2016( أن فلســطين علــى 
أن يتضاعــف عــدد الســكان بحلــول عــام 2050 إلــى 9.5 مليــون نســمة، وذلــك بالرغــم مــن توقــع 
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انخفــاض معــدالت الخصوبــة. ومــن المتوقــع أن يحــدث الجــزء األكبــر مــن هــذه الطفــرة الســكانية فــي 
قطــاع غــزة، والــذي ســيتجاوز عــدد الســكان فيــه عــدد ســكان الضفــة الغربيــة، ليصبــح نحــو 50.3 فــي 
المائــة مــن الســكان يعيشــون فــي مســاحة تبلــغ 365 كيلومتــًرا مربًعــا، وهــي بالفعــل واحــدة مــن أكثــر 
المناطــق كثافــة بالســكان علــى وجــه األرض.  ويبــرز التحليــل بــأن التركيبــة الســكانية للســكان ســوف 

تتغيــر لصالــح الســكان الفلســطينيين فــي ســن العمــل، مــع التحــوالت التاليــة:

انخفــاض كبيــر فــي نســبة صغــار الســن فــي الفئــة العمريــة مــا دون 15 عــام، مــن حوالــي 25 فــي 	 
المائــة إلــى 20 فــي المائــة فــي عــام 2050.

زيــادة بأكثــر مــن الضعــف فــي نســبة كبــار الســن إلــى 7.7 فــي المائــة فــي عــام 2050 ، وهــي زيــادة 	 
كبيــرة –بالرغــم مــن أنهــا ال تنــذر بالخطــر- ســتتطلب التفكيــر الجــدي فــي التجهيــز لتوفيــر متطلبــات 

الرعايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعية.

زيــادة عــدد الســكان فــي ســن العمــل )64-15 ســنة( إلــى أكثــر مــن 67 فــي المائــة فــي عــام 	 
.2050

أخيــًرا ، انخفــاض نســبة اإلعالــة مــن 0.73 إلــى 0.49 فــي عــام 2050 ، ممــا ســيكون عامــًا مواتيــًا 	 
لزيــادة المدخــرات واالســتثمارات وزيــادة معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وبحلــول عــام 2050، حســب ذات المصــدر، مــن المتوقــع أن يكــون لــدى االقتصــاد الفلســطيني 
3.8 مليــون مواطــن فــي ســوق العمــل، ارتفاًعــا مــن حوالــي 81.3 مليــون فــي عــام 2018. وهــذا 
ســيتطلب زيــادة فــي فــرص العمــل المتاحــة بمقــدار 72000 وظيفــة بحلــول عــام 2030، وذلــك فقــط 
لإلبقــاء علــى معــدالت التشــغيل الحاليــة. أمــا بعــد عــام 2030، فســيتم الحاجــة لتوفيــر الجــزء األكبــر 
مــن الوظائــف الجديــدة فــي قطــاع غــزة بســبب ارتفــاع معــدل الخصوبــة فيهــا. إن معــدالت البطالــة 
المرتفعــة حالًيــا –وخصوصــًا فــي قطــاع فــي غــزة كمــا نســتعرض الحقــًا-  تجعــل الطلــب المتوقــع 
علــى الوظائــف مصــدر قلــق بالــغ، خاصــة بالنظــر إلــى القــدرة االســتيعابية المحــدودة لســوق العمــل 
فــي ظــل الحصــار اإلســرائيلي المســتمر واســتمرار االنقســام الفلســطيني. اذ تظهــر بيانــات الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أنــه بيــن عامــي 2010 و 2017، اســتوعب ســوق العمــل حوالــي 
39000 شــخص مــن القــوى العاملــة الجديــدة ســنوًيا فــي المتوســط، ممــا تــرك حوالــي 16000 مــن 
الوافديــن الجــدد فــي صفــوف العاطليــن عــن العمــل كل عــام )تابــع مزيــدا مــن النقــاش فــي األســفل(.

4. واقع سوق العمل الفلسطيني
يظهــر التمعــن فــي بيانــات وظــروف ســوق العمــل الفلســطيني الكــم الكبيــر مــن التحديــات والفــرص 
الماثلــة أمــام جهــود دولــة فلســطين لبنــاء اقتصادهــا المســتقل والقــادر علــى توفيــر فــرص عمــل 
الئقــة ومســتدامة لمواطنيهــا. وكمــا اســتعرضنا فــي الجــزء الســابق، فالتركيبــة الديمغرافيــة الحاليــة 
للســكان فــي كل مــن الضفــة الغربيــة –بمــا فيهــا القــدس الشــرقية- وقطــاع غــزة واســقاطاتها تبيــن 
حجــم الحاجــة لاســتثمار فــي تحصيــن أداء ســوق العمــل وقدراتــه الســتحداث فــرص العمــل الائقــة 
بمــا يعــزز مــن امكانيــة اســتثمار التحــوالت الديمغرافيــة المتوقعــة لتنميــة االقتصــاد الفلســطيني 

القائــم علــى التشــغيل. 
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وتكمن التحديات األبرز لاســتفادة من هذه التحوالت الديمغرافية في ضعف النشــاط االقتصادي 
للســواد األعظــم ممــن هــم فــي ســن العمــل -وخصوصــا اإلنــاث- وارتفــاع نســب البطالــة بيــن الشــباب 
المــوارد  اســتمرار االحتــال االســرائيلي علــى  التــي يفرضهــا  الكبيــرة  المعوقــات  مــن جهــة، وفــي 
الطبيعيــة وحركــة البضائــع واألفــراد والتــي تحــد مــن االســتثمار وتحــول دون تمكيــن القطــاع الخــاص 
مــن توفيــر فــرص العمــل الائقــة والمســتدامة للباحثيــن عــن عمــل خصوصــا مــن الوافديــن الجــدد لهــذا 
الســوق ســنويًا.  فكمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي، فــان نســب مشــاركة الفلســطينيين فــي ســن 
العمــل فــي ســوق العمــل لــم تتجــاوز 46.7 فــي المائــة بأحســن األحــوال خــال الســنوات العشــرين 

الماضيــة، وبتفــاوت كبيــر بيــن الذكــور واإلنــاث كمــا نســتعرض الحقــًا.

شكل 6: التوزيع النسبي لألفراد 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب العالقة بقوة العمل، 2000-2018

وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم االجابــة علــى عــدد مــن األســئلة: مــن هم غيــر النشــطين اقتصاديا وما 
هــي األســباب وراء عــدم نشــاطهم، ومــا هــي توجهاتهــم لســوق العمــل؟ أمــا فيمــا يخــص النشــطين، 
فمــن هــم العاملــون منهــم ومــا هــي خصائصهــم مــن حيــث الجنــس والتحصيــل العلمــي ومــكان 
العمــل؟  ومــن هــم العاطلــون عــن العمــل ومــا هــي خصائصهــم؟  مــا هــو هيــكل الرواتــب وكيــف 
تطــور؟ وكــم هــي عــدد الوظائــف التــي يســتحدثها االقتصــاد الفلســطيني ســنويًا ومــا هــي الفجــوات 
علــى هــذه الصعيــد؟  وســتتيح اإلجابــة علــى هــذه األســئلة إجــراء تشــخيص صحيــح لواقــع حــال ســوق 
العمــل )أنظــر الفصــل التالــي( واقتــراح رزمــة مــن السياســات االقتصاديــة والماليــة والصناعيــة لمعالجــة 
ــة الواجــب  ــر القطاعي ــد البرامــج والمشــاريع والتدخــات عب ــا، ممــا سيســاهم فــي تحدي هــذه القضاي

تبنيهــا لتنفيــذ هــذه السياســات.
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4.1. من هم النشطون اقتصاديا ومن هم غير النشطين اقتصاديًا؟
بلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي فلســطين 46 فــي المائــة لعــام 2018. ويعــود 
هــذا االنخفــاض بشــكل أســاس إلــى تدنــي مشــاركة اإلنــاث، واللواتــي بلغــت نســبة مشــاركتهن 20.7 
فــي المائــة مقابــل  71.5 فــي المائــة للذكــور.  تفســر األدبيــات االقتصاديــة االختــاف فــي نســبة 
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل اســتنادا إلــى العديــد مــن العوامــل الديمغرافيــة، والبنيــة الثقافيــة 
واالجتماعيــة، ومســتوى دخــل الــزوج او رب األســرة. اال أن مســتوى التعليــم يعــد مــن أهــم العوامــل 
المفســرة فــي الحالــة الفلســطينية. ولتســليط الضــوء علــى هــذه المســألة، ســنفرق فــي التحليــل بيــن 
الذكــور واإلنــاث بحســب مســتوى التعليــم )الذيــن حصلــوا علــى تحصيــل علمــي أعلــى مــن ثانــوي 
مقابــل أولئــك اللذيــن حصلــوا علــى تعليــم ثانــوي فأقــل(. تشــير البيانــات إلــى أن نســبة مشــاركة اإلنــاث 
ــن األقــل تعليمــا. وامــا بالنســبة  ــة بي ــة بـــ 10 فــي المائ ــة مقارن المتعلمــات قــد بلغــت 67 فــي المائ
للذكــور، فــا يبــدو ان التعليــم يلعــب عامــا حاســما، فقــد بلغــت نســبة المشــاركة للمتعلميــن 87 فــي 
المائــة مقابــل 81 فــي المائــة لألقــل تعليمــا. ويرجــع ذلــك باألســاس إلــى الــدور الوظيفــي للذكــور فــي 

العائلــة والــذي يرتكــز علــى االنخــراط بنشــاطات مــدرة للدخــل.

فــي  االنخــراط  قرارهــن  فــي  أيضــا  دورا مهمــا  الوظائــف  إيجــاد  فــي  اإلنــاث  تلعــب حظــوظ  كمــا 
ســوق العمــل. وللتدليــل علــى هــذه المســألة نســتند علــى نتائــج الدراســة التــي أعدهــا معــد أبحــاث 
السياســات االقتصــادي الفلســطيني )مــاس( عــام 2019 حــول التغيــرات التــي طــرأت علــى ســوق 
العمــل الفلســطيني منــذ عــام 1999 وحتــى عــام 2018. فقــد فرقــت الدراســة بيــن الذكــور واإلنــاث 
بحســب المســتوى التعليمــي، للذيــن أنهــوا دراســتهم، والعمــر )إلظهــار التغيــر فــي العــرض والطلــب 
لــدى الداخليــن الجــدد لســوق العمــل( فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة وربــط ذلــك بالتغيــر فــي 
معــدل البطالــة. تشــير البيانــات الربعيــة لمســح القــوى العاملة-الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني أن نســبة مشــاركة اإلنــاث الشــابات فــي الضفــة الغربيــة )اللواتــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 
19 و 29 عامــا( قــد اتبعــت مســارا تنازليــا منــذ انتهــاء االنتفاضــة الثانيــة )-2000 2004(، ومــن دون 
أن تتأثــر بشــكل ملمــوس خــال فتــرة االنتفاضــة و التــي تخللهــا تشــديد إجــراءات االحتــال مــن اغــاق 

ومنــع العمــال الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى ســوق العمــل اإلســرائيلي.

وأمــا بخصــوص الفئــات األخــرى، فقــد انخفضــت نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل فــي الضفــة 
خــال  عمــرا  األكبــر  المتعلمــات  واإلنــاث  تعليمــا  األكثــر  الذكــور  مــن  الشــباب  فئــة  لــدى  الغربيــة 
االنتفاضــة الثانيــة. وبعــد انتهائهــا وتخفيــف إســرائيل قيودهــا تدريجيــا علــى االقتصــاد الفلســطيني، 
تحســنت نســب المشــاركة فــي ســوق العمــل لــدى جميــع الفئــات مــا عــدا الشــابات المتعلمــات. فقــد 
بــدأت نســبة مشــاركتهم باالنخفــاض واســتمرت علــى هــذا النحــو حتــى الوقــت الحالــي. وكذلــك بــدأت 
نســبة المشــاركة مشــاركة اإلنــاث المتعلمــات األكبــر عمــرا بالتراجــع بعــد عــام 2013. وفيمــا يتعلــق 
بنســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة للفئــات األقــل تعليمــا، يظهــر شــكل )7( فروقــا واســعة بيــن 
الذكــور واإلنــاث. اذ تجــاوزت نســبة المشــاركة لــدى الذكــور حاجــز ال80  فــي المائــة وبشــكل شــبه 
مســتقر خــال الســنوات الماضيــة، فيمــا حافظــت اإلنــاث علــى نســبة متدينــة، أقــل مــن 20 فــي 
المائــة. ويظهــر شــكل )8(، تحســنا بطيئــا فــي نســبة المشــاركة لهــذه الفئــة حتــى عــام 2007، ثمــا مــا 

لبــث واتخــذ منحــى تنازليــا حتــى عــام 2018.
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شكل 7: التغير في نسبة مشاركة األفراد المتعلمين في الضفة الغربية، 1999-2018

شكل 8: التغير في نسبة مشاركة األفراد األقل تعليما في الضفة الغربية، 1999-2018

وُتظهــر نتائــج نســب المشــاركة فــي القــوى العاملــة تقاربــا بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وخاصــة 
بيــن فئــة الذكــور المتعلميــن )انظــر شــكل 9 وشــكل 10(. أمــا فئــة اإلنــاث المتعلمــات فاتبعــت مســارا 
معاكســا خــال الســنوات الماضيــة حيــث شــهدت نســبة مشــاركتهن اتجاهــا تصاعديــا منــذ بدايــة 
االنقســام الفلســطيني ســنة 2007. كما ارتفعت نســبة المشــاركة لدى اإلناث األقل تعليما بشــكل 

طفيــف بعــد عــام 2014، ومــع ذلــك بقــي مســتوى المشــاركة دون 20 فــي المائــة.



االستراتيجية الوطنية للتشغيل36

شكل 9: التغيرات في نسب مشاركة األفراد المتعلمين في القوى العاملة، قطاع غزة 1999-2018

شكل 10: التغيرات في نسب مشاركة األفراد األقل تعليما في القوى العاملة في قطاع غزة 1999-2018
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شكل 11: نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين حسب العمر، 2000-2018

ومــع ان الذكــور ينخرطــون فــي ســوق العمــل بنســب عاليــة وفــي أعمــار قليلــة نســبيًا، إال انهــم 
يخرجــون منــه باكــرًا أيضــًا. وفــي حيــن ال تنخــرط اإلنــاث فــي ســوق العمــل بنســب كافيــة، فاإلنــاث 
الاتــي ينخرطــن فــي ســوق العمــل يخرجــن منــه بســرعة متناهيــة أيضــأ. ويظهــر هــذا األمــر جليــًا فــي 
الرســم البيانــي فــي الشــكل 11 والــذي يبيــن أن مــا يقــارب 54 فــي المائــة مــن الذكــور فــي الفئــة 
العمريــة 24-15 عــام يصبحــون نشــطين اقتصاديــًا، ويصــل الرســم البيانــي لقمتــه عنــد ســن 44 عــام، 
ثــم ينحــدر بعــد ذلــك بســرعة بعــد ســن 55.  أمــا فيمــا يخــص اإلنــاث، فــإن الرســم البيانــي يصعــد ببــطء 
ليصــل ذروتــه عنــد ســن مبكــر –وحيــث ال يتجــاوز 35.5 مــن اإلنــاث فــي الفئــة العمريــة 34-25 عــام- 
قبــل أن يبــدأ بالهبــوط الســريع بعــد ذلــك، وبوتيــرة أســرع منــه للذكــور.  ويرجــع ذلــك إلــى أن العديــد 
مــن النســاء يخرجــن مــن قــوة العمــل عنــد الــزواج، وخاصــة بعــد إنجــاب طفلهــن األول وذلــك نتيجــة 
لضعــف منظومــة الرعايــة التــي تتوفــر لهــن لرعايــة أطفالهــن بعــد الــوالدة مــن جهــة، وضعــف التــزام 
أصحــاب العمــل بتطبيــق قانــون العمــل والــذي يضمــن الحــد األدنــى مــن حقــوق اجــازات األمومــة 

والرعايــة للنســاء.

وتعــزز نتائــج مســوح القــوى العاملــة االســتنتاج بــأن النســاء تواجــه صعوبــات فــي العمــل أو فــي البقــاء 
فــي العمــل بعــد زواجهــا. اذ تشــير البيانــات فــي جــدول 2 أن معــدل المشــاركة لإلنــاث المتزوجــات 
ينخفــض بشــكل كبيــر عنــه للمتزوجــات، ســواء األعلــى او األقــل تعليمــا. فيمــا ال يغيــر الــزواج مــن 
مشــاركة الذكــور بشــكل كبيــر. وقــد تعكــس هــذه األرقــام أيضــًا النقــص النســبي فــي مرافــق الحمايــة 
المســؤوليات  مــن  المــرأة  عاتــق  علــى  الملقــى  المتناســب  غيــر  والعــبء  االجتماعيتيــن  والرعايــة 

المعيشــية واألســرية.



االستراتيجية الوطنية للتشغيل38

جدول 2: نسبة المشاركة في القوى العاملة للذكور واإلناث حسب مستوى التعليم الحالة الزواجية

متزوجون/متزوجاتلم يسبق لهم/ لهن الزواجالفئة

%58%86إناث أعلى تعليما

%85%93ذكور أعلى تعليما

%8%20إناث أقل تعليما

%81%84ذكور أقل تعليما

4.2. من هم الفلسطينيون العاملون وما هي سمات عملهم؟
ارتفــع عــدد العامليــن الفلســطينيين بيــن األعــوام 2000 و 2018 بنحــو 384 ألــف عامــل ليصــل 
إجمالــي عــدد العامليــن فــي فلســطين فــي العــام 2018 حوالــي 956 ألفــًا، وبواقــع 702 ألفــًا )73.4 
فــي المائــة( فــي الضفــة الغربيــة و 254 ألفــًا )22.6 فــي المائــة( فــي قطــاع غــزة.  وارتفــع عــدد 
األفــراد النشــطين اقتصاديــا فــي ذات الفتــرة بمــا يقــارب 715 ألــف شــخص، حيــث أن معــدل الزيــادة 
ــادة  ــزد عــن 20.2 ألــف عامــل فــي الوقــت الــذي كان معــدل الزي ــم ي الســنوية فــي عــدد العامليــن ل
ــا يدنــو مــن 40 ألــف فــردًا، وهــو مــا يعكــس ضعــف  الســنوية فــي عــدد األفــراد النشــطين اقتصادي

قــدرة االقتصــاد الفلســطيني الســتحداث فــرص العمــل والمحافظــة عليهــا.   

شكل 12: توزيع العاملين الفلسطينيين حسب المنطقة والجنس، 2018

يشــكل الذكــور مــا نســبته 85 فــي المائــة مــن إجمالــي العامليــن كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 12 
أعــاه. وفــي حيــن أن 36.5 فــي المائــة مــن مجمــل العامليــن قــد أنهــو مــا ال يقــل عــن 13 عامــًا 
ــاث  ــاث، حيــث أن نســبة اإلن ــح اإلن ــر فــي هــذه النســبة لصال ــه هنالــك تفــاوت كبي ــم، إال أن مــن التعلي
العامــات الحاصــات علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو أعلــى )68.4 فــي المائــة( هــي أكثــر مــن ضعــف 
نســبة الذكــور العامليــن والذيــن يحظــون بنفــس المســتوى مــن التعليــم )30.5 فــي المائــة(.  وتزيــد 
نســب الذكــور واإلنــاث العامليــن مــن الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو أعلــى فــي قطــاع 

غــزة عنهــا فــي الضفــة الغربيــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي.
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شكل 13: التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 2018 

وليــس مســتغربًا أن نجــد أن التحــول فــي هيكليــة االقتصــاد الفلســطيني والــذي ســبق وناقشــناه قــد 
انعكــس علــى هيكليــة التشــغيل واالنتاجيــة.  فكمــا يوضــح الشــكل 14، وصلــت نســبة العامليــن فــي 
قطــاع الزراعــة مــن إجمالــي العامليــن فــي العــام 2018 إلــى 6.3 فــي المائــة، وهــو أدنــى مســتوى 
لهــذه النســبة منــذ العــام 2000، وهــو مــا يدلــل علــى أن هــذا القطــاع مــا زال غيــر قــادر علــى توفيــر 
فــرص عمــل الئقــة للعمــال الفلســطينيين بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة االنتــاج الزراعــي خــال الســنوات 
ــة فــي  ــات متنامي ــة.   وفــي ذات الســياق، ظلــت قطاعــات الخدمــات والتجــارة مكون العشــر الماضي
االقتصــاد الفلســطيني مــن حيــث مســاهمتها فــي التشــغيل، حيــث وصلــت نســبة العامليــن فيهــا إلــى 
مــا يقــارب 57 فــي المائــة مــن إجمالــي العامليــن فــي العــام 2018، أي بنســبة زيــادة قدرهــا 83 فــي 
المائــة منــذ العــام 2000.  وقــد جــاءت الزيــادة فــي مســاهمة قطــاع الخدمــات فــي التشــغيل فــي 
ظــل تراجــع نســبة مســاهمة القطــاع العــام –والــذي يشــغل مــا يقــارب 30 فــي المائــة مــن إجمالــي 
النســاء العامــات- فــي التوظيــف خــال الســنوات األخيــرة، وهــو مــا يؤشــر إلــى معظــم هــذه الزيــادة 
فــي التوظيــف هــي ناتجــة عــن زيــادة التشــغيل فــي القطــاع غيــر الحكومــي؛ فــي حيــن جــاء جــزء مهــم 
مــن النمــو فــي التشــغيل فــي قطــاع التجــارة مــن النمــو فــي نســب العامليــن فــي قطــاع الســياحة 

وهــو مــا يؤشــر إلمكانيــة النمــو فــي هــذا القطــاع الفرعــي بشــكل خــاص.  

هــذا وبقيــت القطاعــات األخــرى علــى حالهــا فــي الغالــب فيمــا يتعلــق بمســاهمتها فــي التشــغيل، 
بالرغــم مــن بعــض التغيــرات الجديــرة باالهتمــام علــى هــذا الصعيــد. فعلــى ســبيل المثــال، فبالرغــم 
مــن حصــة قطــاع التعديــن واســتغال المحاجــر والصناعــات التحويليــة فــي التشــغيل ال تــزال أدنــى 
ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2000 بمــا يزيــد عــن الواحــد فــي المائــة، إال ان الزيــادة التــي شــهدها 
ــى أن هــذا  ــرة يؤشــر إل ــه فــي التشــغيل خــال الســنوات العشــرة األخي هــذا القطــاع مــن حيــث حصت
القطــاع يشــهد حالــة مــن التعافــي يمكــن اســتثمارها مســتقبًا فــي تعزيــز النمــو القائــم علــى العمــل 
المنتــج والائــق. وعلــى صعيــد آخــر، فــي حيــن زاد قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت مــن حصتــه 
فــي العمالــة اإلجماليــة بنســبة مئويــة بســيطة نقــاط منــذ عــام 2000، إال أنــه ال يظهــر قدرتــه علــى 
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ــر فــي التشــغيل فــي ظــل األوضــاع السياســية الحاليــة، وهــو مــا يجعلــه مــن  المســاهمة بشــكل أكب
القطاعــات األقــل أهميــة مــن منظــور االســتثمار فــي التوظيــف، علــى أهميتــه مــن منظــور النمــو 
االقتصــادي. أمــا قطــاع االنشــاءات، فبالرغــم مــن أهميتــه مــن حيــث مســاهمته فــي التشــغيل، إال أن 
هــذه المســاهمة غالبــًا مــا كانــت نتيجــة للطلــب علــى األيــدي العاملــة فــي اســرائيل والمســتوطنات 
فــي هــذا القطــاع، وهــو مــا زاد مــن اعتماديــة ســوق العمــل الفلســطيني علــى اســرائيل مــن جهــة، 

وجعلــه أكثــر عرضــة للتأثــر الســلبي فــي األوضــاع السياســية مــن جهــة أخــرى.

شكل 14: التوزيع النسبي للعاملين 15 من فلسطين حسب النشاط االقتصادي، 2000-2018

تشــير بيانــات مســح القــوى العاملــة إلــى وجــود اختافــات كبيــرة بيــن الجنســين فــي التكويــن القطاعي 
للعمالــة، وخصوصــًا فــي قطاعــات الخدمــات، والبنــاء والتشــييد، والتجــارة والفنــادق والمطاعــم،  
والتــي تعمــل فيهــا 70.7 فــي المائــة، و 11 فــي المائــة، و 9 فــي المائــة مــن إجمالــي مــن النســاء 
الفلســطينيات العامــات علــى التوالــي، مقابــل 28.6 فــي المائــة، و 23.6 فــي المائــة، و13.8 فــي 
ــة  المائــة علــى التوالــي مــن الذكــور العامليــن.  كمــا تشــير ذات النتائــج إلــى وجــود اختافــات جوهري
بيــن الذكــور واإلنــاث فــي طبيعــة األعمــال التــي تقــوم بهــا النســاء العامــات فــي القطاعــات التــي 
يعملــن فيهــا بالمقارنــة مــع الذكــور.  ففــي حيــن أن التوزيــع النســبي لطبيعــة لمهــن الذكــور تشــير 
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شكل 15: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 2018

إلــى توزيعهــم علــى معظــم الوظائــف، نجــد أن غالبيــة النســاء العمــات يندرحــن ضمــن فئــة الفنييــن 
والمتخصصيــن  والمســاعدين والكتبــة )57.6 فــي المائــة مــن النســاء العامــات(، وبدرجــة أقــل ضمــن 
فئــة عمــال الخدمــات والباعــة فــي األســواق )16.5 فــي المائــة مــن النســاء العامــات(.  وتبــدو 
االختافــات بيــن العامليــن مــن الذكــور واإلنــاث أكثــر وضوحــا فــي قطــاع غــزة منهــا فــي الضفــة 

الغربيــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 12 أدنــاه.

وأخــذًا بعيــن االعتبــار أن زيــادة فــرص العمــل للنســاء تعتبــر ضروريــة الســتفادة فلســطين مــن “العائــد 
التركيــز.  مــن  المزيــد  تســتحق  اإلنــاث  مشــاركة  دون  تحــول  التــي  الحواجــز  فــإن  الديموغرافــي”، 
ــرًا مــن الفروقــات فــي واقــع ســوق العمــل مــن منظــور النــوع  فاالســتعراض الســابق يبيــن كمــًا كبي
ــر متناســب علــى النســاء العامــات، والائــي ينزعــن إلــى التوجــه  ــر بشــكل غي االجتماعــي، والتــي تؤث
للعمــل فــي قطاعــات والخدمــات والتجــارة نظــرًا لعــدم وجــود فــرص العمــل المناســبة لهــن فــي 
القطاعــات األخــرى، وعــدم القبــول والتشــجيع المجتمعــي بشــكل عــام لعمــل النســاء فــي هــذه 
القطاعــات.  ومــن هنــا، فإنــه مــن الضــروري بمــكان أن يتــم وضــع السياســات التــي مــن شــأنها أن 
تعــزز فــرص تشــغيل النســاء فــي قطــاع الخدمــات وبمــا يضمــن توفيــر هــذا القطــاع لمتطلبــات العمــل 
ــر دقــة إلــى المعوقــات والحواجــز التــي  الائــق للعامليــن فيــه، وفــي ذات الوقــت النظــر بشــكل أكث
تحــول دون انخــراط اإلنــاث فــي القطاعــات التــي يســود عمــل الذكــور فيهــا –وخصوصــًا االنتاجيــة 
منهــا- ووضــع السياســات واالســتراتيجيات الازمــة للحــد مــن هــذه الحواجــز بمــا يقلــل مــن الفصــل 

األفقــي القائــم فــي ســوق العمــل. 
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وفــي هــذا الســياق، توضــح دراســة أجرتهــا مؤسســة ميرســي كــور عــام 2012 مــدى تأثيــر الفصــل 
األفقــي فــي ســوق العمــل علــى ضعــف اســتفادة النســاء مــن فــرص النمــو فــي القطاعــات المختلفــة. 
ففــي حيــن كان النمــو فــي قطــاع البنــاء والتشــييد فــي العــام 2013 هــو المحــرك الرئيســي لنمــو 
العمالــة فــي قطــاع غــزة بشــكل عــام؛ إال أن نمــو عمالــة النســاء كان مقتصــرًا بشــكل أساســي علــى 
قطــاع التعليــم، والــذي لطالمــا نظــر لــه المجتمــع الفلســطيني بأنــه القطــاع األنســب لتشــغيل النســاء. 
وتشــير الدراســة إلــى عــدد مــن اإلشــكاليات متعــددة األبعــاد والتــي تقــف أمــام كســر الفصــل األفقــي 
فــي ســوق العمــل، ومنهــا القيــود المفروضــة علــى التنقــل والوصــول، وضعــف الطلــب علــى عمــل 
ــا(، واالفتقــار إلــى االئتمــان )كمــا فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم(، وضعــف التنافســية  المــرأة )ثقافًي
فــي القطاعــات التــي تنشــط فيهــا النســاء )مثــل الحــرف اليدويــة أو المــواد الغذائيــة( مــع المنتجــات 
اإلســرائيلية والمســتوردة.  ويضــاف إلــى هــذه اإلشــكاليات، تلــك المرتبطــة بمحدوديــة الخيــارات 
التعليميــة العليــا والمهنيــة )والتــي تــؤدي إلــى مســارات عمــل محــدودة وتقليديــة(، وضعف منظومة 
القوانيــن ذات العاقــة بالتشــغيل مــن منظــور تحفيــز عمــل النســاء وتذليــل العقبــات أمامــه.  وبشــكل 
عــام، يمكــن القــول بــأن المقاربــات المســتخدمة لتحفيــز عمــل النســاء كان لهــا أثــر محــدود علــى 
معالجــة الفصــل األفقــي فــي ســوق العمــل، حيــث انصــب تركيــز الكثيــر منهــا علــى تعزيــز القطاعــات 
التقليديــة لعمــل النســاء، مــع بــذل القليــل مــن الجهــد )واالســتثمار( فــي إيجــاد تكامــل مشــترك بيــن 
القطاعــات أو رفــع مســتوى وجــودة تشــغيل النســاء ووضــع المــرأة ومكانتهــا فــي سلســلة القيمــة 

لتحقيــق النمــو القائــم علــى العمــل ذو القيمــة االنتاجيــة العاليــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تغلــب صفــة االســتخدام علــى الغالبيــة العظمــى مــن العامليــن الفلســطينيين، 
ذكــورًا وإناثــُا، حيــث بلغــت نســبة المســتخدمين بأجــر )لــدى آخريــن( نحــو 70 فــي المائــة مــن أجمالــي 
عــدد العامليــن فــي عــام 2018، وبــدون اختافــات تذكــر بالمقارنــة مــع ســنوات ســابقة.   وشــكلت 
فئــة العامليــن لحســابهم الخــاص فــي العــام 2018 مــا يقــارب 19 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد 
العامليــن فــي فلســطين، فــي حيــن انقســم بقيــة العامليــن مــا بيــن كونهــم أصحــاب عمــل يشــغلون 
آخريــن  أو عامليــن بــدون أجــر )لصالــح أســرهم المعيشــية فــي الغالــب(، بواقــع 7.1 فــي المائــة و 4.3 
ــة وأخــرى  ــي. تغطــي هــذه النســب فروقــات مناطقي ــي العامليــن علــى التوال ــة مــن إجمال فــي المائ
ذات عاقــة بطبيعــة العمــل حســب الجنــس ال بــد مــن اإلشــارة لهــا هنــا ألخذهــا بعيــن االعتبــار فــي 

ــز اقتصــاد التشــغيل فــي فلســطين:  إطــار التخطيــط لتعزي

مــع أن العمــل بأجــر هــي الســمة العامــة للعامليــن الفلســطينيين، إال أن هنالــك اختافــات يجــدر 	 
االنتبــاه لهــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فيمــا يتعلــق بنســب العامليــن بأجــر والعامليــن 
لحســابهم الخــاص وأصحــاب العمــل ممــن يشــغلون أخريــن، حيــث تزيــد نســب الفئــة األولــى فــي 
قطــاع غــزة عنهــا بالضفــة الغربيــة بنحــو 11.3 فــي المائــة؛ فــي حيــن تــزداد نســب الفئــة األخيــرة 
فــي الضفــة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة بمــا يقــارب 9.5 فــي المائــة.  تعكــس هــذه الفروقــات 
بشــكل أساســي الصعوبــات التــي يواجههــا الباحثــون عــن عمــل فــي قطــاع غــزة فــي ايجــاد مثــل 
هــذه الفــرص مقارنــة بأقرانهــم فــي الضفــة الغربيــة، فيلجــأ العديــد منهــم للعمــل الحــر )كفتــح 

ــر للهــرب مــن البطالــة. البســطات أو بيــع خدمــات يمكنهــم توفيرهــا( كمــاذ أخي
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ــاث فــي جميــع 	  ومــن حيــث الجنــس، نجــد اختافــًا واضحــًا فــي طبيعــة العمــل بيــن الذكــور واإلن
فئاتــه، حيــث أن نســبة الذكــور مــن أصحــاب األعمــال والذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص هــي 
أعلــى منهــا بيــن اإلنــاث بنســبة  12 فــي المائــة، فــي حيــن تزيــد نســبة اإلنــاث المســتخدمات بأجــر 
واإلنــاث العمــات ضمــن األســر بــدون أجــر عنهــا للذكــور بمــا يقــارب 7 فــي المائــة و 5 فــي المائــة 
علــى التوالــي، وهــو مــا يعكــس القيــود االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجههــا اإلنــاث أكثــر مــن 
الذكــور لبــدء مشــاريع أعمالهــا الخاصــة.  وهــذه الفروقــات تبــدو أكثــر وضوحــُا فــي الضفــة الغربيــة 

عنهــا فــي قطــاع غــزة، باســتثناء فــي فئــة العامليــن المســتخدمين بأجــر.  

جدول 3: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، 2018

كال الجنسينإناثذكورطبيعة العملالمنطقة

الضفة الغربية

9.52.58.4صاحب عمل

21.214.420.1يعمل لحسابه

65.672.866.7مستخدم بأجر

3.710.34.8عضو أسرة بدون أجر

قطاع غزة

3.62.33.4صاحب عمل

16.510.215.6يعمل لحسابه

77.183.478مستخدم بأجر

2.84.13عضو أسرة بدون أجر

فلسطين

7.92.47.1صاحب عمل

19.913.418.9يعمل لحسابه

68.775.469.7مستخدم بأجر

3.58.84.3عضو أسرة بدون أجر

امــا مــن حيــث جهــة التشــغيل، فالقطــاع الخــاص الوطنــي هــو القطــاع األكبــر لتشــغيل للعامليــن بأجــر 
مــن فلســطين. فحوالــي ثلثــي )65.6 فــي المائــة( العامليــن بأجــر مــن فلســطين )66.2 فــي المائــة فــي 
الضفــة الغربيــة و 63.4 فــي المائــة فــي غــزة( عملــوا فــي القطــاع الخــاص الوطنــي فــي عــام 2018. 
ومــع ذلــك، فــإن قــدرة القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي تطويــر األعمــال وتوليــد الوظائــف ال ينفــك 
مقيــًدا باالحتــال اإلســرائيلي، وبالتالــي لــم يتمكــن مــن اســتيعاب الوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل 
والباحثيــن عــن عمــل. ونتيجــة لذلــك، شــهدت اتجاهــات النســبة المئويــة للموظفيــن بأجــر العامليــن فــي 
القطــاع الخــاص تراجعــًا طفيفــًا خــال الســنوات العشــرة األخيــرة )2018-2009( حيــث تراوحــت بيــن 
64.9 و 67.6 فــي المائــة خــال هــذه الفتــرة.  وتشــير آخــر دراســة لتقييــم منــاخ االســتثمار أجراهــا البنــك 
الدولــي فــي فلســطين إلــى أن أنشــطة االبتــكار وتطويــر األعمــال فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني 
قــد انخفضــت بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات األخيــرة، وعــزت الدراســة ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى 
انخفــاض مســتويات النشــاط فــي قطــاع غــزة. فعلــى ســبيل المثــال، وجدت الدراســة أن النســبة المئوية 
للشــركات التــي توفــر التدريــب الرســمي واالســتثمار فــي تطويــر المنتجات والعمليــات والمحافظة على 
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شــهادات نظــام الجــودة للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي قــد انخفضت جميعها بيــن عامي 2006 
و 2013، وأن معظــم الشــركات لــم يكــن لديهــا أي خطــط حقيقيــة لاســتثمار فــي زيــادة أو تطويــر 

مواردهــا البشــرية.

فــي الوقــت نفســه، شــهد القطــاع العــام، الــذي اســتخدم 24.8 فــي المائــة مــن إجمالــي العامليــن 
)بأجــر وبــدون أجــر( فــي فلســطين فــي عــام 2009، انخفاضــًا فــي مســاهمته فــي التشــغيل فــي 
الســنوات األخيــرة، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة والتــي انخفضــت مســاهمته فــي التشــغيل فيهــا مــن 
48.2 فــي المائــة فــي العــام 2009 إلــى 36.6 فــي المائــة فــي العــام 2018، فــي حيــن انخفضــت 
هــذه النســبة فــي الضفــة الغربيــة فــي ذات الفتــرة مــن 21.6 إلــى 16.5 فــي المائــة. وهنــا ال بــد 
مــن اإلشــارة إلــى أن الــدور المهــم الــذي لطالمــا لعبــه القطــاع العــام فــي تشــغيل النســاء علــى وجــه 
الخصــوص، إذ شــغل هــذا القطــاع مــا يقــارب 20 فــي المائــة مــن اإلنــاث العامــات فــي العــام 2017، 
بواقــع 27.6 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة و 35.4 فــي المائــة فــي قطــاع غــزة، وهــو مــا يؤشــر إلــى 
األثــر الكبيــر الــذي مــن الممكــن أن تحدثــه سياســات التوظيــف فــي القطــاع العــام علــى نســب عمالــة 

النســاء، ولربمــا علــى نســب مشــاركتهن االقتصاديــة أيضــًا.   

شكل 16: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من الذكور واإلناث حسب الجنس جهة العمل، 2017

وفــي ظــل عــدم وجــود عــدد كاف مــن فــرص العمــل فــي الســوق المحليــة الســتيعاب الوافديــن 
ــن عــن عمــل، شــهدت أعــداد العمــال الفلســطينيين مــن الضفــة  الجــدد إلــى ســوق العمــل والباحثي
الغربيــة والذيــن يعملــون فــي إســرائيل والمســتوطنات نمــوًا كان لــه أثــرا فــي الحــد مــن ظاهــرة البطالــة 
فــي الضفــة الغربيــة بشــكل خــاص، وفــي فلســطين بشــكل عــام.  فقــد زاد عــدد العمــال الفلســطينيين 
فــي إســرائيل والمســتوطنات مــن الضفــة الغربيــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن األعــوام 2009 و 2018 
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شكل 17: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر بفلسطين حسب المنطقة والقطاع، 2000-2018

ليصــل إلــى مــا يقــارب 127 ألــف عامــل فــي عــام 2018، أو مــا نســبته 13.3 فــي المائــة مــن إجمالــي 
العامليــن الفلســطينيين و 18.2 فــي المائــة إجمالــي العامليــن فــي الضفــة الغربيــة.  وباســتثناء نمــو 
العمالــة فــي إســرائيل والمســتوطنات، نمــت العمالــة بأقــل مــن 0.5 فــي المئــة فــي العــام 2018 

بالمقارنــة فــي العــام الســابق.

وممــا يؤســف لــه أن معظــم الفلســطينيين الذيــن يشــغلون وظائــف فــي إســرائيل، يظــل عملهــم 
مرتبطًا بارتفاع التكاليف وحاالت االستضعاف والمعاناة.  فحوالي نصف مجموع العمال الحاصلين 
علــى تصاريــح عمــل تخولهــم العمــل فــي إســرائيل يعتمــدون علــى السماســرة للحصــول علــى الوثائــق 
الازمــة. وتقــدر وزارة العمــل الفلســطينية أن ثلــث اجــور العمــال فــي إســرائيل والمســتوطنات تذهــب 
لتغطيــة تكاليــف السمســرة.  وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه غالبــًا مــا تكــون ظــروف العمــل للعمــال 
الفلســطينيين فــي اســرائيل والمســتوطنات غيــر مســتقرة، ال ســيما بالنســبة إلــى أكثــر مــن 40 ألــف 
عامــل فلســطيني يعملــون فــي إســرائيل والمســتوطنات بــدون تصاريــح عمــل.  هــذا فضــًا علــى أن 
ارتفــاع معــدالت اإلصابــات والوفيــات المهنيــة فــي مواقــع البنــاء اإلســرائيلية، والتــي تعــد مــن أعلــى 
   .ILOSTAT المعــدالت فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة وفقــًا للبيانــات المســتمدة مــن موقــع
والعديــد مــن العمــال يغــادرون منازلهــم فــي الضفــة الغربيــة قبــل الفجــر بوقــت طويــل وينتظــرون 
لســاعات طويلــة فــي أحــد المعابــر المنتشــرة علــى طــول الجــدار الفاصــل للعبــور إلــى إســرائيل، ليعــود 

معظمهــم فــي نفــس اليــوم عبــر ذات المعابــر وفــي أوقــات متأخــرة وظــروف مشــابهة.
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4.3. ما هي سمات البطالة ومن هم العاطلون عن العمل؟
إلــى جانــب اتجاهــات المشــاركة الضعيفــة فــي العمالــة والقــوى العاملــة، ارتفعــت معــدالت البطالــة 
فــي فلســطين فــي العــام 2018 إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ العــام 2020 لتصــل إلــى 30.8 فــي 
المائــة، وهــو بذلــك أعلــى معــدل للبطالــة بيــن 170 بلــدًا وإقليمــًا فــي العالــم مــن التي تتوفــر تقديرات 
حاليــة بشــأنها. وباإلضافــة إلــى العاطليــن عــن العمــل والبالــغ عددهــم 426 ألفــَا، فهنالــك مــا يزيــد عــن 
22 ألــف عامــًا آخــرًا يعانــون مــن البطالــة الجزئيــة المرتبطــة بالوقــت، أي أنهــم يعملــون لســاعات أقــل 
ممــا هــم مســتعدون ويرغبــون.  هــذا فضــًا عــن زهــاء 90 ألــف شــخص متاحيــن للعمــل ولكنهــم لــم 

يبحثــوا عــن عمــل لفقدانهــم األمــل فــي ايجــاد فرصــة عمــل.

شكل 18: النسبة المئوية للبطالة بفلسطين حسب المنطقة، 2000-2018

وينعكــس أثــر الحصــار اإلســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2007 ومــا تبعــه مــن حــروب 
شــنتها إســرائيل علــى القطــاع )2012 و 2014( وإغــاق مصــر ألنفــاق التهريــب التــي كانــت خــال 
الفتــرة التــي تلــت الحصــار مباشــرة تشــكل شــريان الحيــاة الرئيســي لاقتصــاد الغــزي علــى معــدالت 
البطالــة قطــاع غــزة بشــكل واضــح، حيــث ازدادت نســب البطالــة بيــن األعــوام 2007 و2018 بمــا 
يقــارب 12 نقطــة مئويــة، لتصــل فــي العــام 2018 إلــى 52 فــي المائــة.    وبالرغــم مــن االرتفــاع الكبيــر 
فــي عــدد العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل خــال الفتــرة ذاتهــا، لــم تشــهد معــدالت البطالــة فــي 
الضفــة الغربيــة أي تغيــر يذكــر، حيــث لــم تنخفــض معــدالت البطالــة فيهــا خــال االثنــي عشــرة ســنة 
الماضيــة ســوى بثاثــة أعشــار المائــة وبقيــت أعلــى بكثيــر مــن نســب البطالــة قبــل العــام 2000، 
فــي مؤشــر واضــح علــى ضعــف قــدرة االقتصــاد علــى خلــق فــرص العمــل الكافيــة لألعــداد الكبيــرة 
مــن الوافديــن الجــدد لســوق العمــل مــن جهــة، ونزعــة أعــداد كبيــرة مــن العامليــن لانتقــال -حيثمــا 

اســتطاعوا- مــن العمــل فــي الضفــة الغربيــة إلــى العمــل فــي إســرائيل بحثــًا عــن أجــور أعلــى.  
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شكل 19: التوزيع النسبي للبطالة حسب المعمر والجنس والمنطقة، 2018

وتعــد البطالــة مشــكلة مزمنــة وطويلــة األجــل بالنســبة للعاطليــن عــن العمــل، وخصوصــًا الشــباب 
واإلنــاث بشــكل عــام وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، مــا ينعكــس ســلبًا علــى آفــاق تشــغيلهم فــي 
ظــل ارتفــاع تكاليــف إعــادة إدماجهــم وتدريبهــم مــن وجهــة نظــر أصحــاب العمــل.  وفــي هــذا الســياق، 
تشــير نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام 2018 إلــى أن 46.4 فــي المائــة مــن العاطليــن عــن العمــل 
)13.3 فــي المائــة فــي الضفــة الغربيــة و 64.5 فــي المائــة فــي غــزة( كانــوا عاطليــن عــن العمــل ألكثــر 
مــن عــام.  وتشــير ذات النتائــج إلــى كــون اإلنــاث أكثــر عرضــة بشــكل ملحــوظ مــن الرجــال ألن يكونــوا 
عاطليــن عــن العمــل بشــكل مزمــن. فحالمــا تصبــح اإلنــاث عاطــات عــن العمــل، يزيــد احتمــال تعرضهــن 
للبطالــة المزمنــة أكثــر مــن 1.6 أضعــاف مــن الرجــال. وهــذا االحتمــال أكبــر فــي الضفــة الغربيــة بســبب 
انخفــاض معــدل البطالــة بشــكل ملحــوظ بيــن الرجــال عنــه فــي غــزة، حيــث تزيــد احتماليــة بقــاء النســاء 
ــة األجــل )وعــدم  ــة طويل ــه للرجــال.  وللبطال ــر مــن الرجــال بثــاث مــرات عن عاطــات عــن العمــل أكث
المهــرة  للعمــال  بالنســبة  خاصــة  والمعنويــات،  التوظيــف  قابليــة  علــى  ســلبية  عواقــب  النشــاط( 
والشــباب، ممــا يشــير إلــى الحاجــة إلــى تدابيــر إضافيــة إلعــادة إدمــاج األشــخاص الذيــن فقــدوا ثقتهــم 

بأنفســهم والمهــارات الازمــة لســوق العمــل الحالــي علــى الســنوات.
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وبالرغــم مــن تحســن معــدل البطaالــة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2019 لكنــه ظــل مرتفعــا ومــن 
المتوقــع أن يرتفــع بشــكل أكبــر نتيجــة لتفشــي فيــروس كــورون، حيــث ارتفــع معــدل البطالــة فــي 
النصــف األول مــن عــام 2019 نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي، ليصــل إلــى 26.8 فــي المائــة، ثــم تراجــع 
بعــد ذلــك إلــى 24 فــي المائــة فــي الربــع األخيــر بســبب تراجــع المواجهــة فــي عائــدات المقاصــة. ومــع 
ذلــك، ال يظهــر هــذا التحليــل االختــاف الكبيــر فــي نســب البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  
ففــي قطــاع غــزة ، كان 42.7 فــي المائــة مــن القــوى العاملــة عاطليــن عــن العمــل فــي الربــع األخيــر 
مــن عــام 2019. ويمثــل هــذا زيــادة نقطتيــن مئويتيــن مقارنــة بالربــع نفســه مــن عــام 2018. أمــا فــي 
الضفــة الغربيــة فقــد كان الوضــع مختلًفــا تماًمــا حيــث بلــغ معــدل البطالــة حوالــي 17 فــي المائــة 
خــال الســنوات األخيــرة ولكنــه انخفــض إلــى 13.7 فــي المائــة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2019. ومــع 
تفشــي فايــروس كورونــا المســتجد، فقــد عــدد كبيــر مــن العمــال وظائفهــم خاصــة فــي القطاعــات 
التــي تأثــرت فــي الغالــب بإجــراءات االغــاق والتباعــد االجتماعــي مثــل الســياحة والمطاعــم، والتــي، 
وال يــزال ثلثــي منشــآتها تقريبــًا مغلــق بســبب الجائحــة. ويقــدر عــدد العاطليــن عــن العمــل الجــدد فــي 
القطــاع الســياحي بمــا يقــارب األربعيــن ألفــًا.  وتشــير تقديــرات وزارة االقتصــاد الوطنــي إلــى أن نحــو 
ثلثــي المنشــآت العاملــة فــي فلســطين تأثــرت بشــكل كلــي وجزئــي نتيجــة لإلغاقــات والبروتوكــوالت 
واإلجــراءات الصحيــة وبالتالــي فــإن أكثــر مــن مئــة ألــف منشــأة تعطلــت مــا انعكــس مباشــرة علــى 
العجلــة االقتصاديــة فــي فلســطين وتــرك آثــارًا ســلبية حيــث أدى تعطــل المنشــآت إلــى زيــادة نســبة 
المتعطليــن عــن العمــل كمــا أثــر ذلــك ســلبًا علــى حجــم التبــادل التجــاري والقــوة الشــرائية نتيجــة لعــدم 

دفــع الرواتــب كاملــة وانخفــاض دخــل المواطــن.

وكمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن الــدول، تتســم ظاهــرة البطالــة فــي فلســطين بكونهــا شــبابية بامتيــاز، 
حيــث شــكل العاطلــون عــن العمــل فــي فئــة الشــباب )24-15( مــا نســبته 35.8 فــي المائــة مــن 
إجمالــي العاطليــن عــن العمــل، وبواقــع 38.8 فــي المائــة و 34.2 فــي المائــة مــن أجمالــي العاطليــن 
عــن العمــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى التوالــي.  ويكشــف فحــص معــدالت البطالــة مــن 
منظــور النــوع وجــود تبايــن كبيــر بيــن الجنســين أيضــًا.  فتنتشــر البطالــة بيــن اإلنــاث مــا دون 45 عــام 
أكثــر منهــا للذكــور، وخصوصــًا فــي الفئــات العمريــة )24-15( و )44-35(، وتبــدو هــذه الفروقــات أكثــر 
وضوحــًا فــي الضفــة الغريبــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 16 أعــاه.  وال يعكــس هــذا التبايــن فقــط 
ــر  ــا لتوقعــات التوظيــف األضعــف بشــكل غي ــة النســائية، ولكــن أيًض الحجــم المحــدود للقــوة العامل

متناســب لديهــم فــي ظــل الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة. 

ويتضــح حجــم مشــكلة البطالــة للشــباب عنــد النظــر لمــدى تفشــي البطالــة بينهــم كوحــدة واحــدة،  
حيــث بلغــت نســبة البطالــة بيــن فئــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة 24-15 عــام مــا يقــارب 47 فــي 
المائــة فــي العــام 2018، وبواقــع 30 فــي المائــة تقريبــًا فــي الضفــة الغربيــة و 72 فــي المائــة فــي 
قطــاع غــزة، وبالتالــي كانــت فئــة الشــباب هــي األكثــر تأثــرًا فــي البطالــة بيــن جميــع الفئــات العمريــة 

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل التالــي.
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شكل 20: نسب البطالة بين الفئات العمرية حسيب المنطقة والجنس، 2018

ارتبــاط التغيــر فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل فــي التغيــر فــي الطلــب علــى العمالــة والبطالــة:  تشــير 
بيانــات مســح القــوى العاملــة إلــى ان معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة قــد اتخــذ منحــى معاكســا 
التجاهــات نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل )أنظــر شــكل 11(. فقــد بــدأ معــدل البطالــة لإلنــاث 
المتعلمــات باالرتفــاع، بنمــط خطــي، وبوتيــرة متســارعة، لفئــة الشــابات، عقــب انتهــاء االنتفاضــة 
ــر  الثانيــة )2003(  حتــى وصــل إلــى حوالــي 58 فــي المائــة مقابــل 25 فــي المائــة للمتعلمــات األكب
عمــرا. وأمــا بالنســبة للشــباب األعلــى تعليمــا فقــد انخفــض معــدل البطالــة بشــكل طفيــف عقــب 
انتهــاء االنتفاضــة الثانيــة ومــا لبــث أن اســتقر بعدهــا حــول معــدل 20 فــي المائــة. واتبــع معــدل 
البطالــة لــدى الذكــور، األكبــر عمــرا واألعلــى تعليمــا، نفــس االتجــاه ولكــن عنــد مســتوى معــدل بطالــة 

متــدن: حــول 5 فــي المائــة.  

كمــا تظهــر البيانــات عاقــة مشــابهة لفئــة األقــل تعليمــا خصوصــا لفئــة الذكــور )أنظــر شــكل 21(، 
حيــث وصــل معــدل البطالــة إلــى مســتوى 22 فــي المائــة للشــباب و12 فــي المائــة للذكــور األكبــر 
ــات اتجاهــا مختلفــا عــن نظيراتهــن األعلــى  ــاث األقــل تعليمــا، فتظهــر البيان عمــرا. وأمــا بالنســبة لإلن
تعليمــا، ليصــل معــدل البطالــة إلــى 18 فــي المائــة للشــابات و3 فــي المائــة لإلنــاث الكبــر عمــرا. لكــن 
يرجــى الحــذر عنــد تفســير التغيــرات فــي معــدل البطالــة لإلنــاث األقــل تعليمــا نتيجــة تدنــي مســتوى 

مشــاركتهن فــي ســوق العمــل كمــا هــو موضــح أعــاه. 

وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى ارتبــاط معــدل البطالــة لفئــة الذكــور األقــل تعليمــا بالطلــب علــى العمــال 
العمــال  علــى  الطلــب  ينحصــر  اذ  والمســتوطنات.  اإلســرائيلي  العمــل  ســوق  فــي  الفلســطينيين 
الفلســطينيين، علــى نحــو كبيــر، فــي قطاعــي االنشــاءات والزراعــة اإلســرائيلي وفــي المهــن التــي ال 
تلــزم مســتوى عــال مــن التعليــم. فقــد أدى اغــاق ســوق العمــل اإلســرائيلي، خــال االنتفاضــة الثانية، 
إلــى عــودة معظــم العامليــن فيــه إلــى البحــث عــن عمــل فــي الضفــة الغربيــة. وفــي هــذا الصــدد، تبيــن 
دراســة نشــرتها مــاس )فــاح 2016( االرتفــاع )االنخفــاض( فــي نســبة العامليــن الفلســطينيين فــي 
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ســوق العمــل اإلســرائيلي والمســتوطنات يقابلــه انخفــاض )ارتفــاع( مماثــل بالقيمــة لمعــدل البطالــة 
لفئــة الذكــور األقــل تعليمــا فــي الضفــة الغربيــة )أنظــر فــي األســفل مزيــدا مــن النقــاش حــول ســوق 

العمــل اإلســرائيلي(.

وبذلــك، يمكــن االســتدالل مــن هــذا التحليــل إلــى انخفــاض )ارتفــاع( نســبة المشــاركة لإلنــاث األعلــى 
تعليمــا )الذكــور األعلــى تعليمــا( فــي الضفــة الغربيــة يرتبــط بارتفــاع )انخفــاض( معــدل البطالــة لهــذه 
تفيــد  والتــي  العمــل،  لســوق  االقتصاديــة  النظريــات  مــع  النتيجــة  هــذه  تتســق  بالترتيــب.  الفئــات 
ــى  ــه(.  وعل ــز( األفــراد علــى تركــه )دخول ــأن تراجــع )تحســن( أداء ســوق العمــل يرتبــط بتثبيــط )تحفي ب
المســتوى السياســاتي، تبيــن هــذه النتيجــة إلــى أن التدخــات الحكوميــة التــي تســعى إلــى تحفيــز 
مشــاركة اإلنــاث، خصوصــا المتعلمــات، فــي ســوق العمــل يجــب أن تراعــي مســألة تحفيــز الطلــب علــى 

القطاعــات الموظفــة لهــذه الفئــة. 

شكل 21: التغيرات في معدل البطالة لألفراد األعلى تعليما في الضفة الغربية 1999-2018
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شكل 22: التغيرات في معدل البطالة لألفراد األقل تعليما في الضفة الغربية 1999-2018

وأمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد ارتفــع معــدل البطالــة لجميــع فئــات المتعلميــن، مــا عــدا الذكــور األكبــر 
عمــرا، بعــد االنتفاضــة الثانيــة، بشــكل متســارع ليصــل عــام 2018 إلــى 62 فــي المائــة للشــباب األعلــى 
تعليمــا، 86 فــي المائــة للشــابات األعلــى تعليمــا، و51 فــي المائــة للشــباب األعلــى تعليمــا. فيمــا 
اســتقر معــدل البطالــة حــول معــدل 15 فــي المائــة للذكــور المتعلميــن األكبــر عمــرا )أنظــر شــكل 
23(. كمــا ارتفــع معــدل البطالــة لجميــع الفئــات األقــل تعليمــا )انظــر شــكل 24(  وممــا ال شــك فيــه 
ان ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي قطــاع غــزة يعــود بشــكل أســاس إلــى آثــار الحصــار اإلســرائيلي منــذ 
عــام 2005 والــذي تــم تشــديده بعــد ســيطرة حمــاس عســكريا علــى قطــاع غــزة عــام 2007، وكذلــك 
الحــروب التــي شــنتها إســرائيل خــال الســنوات الماضيــة. وعلــى عكــس الحــال فــي الضفــة الغربيــة، 
فــان ارتفــاع معــدل البطالــة خصوصــا لإلنــاث المتعلمــات قــد ترافــق مــع ارتفــاع نســبة مشــاركتهن 
فــي ســوق العمــل. ويمكــن تفســير هــذا االرتبــاط بالرجــوع إلــى النظريــة االقتصاديــة التــي تعــرف ب

added worker effect والتــي تربــط بيــن تراجــع مؤشــرات ســوق العمــل ودخــول اإلنــاث، خصوصــا 
المتزوجــات، ســوق العمــل مــن أجــل اســناد رب األســرة وتعويــض النقــص فــي الدخــل.
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شكل 23: التغيرات في معدل البطالة لألفراد األعلى تعليما في قطاع غزة 1999-2018

شكل 24: التغيرات في معدل البطالة لألفراد األقل تعليما في قطاع غزة 1999-2018
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شكل 25: التغيرات في حصص العمالة لفئات الشباب المتعلمين ونظرائهم في القطاعين العام والخاص، الضفة الغربية   1999-2018.

ويعــود ارتفــاع معــدل البطالــة لــدى الشــابات األعلــى تعليمــا فــي الضفــة الغربيــة إلــى انخفــاض الطلب 
عليهــن مــن القطــاع العــام، المشــغل الرئيــس لإلنــاث فــي فلســطين، والقطــاع الخــاص.  ويشــغل 
القطــاع العــام، بحســب بيانــات مســح القــوى العاملــة لعــام 2018، حوالــي41 في المائة  من مجموع 
اإلنــاث العامــات واألعلــى تعليمــا. ويعــد، قطــاع التعليــم العــام المشــغل األســاس. حيــث يوظــف 
حوالــي 70 فــي المائــة مــن مجمــوع العامــات فــي القطــاع العــام. تشــير البيانــات الصــادرة عــن وزارة 
التربيــة والتعليــم بــأن عــدد الوظائــف المتاحــة فــي هــذا القطــاع قــد انخفضــت بشــكل ملمــوس خــال 
الســنوات الماضيــة. ولتوضيــح التغيــر فــي الطلــب علــى اإلنــاث األعلــى تعليمــا فــي ســوق العمــل فــي 
الضفــة الغربيــة، تــم مقارنــة الطلــب علــى هــذه الفئــة مــع الفئــة المناظــرة مــن الذكــور فــي القطــاع 
الخــاص والعــام. اذ يوضــح هــذا التمريــن الطلــب علــى الداخليــن الجــدد لســوق العمــل )فئــة الشــباب(.  
توضــح الرســوم البيانيــة فــي شــكل )25( أن نســبة العامليــن فــي القطــاع العــام مــن الفئتيــن قــد 
انخفضــت منــذ بدايــة عــام 2009. اال أن هــذا االنخفــاض رافقــه ارتفــاع )انخفــاض( فــي نســبة العامليــن 
مــن فئــة الذكــور )اإلنــاث( فــي القطــاع الخــاص. بمعنــى، آخــر، ان انخفــاض التوظيــف فــي القطــاع 
العــام قــد تــم تعويضــه نســبيا فــي القطــاع الخــاص فقــط لفئــة الذكــور فيمــا انخفــض الطلــب فيــه 

علــى فئــة اإلنــاث )انظــر مزيــدا مــن النقــاش حــول البطالــة فــي األســفل(.
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وللتدليــل علــى انخفــاض الطلــب علــى الموظفيــن فــي قطــاع التعليــم، تظهــر بيانــات وزارة التعليــم أن 
عــدد الوظائــف الســنوية المتاحــة فــي هــذا القطــاع فــي الضفــة الغربيــة قــد انخفــض مــن 2371 شــاغر 
عــام 2010 إلــى 1250 شــاغر عــام 2018. ويمكــن تفســير توجــه اإلنــاث للعمــل فــي القطــاع العــام، 
وخصوصــا فــي قطــاع التعليــم، بعــدة أســباب، مــن أهمهــا أن ظــروف العمــل تتائــم مــع المســؤوليات 
التــي رســمها المجتمــع لــدور المــرأة والــذي يتركــز فــي رعايــة األســرة واألوالد. فمعــدل عــدد ســاعات 
العمــل أقــل مــن القطــاع الخــاص، فمعــدل عــدد الســاعات لإلنــاث العامــات فــي القطــاع العــام 
يبلــغ 33 ســاعة مقابــل 40 ســاعة للعامــات فــي القطــاع الخــاص. كمــا أن العامليــن فــي القطــاع 
العــام يتمتعــون بحقوقهــم المتعلقــة باإلجــازات مدفوعــة األجــر واجــازات األمومــة، بحســب مــا أقــره 
قانــون العــل الفلســطيني وقانــون الخدمــة المدنيــة. وفــي المقابــل، ال يلتــزم معظــم المشــغلون فــي 
القطــاع الخــاص بهــذه القوانيــن )انظــر مزيــدا مــن النقــاش فــي األســفل(. ونتيجــة للمزايــا التــي يقدمهــا 
القطــاع العــام، ينخــرط قطــاع واســع مــن اإلنــاث للتخصــص فــي تخصصــات أكاديميــة مرتبطــة بمهنــة 
التعليــم. تشــير بينــات تعــداد الســكان، الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،  أن حوالــي 
44 فــي المائــة مــن اإلنــاث اللواتــي حصلــن علــى تعليــم أعلــى مــن جامعــي انخرطــن فــي هــذا النــوع 

مــن التخصصــات، والتــي تضــم التعليــم، واللغــات، والعلــوم البيولوجيــة، والرياضيــات واإلحصــاء. 

ان تركــز اإلنــاث فــي هــذه التخصصــات، علــى عكــس الذكــور بنســبة 22 فــي المائــة، يحــد مــن قدرتهــن 
علــى إيجــاد فــرص عمــل فــي ظــل انخفــاض التوظيــف فــي القطــاع العــام. ويبــدو ان الجيــل الجديــد 
مــن فئــة المتعلميــن قــد عــدل مــن قراراتــه الخاصــة بالتخصــص األكاديمــي بعيــدا عــن مجــال التعليــم. 
تشــير البيانــات الموثقــة فــي جــدول )4( أن نســبة اإلنــاث التــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 44-19 واللواتــي 
انخرطــن فــي تخصــص التعليــم قــد بلغــت 28.5 فــي المائــة مقابــل 34.8 فــي المائــة لإلنــاث األكبــر 
عمــرا. وفــي المقابــل تظهــر البيانــات توجــه لإلنــاث نحــو تخصــص األعمــال واإلدارة اذ بلغــت النســبة 
28.4 فــي المائــة للفئــة العمريــة األولــى مقابــل 19.5 فــي المائــة للفئــة العمريــة الثانيــة. وتظهــر 
البيانــات أيضــا نفــس التغيــر لفئــة الذكــور. كمــا تشــير البيانــات بــأن التخصصــات التي ينخــرط فيها معظم 
األفــراد تقليديــة وتعكــس بشــكل أو بآخــر هيكليــة االقتصــاد الــذي يعتمــد علــى الخدمــات التقليديــة 
كالتجــارة والقطــاع العــام. أمــا تلــك التــي ترتبــط بالنشــاطات االقتصاديــة الصناعيــة والمتقدمــة مثــل 
تكنولوجيــا المعلومــات والهندســة والرياضيــات مــا زال االقبــال عليهــا ضعيفــا لضعــف الطلــب عليهــا. 
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جدول 4: التوزيع النسبي للتخصصات األكاديمية: بحسب الجنس والعمر 2017.

ذكورالتخصص
19-44

ذكور
45-65+

ذكور
الجميع

إناث
19-44

إناث
45-65+

إناث
الجميع

%29.4%34.8%28.5%14.2%18.1%12.6التعليم

%1.8%1.0%2.0%1.8%1.0%2.1الفنون
الدراسات اإلنسانية 

%2.6%2.4%2.6%1.8%2.6%1.6)باستثناء اللغات(

%9.3%15.8%8.2%4.3%9.4%2.3اللغات
العلوم االجتماعية 

%3.2%3.7%3.2%4.4%4.9%4.2والسلوكية

%1.6%0.8%1.7%2.5%0.9%3.1الصحافة واإلعالم

%20.3%13.8%21.5%25.9%19.5%28.4األعمال واإلدارة

%3.5%2.9%3.6%6.2%5.3%6.6القانون
العلوم البيولوجية والعلوم 

%1.0%0.9%1.0%0.4%0.6%0.3المتصلة بها

%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.0البيئة

%1.9%1.4%2.0%1.7%2.9%1.2العلوم الفيزيائية

%2.2%2.7%2.1%1.1%1.9%0.8الرياضيات واإلحصاء
تكنولوجيا االتصاالت 

%3.3%1.4%3.7%4.8%2.0%5.9والمعلومات

الهندسة والحرف 
%1.8%0.6%2.0%9.1%8.5%9.4الهندسية

%0.2%0.3%0.1%0.2%0.2%0.2التصنيع والمعالجة

%1.7%0.9%1.8%5.0%6.3%4.5الهندسة المعمارية والبناء

%0.2%0.2%0.2%1.1%1.8%0.8الزراعة

%0.0%0.0%0.0%0.2%0.2%0.2البيطرة

%9.6%10.6%9.4%10.2%10.4%10.1الصحة

%5.1%3.6%5.4%2.9%1.9%3.3الرفاه

%0.7%1.7%0.6%1.1%0.6%1.2الخدمات الشخصية

%0.0%0.0%0.0%0.9%0.7%1.0خدمات األمن

%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1خدمات النقل

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0أخرى

%0.2%0.3%0.2%0.2%0.3%0.2غير مبين

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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4.4. هيكلية األجور
تتبايــن معــدالت األجــور بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل واضــح، وهــو أمــر متوقــع فــي ظــل 
التبايــن الواضــح فــي معــدالت البطالــة بينهمــا وقــدرة القطــاع الخــاص فيهمــا علــى الصمــود والتكيف 
مــع أو التغلــب علــى المعوقــات والظــروف التــي يفرضهــا االحتــال االســرائيلي.  كمــا تتبايــن أجــور 
الذكــور عنهــا لإلنــاث لألعمــال المماثلــة.    فــي العــام 2018، بلــغ معــدل األجــور اليومــي فــي الضفــة 
الغربيــة، باســتثناء العامليــن فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي، 110 شــيكل بواقــع 113 شــيكل لإلنــاث 
و 98 شــيكل للذكــور. وكمــا يظهــر الجــدول )5( تبيانــا فــي األجــور بيــن القطــاع العــام والخــاص، حيــث 
يقــل معــدل األجــور اليوميــة األخيــر ب16. ويــزداد هــذا التبايــن بحســب الجنــس ليبلــغ معــدل األجــور 

لإلنــاث فــي القطــاع الخــاص حوالــي ثلثــي نظيــره فــي القطــاع العــام.

وأمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد بلــغ معــدل األجــور 70شــيكل، منخفضــا عــن معــدل الجــور فــي الضفــة 
بحوالــي %36. ويــزداد التفــاوت عنــد تحليــل الفــوارق فــي األجــور بيــن القطــاع العــام والخــاص. فعلــى 
عكــس اتجــاه التبايــن فــي الضفــة الغربيــة، فــان معــدل األجــور لإلنــاث أعلــى مــن نظيــره للذكــور. ويرجــع 
الســبب إلــى أن معظــم العامــات يعملــن فــي القطــاع الحكومــي والــذي يبلــغ معــدل األجــر فيــه مــا 

يقــارب ثاثــة أضعــاف معــدل األجــور فــي القطــاع الخــاص.  

جدول 5: توزيع األجور في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2018

التخصص
الضفة 
الغربية 

قطاع خاص

الضفة 
الغربية 

قطاع عام
قطاع غزة قطاع غزة

قطاع خاص
قطاع غزة 
قطاع عام

104120703496معدل األجور

110121673597معدل األجور- ذكور

77119842996معدل األجور-إناث

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التبايــن فــي األجــور بيــن القطــاع العــام والخــاص يمكــن تفســيره باختــاف اليــة 
تحديــد مســتوى األجــور. اذ تتحــدد األجــور فــي القطــاع الخــاص بنــاء علــى تفاعــات العــرض والطلــب، 
حيــث ترتفــع األجــور كلمــا قــل فائــض العــرض مــن العمــال )ازداد الطلــب عليهــم( وينخفــض كل مــا 
زاد هــذا الفائــض. وأمــا فــي القطــاع العــام، فيعتمــد مســتوى األجــور بشــكل أســاس علــى ميزانيــة 
الحكومــة والضغــط مــن جانــب النقابــات العماليــة فــي القطــاع الحكومــي لرفــع األجــور. وعلــى هــذا 
األســاس نــرى التفــاوت الكبيــر بيــن معــدل األجــور فــي القطــاع العــام والخــاص فــي قطــاع غــزة. فقــد 
تلقــى القطــاع الخــاص ضربــات متتاليــة نتيجــة الحصــار اإلســرائيلي المســتمر والحــروب التــي شــنتها 
إســرائيل خــال الســنوات الماضيــة، ممــا أضعــف مــن قدرتــه علــى توليــد الوظائــف وزيــادة الطلــب 

علــى العمــال.

يظهــر شــكل )26( التغيــرات التــي طــرأت علــى معــدل األجــور فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة 
خــال الفتــرة مــا بيــن عــام 2000 وعــام 2018. ففــي الضفــة الغربيــة، ارتفــع معــدل األجــور فــي 
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ــرة، حيــث تجــاوز معــدل األجــور فــي القطــاع الخــاص  القطــاع العــام بشــكل خطــي خــال طــول الفت
ــار  ــة وتوســعت الفجــوة بينهمــا فــي معظــم الســنوات الاحقــة. فاآلث عقــب انتهــاء االنتفاضــة الثاني
الســلبية التــي تعــرض لهــا القطــاع الخــاص الفلســطيني خــال فتــرة االنتفاضــة الثانيــة لــم تنتهــي كليــا. 
ويأتــي علــى رأســها التأثيــرات الخاصــة بتقييــد نســبة العمــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي ســوق 
العمــل اإلســرائيلي والتــي مــا تــزال دون مســتوياتها قياســا بالســنوات التــي ســبقت هــذه الفتــرة. ممــا 
أدى إلــى تراكــم فــي فائــض العمــل ومنــع ارتفــاع األجــور بوتيــرة أعلــى. وأمــا فــي قطــاع غــزة،  فيظهــر 
شــكل )26( ثباتــا نســبيا فــي معــدل األجــور فــي القطــاع الخــاص حــول 52 شــيكل حتــى عــام 2014 
ومــن ثــم انخفــاض فــي األعــوام الاحقــة. فيمــا واصــل معــدل األجــور فــي القطــاع العــام ارتفاعــه، 

بشــكل متذبــذب، طــوال الفتــرة.

شكل 26: معدل األجر اليومي للعاملين في القطاع العام والخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة: 2000-2018

4.5. الحد األدنى لألجور
أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني عــام 2012 قــرار رقــم )11( يقــر تطبيــق حــد أدنــى لألجــر الشــهري 
مبلغــًا وقــدره )1450 شــيقل( شــهريًا، وأجــر يومــي بمقــدار 65 شــيكل لعمــال المياومــة وخاصــة 
العامليــن بشــكل يومــي غيــر منتظــم، إضافــة إلــى العمــال الموســميين مبلغــًا وقــدره )65 شــيقل( 
يوميــًا.  وقــد حــدد القــرار بدايــة عــام 2013 تاريــخ تطبيــق القــرار. نوثــق فيمــا يلــي مــدى تطبيــق 
القطــاع الخــاص لهــذا القــرار عــن طريــق تتبــع التغيــر فــي نســبة العامليــن الذيــن يتقاضــون أجــرا دون 

هــذا الحــد. 

يتتبــع شــكل )27( التغيــر فــي نســبة هــذه الشــريحة مــن عاملــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة 
وبشــكل منفصــل للذكــور واإلنــاث. تــم اســتبعاد قطــاع غــزة فــي هــذا التحليــل ألســباب تعــود إلــى 
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االنقســام الفلســطيني، حيــث تــم تبنــي هــذا القــرار مــن الحكومــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة. 
المعيشــة  ظــروف  علــى  لألجــور  األدنــى  الحــد  تحديــد مســتوى  أســس  اعتمــدت  فقــد  وكذلــك، 
وطبيعــة ســوق العمــل فــي الضفــة الغربيــة. تشــير البيانــات إلــى وجــود تفــاوت كبيــر فــي نســب 
ــة الســنة األولــى للتطبيــق حوالــي 32  االمتثــال بيــن الذكــور واإلنــاث. فقــد بلغــت النســبة فــي نهاي
فــي المائــة للذكــور وزادت عــن 50 فــي المائــة لإلنــاث. لكــن هــذه النســبة مــا لبثــت ان انخفضــت 
وبشــكل ملمــوس للذكــور حتــى وصلــت إلــى حوالــي 11 فــي المائــة للعــام 2018. وأمــا بالنســبة 
لإلنــاث، فقــد انخفضــت النســبة ولكــن بشــكل محــدود لتصــل إلــى حوالــي 43 فــي المائــة لنفــس 
العــام. ويبقــى الســؤال، هــل يعبــر انخفــاض نســبة العامليــن الذيــن يتقاضــون أجــرا دون الحــد األدنــى 
عــن التــزام المشــغلين بقــرار الحكومــة أم يعكــس ارتفاعــا فــي األجــور نتيجــة اليــات العــرض والطلــب. 
أجابــت دراســتين أعدهمــا معهــد مــاس عامــي 2014 و2019 عــن هــذا التســاؤل وبينتــا أن األمــر 

يتعلــق بارتفــاع مســتوى األجــور.

شكل 27: نسبة العاملين الذين يتقاضون أجرا دون الحد األدنى

4.6. حجم المنشآت والعمالة غير المنظمة والتمويل
تصنــف المنشــآت االقتصاديــة فــي فلســطين إلــي أربعــة تصنيفــات وهــي المنشــآت متناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة وكبيــرة الحجــم وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني للعــام 2011. وبنــاءًا 
علــى نتائــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 فقــد بلــغ عد المنشــآت االقتصادية 
العاملــة فــي فلســطين 142,383  منشــأة، توزعــت بواقــع 13.5 فــي المائــة فــي القطــاع الصناعــي، 
و54.9 فــي المائــة فــي قطــاع التجــارة الداخليــة، و31.0 فــي المائــة فــي قطــاع الخدمــات، و0.6 فــي 
المائــة فــي قطــاع اإلنشــاءات،  وتشــغل هــذه المنشــآت مــا يقــارب 424,852 عامــل. عنــد تصنيــف 



59 االستراتيجية الوطنية للتشغيل

المنشــآت االقتصاديــة حســب الحجــم فإنهــا تتــوزع بنســبة 88.6 فــي المائــة منشــآت متناهيــة الصغــر، 
و7.4 فــي المائــة منشــآت صغيــرة، و2.6 فــي المائــة منشــآت متوســطة الحجــم، و1.4 فــي المائــة 
منشــآت كبيــرة”. ومــن هنــا، فانــه مــن غيــر المســتغرب أن نجــد األغلبيــة العظمــى مــن المنشــآت 
صغيــرة الحجــم هــي منشــآت عائليــة الطابــع، والكثيــر منهــا إمــا متدنــي االنتــاج أو يعمــل بشــكل 
موســمي.  وال يزيــد عــدد المنشــآت االقتصاديــة الفلســطينية التــي توظــف أكثــر مــن 100 عامــل عــن 

137 منشــأة. 

تختلــف المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والمشــاريع الكبيــرة فــي مســاهمتها فــي 
النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل وتخفيــف حــدة الفقــر وتواجــه قيــوًدا مختلفــة. ففــي حيــن 
تميــل الشــركات الكبيــرة إلــى االســتفادة مــن وفــورات الحجــم، واالســتثمار أكثــر فــي البحــث والتطويــر 
، وأن تكــون أكثــر ابتــكاًرا. وبالرغــم مــن أن المنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر تلعــب المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة دوًرا مهمــًا فــي النمــو االقتصــادي والتشــغيل والحــد مــن الفقــر، إال أنهــا تتميــز 
بتماثلهــا مــن جهــة، وضعــف التكامــل فيمــا بينهــا فــي ساســل القيمــة التــي تنشــط فيهــا فــي أغلــب 
األحيــان، أو بكونهــا أكثــر “تكــراًرا” مــن كونهــا “مبتكــرة”. وتشــير هــذه األدلــة إلــى أن السياســة العامــة 
يجــب أن تســعى لخلــق بيئــة أعمــال تشــجع التكامليــة واالبتــكار فــي ساســل القيمــة االنتاجيــة –مــن 
ــر الرســمية  ــز انضمــام المنشــآت غي ــى التشــغيل- وتحفي ــة المرتكــزة إل ــاج واالنتاجي ــز االنت منظــور تعزي
للقطــاع الرســمي وتذليــل العقبــات أمامهــا لزيــادة االنتــاج مــن خــال السياســات الضريبيــة وسياســات 
االســتثمار وبرامــج تطويــر الصناعــة، وإزالــة القيــود التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

علــى وجــه الخصــوص.

مــن األمثلــة الرئيســية للقيــود التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة هــي تلــك 
المرتبطــة بالتمويــل. شــهد القطــاع المصرفــي الفلســطيني فــي الســنوات الماضيــة نمــوًا مطــردًا، 
ويتضــح هــذا النمــو جليــًا فــي تنامــي قيمــة التســهيات االئتمانيــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة لــكل 
مــن القطــاع العــام والخــاص الفلســطيني. ويســاهم القطــاع المصرفــي فــي فلســطين بــدور كبيــر 
فــي تمويــل النشــاط العقاري/اإلســكاني واالســتهاك األســري وتحفيــز الطلــب العــام فــي االقتصــاد 

نظــرًا لكونــه أهــم مكــون فــي القطــاع المالــي. 

فتشــير بيانــات ســلطة النقــد إلــى أن حجــم إجمالــي التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك 
العاملــة فــي فلســطين ازدادت مــن 1750 مليــون دوالر فــي عــام 2007 إلــى 4199 مليــون دوالر 
فــي عــام 2013 ومــن ثــم قفــزت إلــى 6865 مليــون دوالر فــي عــام 2016 وارتفعــت إلــى مــا يقتــرب 
مــن 9 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2019. ويســتحوذ القطــاع الخــاص الفلســطيني علــى النســبة 
حوالــي  بالمتوســط  حصتــه  بلغــت  حيــث  للمصــارف،  االئتمانيــة  التســهيات  محفظــة  مــن  األكبــر 
79.فــي المائــة مــن إجمالــي التســهيات البنكيــة القائمــة، امــا الباقــي فيذهــب للقطــاع العــام. أمــا 
بالنســبة للتوزيــع القطاعــي للتســهيات فبقيــت تقريبــًا دون تغيــر ملمــوس خــال الســنوات الماضيــة، 
التســهيات  مــن  المائــة  25 فــي  مــا نســبته  القــروض االســتهاكية تســتحوذ علــى  بقيــت  حيــث 
الممنوحــة للقطــاع الخــاص، بينمــا تلقــى قطــاع العقــارات واإلنشــاءات مــا نســبته 22 فــي المائــة 
مــن تلــك التســهيات، بينمــا كانــت حصــة التجــارة الداخليــة والخارجيــة مــن هــذه التســهيات 20 فــي 
المائــة. بالمقابــل، حــازت القطاعــات اإلنتاجيــة علــى نســبة ضئيلــة مــن هــذه التســهيات؛ فبلغــت حصــة 
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قطاعــات الصناعــة والزراعــة والســياحة مــن تســهيات القطــاع الخــاص حوالــي %6 و %2 و 1.8%، 
علــى التوالــي. وتشــير دراســة عطيانــي والحــاج علــي )2009( وغيرهــا مــن الدراســات األكثــر حداثــة 
)عبــد الكريــم، 2018( ان مؤسســات القطــاع الخــاص العاملــة فــي فلســطين تعانــي مــن انخفــاض 
االقــراض المقــدم لهــا مــن البنــوك. وحســب تقديــرات ســلطة النقــد فــان البنــوك تغطــي فقــط 15 
فــي المائــة مــن االحتياجــات التمويليــة لقطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والتــي ينشــط جــزء 
ــز  منهــا فــي القطاعــات االنتاجيــة.  وأكــدت  دراســة لمعهــد مــاس )مــرار، 2016( علــى ضــرورة تحفي
البنــوك علــى حســن توجيــه التســهيات االئتمانيــة نحــو القطاعــات والنشــاطات االقتصاديــة األكثــر 
قــدرة علــى االســتدامة، والتــي مــن شــأنها توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة وزيــادة التشــغيل، وتحقيــق نمــو 

مســتدام فــي الناتــج المحلــي.

إن انخفــاض التســهيات االئتمانيــة المقدمــة للقطاعــات اإلنتاجيــة واالســتثمارية ناتــج عــن أســباب 
مختلفــة تتصــل بعضهــا بجانــب العــرض واألخــرى بجانــب الطلــب. فاالســتثمار فــي القطاعــات الحيويــة 
كالزراعــة والصناعــة والســياحة يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن المخاطــر فــي ظــل الوضــع السياســي 
واالقتصــادي غيــر المســتقر فــي فلســطين، خاصــة فــي مناطــق التمــاس مثــل مناطــق )ج(، القــدس، 
وقطــاع غــزة. وبالتالــي تمــارس البنــوك سياســة ائتمانيــة أكثــر حــذرًا وتشــددًا تجــاه منــح تمويــل لهــذه 
القطاعــات مقارنــة بالتســهيات قصيــرة األجــل ألغــراض شــخصية واســتهاكية. وفــي نفــس الوقــت 
ــر مــن العمــاء عــن االقتــراض بهــدف االســتثمار لقلــة يقينهــم بقدرتهــم علــى الســداد،  ُيحجــم الكثي
إلــى عــدم توفــر الضمانــات  القــروض، باإلضافــة  الفائــدة المفروضــة علــى هــذه  والرتفــاع أســعار 
الكافيــة الممكــن تقديمهــا لذلــك الغــرض لــدى الناشــطين فــي هــذه القطاعــات. ويوجــد ســبب آخــر 
يتمثــل اصــًا فــي التراجــع المســتمر للــدور االقتصــادي لهــذه القطاعــات لحســاب قطاعــات التجــارة 
والخدمــات واالنشــاءات، بحيــث وصلــت نســبة مســاهمة هــذه القطاعــات فــي الناتــج المحلــي فــي 
عــام 2016 إلــى أقــل مــن 15 فــي المائــة، حيــث بلغــت مســاهمة قطــاع الزراعــة عــام 2018 اقــل 
مــن 7 فــي المائــة، فيمــا بلغــت مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة والتعديــن حوالــي %13 فــي 
نفــس الســنة. وقــد يكــون نقــص التمويــل المصرفــي هــو احــد االســباب لهــذا التراجــع اصــا، ممــا 
يتطلــب تحفيــز البنــوك لتوجيــه مزيــد مــن تســهياتها االئتمانيــة لهــذه القطاعــات لتعزيــز فرصهــا فــي 
التوســع والنمــو، االمــر الــذي يصــب فــي خدمــة االقتصــاد ككل ومصلحــة البنــوك نفســها فــي المــدى 
المتوســط والطويــل. وحيــث ان توفــر التمويــل الكافــي وبشــروط مقبولــة هــو احــد العوامــل التــي تؤثــر 

فــي منســوب واتجاهــات االســتثمار فــي هــذه القطاعــات، 

ومــن المتوقــع أن يكــون للتســهيات المصرفيــة تأثيــرات اقتصاديــة إيجابيــة بغــض النظــر عــن نوعهــا 
وشــروطها. ولكــن مــن المتوقــع أيضــا أن تكــون حجــم هــذه التأثيــرات وعمقهــا ومجالهــا الزمنــي 
أوســع فــي حــال منحــت ألغــراض اســتثمارية وانتاجيــة مقارنــة باألغــراض االســتهاكية والشــخصية. 
فالنــوع األول يكــون لــه تأثيــر مســتدام فــي االقتصــاد ألنــه يخلــق فــرص عمــل وســلع وخدمــات 
جديــدة لتلبيــة حاجــات المســتهلكين، ويحســن مــن حصيلــة الجبايــة الضريبيــة المحليــة ويقلــص العجــز 
فــي الميــزان التجــاري ويســهم فــي التخفيــف مــن حــدة التقلبــات فــي أســعار الســلع والخدمــات 
فــي الســوق المحلــي إلــى حــد مــا. أمــا النــوع الثانــي فيحمــل تأثيــر اقتصــادي مباشــر وفــوري مــن 
خــال قنــاة االســتهاك لكنــه ســيكون ذا أجــل قصيــر ولــن يتــرك أثــر جوهــري فــي مســار أو هيــكل 
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القطاعــات  نحــو  االقــراض  توجيــه  فــان  تحديــدا،  الفلســطينية  الحالــة  وفــي  المحلــي.  االقتصــاد 
االنتاجيــة يكتســب اهميــة خاصــة مــن حيــث تأثيــره االكبــر علــى حالــة النمــو االقتصــادي المســتدام 
مقارنــة بالتســهيات الممنوحــة لاســتهاك والتجــارة فــي ضــوء االختــال البنيــوي الواضــح والعميــق 
فــي الهيــكل االقتصــادي لصالــح قطاعــات التجــارة والخدمــات علــى حســاب القطاعــات االنتاجيــة. 
فالعوائــد االقتصاديــة المتوقــع حصولهــا نتيجــة لزيــادة االســتهاك الناجــم عــن القــروض المصرفيــة 
سيتســرب الجــزء االكبــر منهــا للــدول التــي هــي مصــدر االســتيراد وسيســتفيد االقتصــاد الفلســطيني 
بالجــزء القليــل منهــا.  ومــن هنــا فــإن إيجــاد األســاليب الكفيلــة بتحفيــز البنــوك لزيــادة نســبة التمويــل 
الممنــوح للقطاعــات االنتاجيــة الحيويــة مثــل الزراعــة والصناعــة والســياحة يجــب أن يكــون واحــد مــن 
اهــم أهــداف ســلطة النقــد الفلســطينية وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة ذات العاقــة.

وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي فــي دراســة لمعهــد مــاس 
)مــرار، 2016( إلــى وجــود تأثيــر إجمالــي إيجابــي للنمــو فــي نســبة االئتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص 
علــى النمــو االقتصــادي متمثــا فــي النمــو فــي الناتــج المحلــي الحقيقــي. إال أنــه لــم يتــم التوصــل 
إلــى وجــود أي تأثيــر ذي مغــزى للنمــو فــي نســبة االئتمــان المقــدم للقطــاع العــام علــى النمــو 
االقتصــادي ســواء فــي المــدى القصيــر أو الطويــل. أمــا بالنســبة إلــى إجمالــي االئتمــان، فقــد توصلــت 
ذات الدراســة إلــى وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة للنمــو فــي إجمالــي التســهيات علــى النمــو 
االقتصــادي ولكــن بمعامــل مرونــة أقــل مــن معامــل المرونــة لائتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص، ممــا 
يشــير إلــى أن أثــر االئتمــان المقــدم للقطــاع العــام كان ســلبيا علــى العاقــة مــا بيــن إجمالــي االئتمــان 
والنمــو االقتصــادي. وعــن العاقــة بيــن التســهيات االئتمانيــة المقدمــة للقطــاع الخــاص والنمــو 
االقتصــادي فــي المــدى القصيــر تشــير النتائــج إلــى أن النمــو االقتصــادي فــي فلســطين يعتبــر ضروريــا 
جــدًا مــن أجــل تطــور القطــاع المصرفــي فــي المــدى القصيــر، وهــذا يدعــم فيمــا يخــص العاقــة 
بيــن تطــور القطــاع المصرفــي والنمــو االقتصــادي، حيــث إن النمــو االقتصــادي يــؤدي إلــى زيــادة 
الطلــب علــى الخدمــات المصرفيــة إمــا مــن أجــل إيــداع المدخــرات أو الطلــب علــى القــروض مــن أجــل 
االســتثمار. إال أن نتائــج فحــص الســببية بيــن التســهيات االئتمانيــة المقدمــة للقطــاع الخــاص والنمــو 
االقتصــادي فــي المــدى الطويــل، تجــد أن نمــو القطــاع المصرفــي يلعــب دورًا مهمــا فــي تنميــة 
االقتصــاد اإلجمالــي. لقــد توصلــت الدراســة أيضــا إلــى أن التســهيات االئتمانيــة الكليــة لعبــت دورا 
إيجابيــا فــي التقليــل مــن نســبة البطالــة، ســواء فــي المــدى القصيــر أو الطويــل. إن نمــو التســهيات 
ــادة الطلــب علــى األيــدي العاملــة وتقليــل نســبة  المصرفيــة المقدمــة للقطــاع الخــاص أدى إلــى زي
البطالــة فــي هــذا القطــاع، كمــا أن التســهيات االئتمانيــة المقدمــة للقطــاع العــام تســببت فــي 

التقليــل مــن نســب البطالــة فــي المــدى القصيــر. 

إجمالــي  بيــن  الطويــل  أو  القصيــر  المــدى  فــي  وجــود عاقــة ســببية  إلــى  الدراســة  تتوصــل  ولــم 
التســهيات االئتمانيــة والنمــو االقتصــادي، وهــذا يتطابــق مــع عــدد كبيــر مــن الدراســات فــي الــدول 
النامية والتي أظهرت عدم فعالية السياســة االئتمانية في تحفيز النمو االقتصادي. إن عدم وجود 
مثــل هــذه العاقــة يرجــع إمــا إلــى عــدم كفــاءة سياســة االئتمــان وتوزيعهــا بشــكل غيــر فعــال، أي ال 
يخــدم دعــم األنشــطة االســتثمارية، أو إلــى ضعــف العمليــة اإلنتاجيــة أو هيــكل اإلنتــاج ومحدوديــة 
قدراتــه، أي أنــه علــى الرغــم َ مــن توفــر المــوارد الماليــة إال أن المؤسســات العامــة والخاصــة لــم تقــدر 
علــى زيــادة إنتاجهــا لاســتجابة للطلــب الفعــال الناجــم عــن زيــادة مصــادر اإلنفــاق العــام والخــاص، ممــا 
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أدى إلــى انخفــاض أثــر مضاعــف اإلنفــاق الحكومــي ومضاعــف االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد، 
األمــر الــذي أدى إلــى تســرب األمــوال وإلــى زيــادة واردات الســلع. أمــا علــى مســتوى األنشــطة 
االقتصاديــة، فأظهــرت نتائــج التحليــل للقطاعــات، أنــه ليــس هنــاك تأثيــر ذو داللــة إحصائيــة للنمــو 
فــي التســهيات االئتمانيــة علــى إنتاجيــة قطاعــات الصناعــة، التجــارة والفنــادق، النقــل والمواصــات، 
والخدمــات. هــذا يــدل علــى عــدم فعاليــة نظــام القــروض المقــدم مــن قبــل البنــوك فــي تحســين 
مســاهمة هــذه األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي الحقيقــي لاقتصــاد، ذلــك يعــود ربمــا إلــى 
أن جــزءًا كبيــرًا مــن التســهيات االئتمانيــة لهــذه القطاعــات يخصــص لشــراء الســلع الوســيطة، والتــي 
فــي أغلــب األحيــان يتــم اســتيرادها مــن الخــارج، خاصــة فــي قطــاع الصناعــة، ممــا يؤثــر ســلبا علــى النمو 
االقتصــادي. إن التأثيــر اإليجابــي الوحيــد، كان فــي قطــاع اإلنشــاءات، وذلــك يعــود ربمــا إلــى الحجــم 
الكبيــر للتســهيات االئتمانيــة فــي هــذا القطــاع، والتــي بلغــت حوالــي 790 مليــون دوالر عــام 2014، 
كمــا أنــه مــن المتعــارف عليــه أن قطــاع اإلنشــاءات فــي فلســطين يتمتــع بنشــاط قــوي يتمثــل فــي 
النمــو الكبيــر فــي هــذا القطــاع، وزيــادة الطلــب علــى المنشــآت خاصــة الســكنية خــال العقــد األخيــر.

فواضــح ان توفــر التمويــل وبشــروط ميســرة هــو احــد اهــم المتطلبــات الضروريــة للتوســع االســتثماري 
وخصوصــًا فــي القطاعــات االنتاجيــة التــي تتســم بكثافــة التشــغيل. وواضــح ان هنــاك محدوديــة فــي 
التمويــل المصرفــي المتــاح لهــذه القطاعــات وحتــى ان شــروط هــذا التمويــل علــى قلتــه يتــم منحــه 
بتكلفــة عاليــة نســبيا. وهــذا يطــرح تحــدي كبيــر امــام المســتثمرين الحالييــن او المحتمليــن. وكمــا 
هــو معــروف ان االســتثمار الخــاص قــي هــذه القطاعــات هــو احــد اهــم قنــوات خلــق فــرص عمــل. 
ويكتســب هــذا االمــر اهميــة اضافيــة فــي الحالــة الفلســطينية نظــرًا لمحدوديــة قــدرة القطــاع العــام 
علــى التوظيــف فــي الوقــت الراهــن بســبب العجــز المزمــن والمتراكــم فــي الموازنــة العامــة، وبســبب 

كبــر حصــة فاتــورة الرواتــب واالجــور اصــا فــي هيــكل االنفــاق العــام. 

فهــل المشــكلة تكمــن فــي المعــروض مــن التمويــل المصرفــي لتلبيــة احتياجــات القطاعــات االنتاجيــة؟ 
ــل المصرفــي المحــدود للقطاعــات االنتاجيــة يعــود ألســباب تتعلــق بجانــب العــرض، أي  وهــل التموي
بسياســة االئتمــان التــي تطبقهــا البنــوك؟ واذا كان كذلــك، فهــل هــذه السياســة تســتند إلــى هــدف 
التحــوط ضــد المخاطــر والتــي تكــون أكبــر فــي حالــة التمويــل الممنــوح للقطاعــات اإلنتاجيــة مقارنــه 
بغيرهــا مــن القطاعــات؟ أم أن األمــر يتعلــق بارتفــاع ربحيــة التســهيات الموجهــة ألغــراض تجاريــة 
واســتهاكية وشــخصية مقارنــة بتلــك الموجهــة للقطاعــات اإلنتاجيــة واالســتثمارية؟ ومــا هــي مصــادر 
المخاطــر العاليــة مــن وجهــة نظــر البنــوك؟ ومــا هــي المعيقــات القانونيــة والفنيــة األخــرى التــي تحــد 
مــن قــدرة البنــوك لتوجيــه جــزء أكبــر مــن تســهياتها االئتمانيــة لهــذه القطاعــات؟ وهــل هنــاك غيــاب 
لألساليب واألدوات التحفيزية التي توفرها سلطة النقد وغيرها من الجهات المعنية بإدارة االقتصاد 
الفلســطيني لقيــام البنــوك بتوجيــه تمويــل كافــي لهــذه القطاعــات مقارنــة بغيرهــا مــن القطاعــات؟

التمويــل  علــى  الطلــب  بجانــب  مرتبطــة  اإلنتاجيــة  للقطاعــات  التمويليــة  المحدوديــة  هــذه  أن  أم 
المصرفــي مــن قبــل أصحــاب منشــآت األعمــال فــي هــذه القطاعــات؟ وهــل هــذا الطلــب المنخفــض 
مرتبــط بعــدم مقــدرة هــذه المنشــآت للوصــول للخدمــات المصرفيــة اصــًا بســبب طبيعــة وظــروف 
عملهــا وخصائصهــا القانونيــة؟ أم مرتبــط بشــروط االقتــراض المصرفــي الصعبــة التــي ال تســتطيع 
المنشــآت العاملــة فــي هــذه القطاعــات تلبيتهــا مثــل ارتفــاع كلفــة القــروض وعــدم مائمــة آجالهــا 
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وعــدم توفــر الضمانــات المطلوبــة؟  ام مرتبــط بضعــف النمــو فــي هــذه القطاعــات وبالتالــي انتفــاء 
االحتياجــات التمويليــة لديهــا مــن االســاس؟ اي باختصــار، هــل المشــكلة تكمــن فــي عــدم وجــود فرص 
اقــراض كافيــة فــي هــذه القطاعــات حتــى لــو توفــرت لــدى البنــوك مــوارد ماليــة كافيــة ورغبــة لذلــك.

فالبنــوك فــي نهايــة المطــاف تبحــث عــن مقترضيــن جيديــن يملكــون قــدرة علــى الســداد ويتمتعــون 
بقــدر كافــي مــن المــاءة الماليــة، وليســت علــى اســتعداد أن تمنــح تســهيات بــأي ثمــن ألي جهــة 
تفضلهــا. فالمعادلــة فــي التمويــل المصرفــي واضحــة: عوائــد مجزيــة بأقــل قــدر مــن المخاطــر. ففــي 
نهاية االمر فان البنوك تفضل ان تمنح تسهيات ائتمانية لافراد والمؤسسات التي توفر الضمانات 
الكافيــة مثــل الرواتــب ومخصصــات نهايــة الخدمــة والعقــارات والســيارات طالمــا توفــر الطلــب عليهــا، 
وتمــارس حــذر كبيــر فــي منــح تســهيات تنطــوي علــى مخاطــر عاليــة ومبنيــة علــى التقييــم المهنــي 
للقــدرة االئتمانيــة للمقتــرض وليــس علــى الضمانــات كتلــك التــي توجــه للقطاعــات االنتاجيــة. فليــس 
مــن المتوقــع ان تضــع البنــوك منــح تســهيات ائتمانيــة لافــراد او المنشــآت العاملــة فــي القطاعــات 
االنتاجيــة فــي مقدمــة اولوياتهــا او تعطيهــا افضليــة علــى حســاب القــروض الشــخصية واالســتهاكية 
اال اذا توفــر لهــا حوافــز ســواء فــي جانــب العــرض او جانــب الطلــب تعوضهــا عــن اية مخاطر او خســائر قد 
تلحــق بهــا مــن جــراء هــذا النــوع  التســهيات. ولكــن هــذا الســلوك االئتمانــي للبنــوك ال يمكــن التســليم 
بصحتــه ومشــروعيته بالكامــل الن المخاطــر السياســية مرتبطــة بجميــع التســهيات بغــض النظــر عــن 
غرضهــا او المســتفيدين منهــا، وان مــا يميــز التســهيات للقطاعــات االنتاجيــة هــو فقــط مــا يمكــن 
ان تتعــرض لــه مــن مخاطــر االعمــال المتصلــة بتقلبــات االســواق. كمــا ان المخاطــر األخــرى المتعلقــة 
بالمــاءة الماليــة، وحوالــة الحــق، ورهــن العقــارات واألراضــي أكثــر جــودة مــن الراتــب. إضافــة إلــى ذلــك 

تكلفــة القــروض للشــركات أقــل بســبب تفــاوت الحجــم بيــن مبالــغ القــروض

وتوصلــت دراســة عبــد الكريــم )2018( إلــى اســتنتاجات مفادهــا ان هنــاك ضعــف فــي جانــب الطلــب 
علــى الخدمــات المصرفيــة مــن قبــل المنشــآت العاملــة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة. ويعــود ذلــك  لعــدة 
أســباب منهــا مــا يتصــل بمعــدالت النمــو الســالبة فــي هــذه القطاعــات وتراجــع مســاهمتها فــي الناتــج 
المحلــي وضعــف معــدالت نمــو االســتثمار الرأســمالي والتشــغيلي فيهــا بســبب مخاطرهــا النســبية 
المرتفعــة نتيجــة حساســيتها المفرطــة تجــاه التطــورات السياســية واألمنيــة علــى األرض، ممــا يجعــل 
لاقتــراض  حاجتهــا  تراجــع  وبالتالــي  القطاعــات  هــذه  فــي  االســتثمار  عــن  يحجمــون  المســتثمرون 
المصرفــي. ومــن هــذه االســباب مــا يتصــل أيضــًا بخصائــص المنشــآت العاملــة فــي هــذه القطاعــات 
وأهمهــا عــدم وجــود تســجيل قانونــي لنســبة كبيــرة منهــا لكونهــا تعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي، 
وعــدم امســاكها لســجات محاســبية أصوليــة، وضعــف قدرتهــا علــى توفيــر الضمانــات. هــذا باإلضافــة 
إلــى عــدم تعاملهــا مــع النظــام البنكــي ككل ليــس مــن خــال الطلــب علــى التســهيات فقــط بــل مــن 
خــال فتــح الحســابات والودائــع. كمــا ان الحوافــز الضريبيــة الممنوحــة لهــذه القطاعــات ال تبــدو كافيــة 
لتشــجيع االســتثمارات فــي هــذه القطاعــات وال لتشــجيع معظمهــا علــى االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر 
الرســمي إلى االقتصاد الرســمي )المنظم(. وهذا االنتقال يجعل هذه المنشــآت اكثر جرأة في مســك 

حســابات وفــق االصــول وتقديــم بيانــات ماليــة مدققــة وموثوقــة للبنــوك للحصــول علــى قــروض.

ــة االئتمــان المصرفــي للقطاعــات االنتاجيــة يعــود لجانبــي العــرض  ــأن محدودي ولكــي نختــم نقــول ب
والطلــب علــى هــذا االئتمــان. فــا البنــوك تبــدو متحمســة او مســتعدة لتقديــم مزيــد من التســهيات 
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االئتمانيــة للقطاعــات االنتاجيــة فــي ظــل ضعــف الحوافــز لذلــك ســواء علــى صعيــد تقليــل المخاطــر 
ــة بغيرهــا. وبالمقابــل، فــان الطلــب  ــز ربحيــة البنــوك مــن هــذه القطاعــات مقارن او علــى صعيــد تعزي
علــى االئتمــان المصرفــي مــن قبــل الناشــطين اقتصاديــا فــي هــذه القطاعــات ال زال محــدودًا بســبب 
ــو  ــل المصرفــي حتــى ل ــد مــن العوائــق التــي تحــول دون اســتفادتهم مــن فــرص التموي وجــود العدي
رغبــوا فــي ذلــك. وبهــذا يكــون هنــاك ضــرورة القتــراح وتطبيــق عــدد مــن االســاليب التحفيزيــة لجانبــي 
العــرض والطلــب وبالتالــي جســر الهــوة بيــن الجانبْيــن. ويمكننــا القــول بــان المشــكلة تبــدو اكبــر فــي 
ــا  جانــب الطلــب علــى التســهيات االئتمانيــة الغــراض انتاجيــة منهــا فــي جانــب العــرض، اذا مــا اخذن
باالعتبــار بــان البنــوك العاملــة فــي فلســطين لديهــا ســيولة فائضــة كبيــرة ترغــب فــي اســتثمارها ولكــن 
بــدون ان تتحمــل مخاطــر زائــدة غيــر محســوبة وغيــر مبــررة مصدرهــا حالــة عــدم اليقيــن التــي تعيشــها 
القطاعــات االنتاجيــة فــي فلســطين. ولكــن هــذا ال يعنــي اعفــاء البنــوك نفســها مــن تحمــل جــزء مــن 
المســؤولية عــن ســوء توزيــع التمويــل وعــن قصورهــا فــي ابتــكار الوســائل العملياتيــة المناســبة لتقييــم 
طلبــات االئتمــان وادارة المخاطــر المتصلــة بهــا. فاالصــل ان تتحمــل هــذه البنــوك قــدر معقــول مــن 
المخاطــر وهــذه ســمة تصاحــب انشــطة االســتثمار فــي اســواق المــال والنقــد فــي كل دول العالــم 
وليــس فــي فلســطين لوحدهــا. والحالــة الفريــدة التــي يعيشــها االقتصــاد الفلســطيني يتطلــب مــن 
البنــوك ان تكــون اكثــر جــرأة واقــل حــذرًا فــي منــح االئتمــان لقطاعــات انتاجيــة مــن المفتــرض ان تقــود 
عمليــة النمــو المســتدام، ولــو جــاء ذلــك قليــا علــى حســاب صافــي ارباحهــا ولكــن قطعــا بــدون ان 

يؤثــر علــى اســتقرارها المالــي وعلــى حقــوق المودعيــن.

ــر  ــل مــن مؤسســات االقــراض المتخصصــة: تلعــب هــذه المؤسســات دور تكميلــي فــي توفي التموي
التمويــل لمنشــآت االعمــال الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر بشــكل خــاص، الن هــذه المنشــآت تواجــه 
معيقــات اكبــر مــن غيرهــا فــي الوصــول للبنــوك والحصــول علــى تمويــل منهــا. وعليــه يلعــب اإلقــراض 
غيــر الرســمي، واإلقــراض شــبه الرســمي ممثــًا بمؤسســات اإلقــراض غيــر الحكوميــة دورًا مهمــًا 
فــي ظــل هــذا الوضــع، لكنهــا ال زالــت بحاجــة إلــى التوســع. وتبلــغ المحفظــة االئتمانيــة االجماليــة 
ُتعتبــر صغيــرة مقارنــة  300 مليــون دوالر، وهــي  المتخصــص حاليــًا حوالــي  لمؤسســات االقــراض 
بالمحفظــة المصرفيــة. وتؤكــد علــى هــذه النتيجــة دراســة )عبــد الكريــم، عابــد، وأبــو زيتــون، 2013( 
حيــث تشــير إلــى أن حجــم هــذا القطــاع ال يــزال صغيــر نســبيًا، األمــر الــذي مــن الممكــن أن يعــزى 
ــة  ــرى أن اضطــراب البيئ ــة المحيطــة. وت ــة والسياســية واألمني ــة واالجتماعي إلــى العوامــل االقتصادي
السياســية واألمنيــة يضعــف الطلــب علــى القــروض نتيجــة غيــاب االســتقرار الــازم لتنفيــذ مشــاريع 
اقتصاديــة. إضافــة إلــى ضعــف الوعــي، وغلبــة العامــل الدينــي لدى األفراد األمــر جعلهم يبتعدون عن 
طلــب اإلقــراض وبالتالــي خفــض اإلقــراض المتخصــص والحــد مــن نمــو هــذا القطــاع. معظــم قــروض 
هــذا القطــاع هــي قــروض صغيــرة بالمتوســط وتســتهدف شــريحة معينــة مــن المجتمــع الفلســطيني، 
وهــي الشــريحة التــي ليــس لديهــا قــدرة لاقتــراض مــن المصــارف لعــدم توفــر الضمانــات التــي يطلبهــا 
البنــك لديهــم. ولهــذا تركــزت نســبة عاليــة مــن القــروض الممنوحــة فــي األريــاف والمخيمــات لتؤكــد أن 
مؤسســات اإلقــراض المتخصــص تنســجم فــي الممارســة العمليــة مــع رؤيتهــا المعلنــة فــي اســتهداف 

الفئــات الفقيــرة واألقــل حظــا فــي المجتمــع الفلســطيني. 

وقــد توزعــت القــروض الممنوحــة مــن مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة علــى القطاعــات االقتصاديــة 
المختلفــة بنســب متفاوتــة، بحيــث ســيطر قطــاع اإلســكان وتحســين ظــروف الســكن علــى النســبة 
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األعلــى مــن قيمــة القــروض الممنوحــة وذلــك بنســبة %25.7 بقيمــة 21.3 مليــون دوالر، وربمــا يعــود 
ذلــك لوجــود مؤسســات متخصصــة تمنــح هــذا النــوع مــن القــروض، تــاه قطــاع التجــارة بنســبة 23.1% 
وبقيمــة  19.3 مليــون دوالر، ويأتــي قطــاع الزراعــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 19.6 %وبقيمــة 16.3 
مليــون دوالر، ثــم قطــاع الخدمــات بنســبة %14.5  وبقيمــة 12 مليــون دوالر، وتوزعــت النســب الباقيــة 
علــى كل مــن قطاعــي الصناعــة واالســتهاك بنســبة %10.8  و%6.3علــى التوالــي. وعنــد مقارنــة هــذا 
التوزيــع القطاعــي للقــروض المتخصصــة مــع التوزيع القطاعي لتســهيات المصــارف، ياحظ أن قروض 
مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة تتجــه لخدمــة أهدافهــا المتمثلــة فــي: توزيــع القــروض والعمــاء 

حســب المنطقــة الجغرافيــة، ودعــم القطــاع الزراعــي والمشــاريع التنمويــة الصغيــرة والمتوســطة.

وياحــظ مــن طبيعــة التوزيــع القطاعــي لــكل مــن القطــاع المصرفــي وقطــاع اإلقــراض المتخصــص، أن 
األخيــر يتجــه لدعــم القطاعــات التــي ال توليهــا المصــارف األهميــة الكافيــة مثــل القطــاع الزراعــي، حيث 
أن حصــة هــذا القطــاع مــن تســهيات المصــارف ال تتجــاوز 2.4 %مــن إجمالــي التســهيات الممنوحــة 
مــن المصــارف، فــي حيــن تجــاوزت 19 %مــن تســهيات مؤسســات اإلقــراض المتخصــص. وقــد يعــود 
ــة  ذلــك إلــى ان البنــوك ال تجــد فــرص اقــراض كافيــة فــي هــذه القطاعــات تلبــي الشــروط المطلوب
ومنهــا عــدم وجــود تســجيل قانونــي للمنشــآت العاملــة فيهــا وبالتالــي عــدم توفــر ضمانــات تحمــي 
البنــوك مــن مخاطــر التعثــر فــي الســداد.  فطبيعــة عمــل مؤسســات اإلقــراض وأهدافهــا ورؤيتهــا 
واهتمامهــا بالمســؤولية االجتماعيــة هــي الســبب الرئيســي فــي توجيــه قروضهــا نحــو المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة فــي القطاعــات االقتصاديــة المهمشــة. هــذا إلــى جانــب أن هــذه المؤسســات 
تهتــم بقــدر أقــل مــن المصــارف فــي تحقيــق أعلــى مســتوى مــن األربــاح وبأقــل مخاطــر ممكنــة. ألنهــا 
مؤسســات غيــر هادفــة للربــح، فتهتــم بتحقيــق أهدافهــا االجتماعيــة أكثــر مــن اهتمامهــا بتعظيــم 
أرباحهــا. وبالنظــر إلــى القــروض الممنوحــة مــن قطــاع اإلقــراض المتخصــص فياحــظ أن معظــم 
ــر مــن %50مــن القــروض،  ــة، فقــد شــكلت أكث هــذه القــروض هــي قــروض ممنوحــة ألغــراض إنتاجي
وهــي تشــمل القــروض الزراعيــة والصناعيــة والتجــارة. كمــا أن معظــم المنتفعيــن مــن هــذه القــروض 
يحافظــون علــى أعمالهــم ويطوروهــا ممــا يســاعدهم علــى االلتــزام بســداد هــذه القــروض فــي 

األوقــات المحــددة، حيــث أن نســبة الســداد فــي هــذه المؤسســات بلغــت نحــو 94%.  

4.7. الريادة ومساهمتها في التشغيل
والشــركات  الريــادة  تعزيــز  نحــو  والمانحيــن  االجتماعــي  التوجــه  المســتثمرين ذوي  اهتمــام  شــكل 
الناشــئة، ونمــو قطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت وارتباطــه مــع القطاعــات األخــرى –بمــا فيهــا حتــى 
القطاعــات الثقافيــة بمجميــع مكوناتهــا- دافعــًا للنشــاط الريــادي فــي فلســطين خــال الســنوات 
ــادة فــي فلســطين بشــكل ســريع كنتيجــة لذلــك، وظهــرت  ــر النظــام البيئــي للري ــرة. وتــم تطوي األخي
إلــى دعــم أنشــطة سلســلة القيمــة الرياديــة الجوهريــة وخدمــات الدعــم  مبــادرات كثيــرة تهــدف 
الضروريــة. ومــن األمثلــة علــى هــذه المبــادرات مســاحات العمــل المشــترك لــرواد األعمــال فــي مجــال 
الرقمنــة بهــدف تعزيــز الشــعور المجتمعــي بيــن الشــركات الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، وحاضنــات الصناعــات والمســرعات التــي تقــدم خدمــات تطويريــة وفنيــة، وصناديــق 
رؤوس المــال للمشــاريع التكنولوجيــة التــي تســتهدف االســتثمار فــي مرحلــة مبكــرة والمشــاريع التــي 
يمولهــا مانحــون والتــي ُتســهل وتوفــر محفــزات لاســتثمار الخــاص. ورغــم ذلــك، ال زالــت األنشــطة 
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الرياديــة فــي مرحلــة البدايــة، وتواجــه العديــد مــن التحديــات والقيــود التــي يجــب التغلــب عليهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال، يوضــح تقريــر مرصــد الريــادة العالمــي بأنــه خــال الفتــرة الواقعــة بيــن 2010-2012 
انخفضــت مؤشــرات تطــور الريــادة الخمســة فــي فلســطين: التمويــل، الدعــم الحكومــي، الضرائــب 
والبيروقراطيــة، البرامــج الحكوميــة والتدريــب والتعليــم الريــادي فــي المــدارس. ولــم ُيحــدث هــذا 
التقريــر منــذ ذلــك الوقــت، ولكــن كان هنــاك توافــق بيــن الجهــات المعنيــة التــي تــم التحــدث اليهــا، 
ــر هــام علــى المؤشــرات، باســتثناء بعــض التحســينات علــى  ــه لــم يحصــل تغيي ان مــع اإلشــارة إلــى أن
مســتوى اجــراءات تســجيل المنشــآت واســتحداث مجموعــة مــن القوانيــن واالجــراءات التــي تســهل 

تســجيل األمــوال غيــر المنقولــة اســتخدامها ألغــراض التمويــل.  

ــادة مــن خــال  ــة الري ــز جاهزي ــز  علــى تعزي ــادرات مــن قبــل مانحيــن كثيريــن، والتركي ورغــم تمويــل المب
دمــج تعليــم بنــاء المشــاريع والمهــارات الرياديــة فــي برامــج التعليــم على مســتويات التعليــم المختلفة، 
يتفــق الكثيــرون أن نظــام التعليــم فــي فلســطين لــم يعــزز ريــادة األعمــال. ويصــف خبراء كثيــرون منهاج 
الجامعــات بأنــه “غيــر عملــي” ويفتقــر للعديــد مــن العناصــر المطلوبــة لتزويــد الطلبــة بالمهــارات الفنيــة 
والحياتيــة األساســية للتفكيــر بطريقــة رياديــة، ومتابعــة افكارهــم المتعلقــة بالمشــاريع االقتصاديــة. 
ونتيجــة لذلــك، بــداًل مــن التركيــز علــى مشــاريعهم األساســية القائمــة علــى االســتثمار فــي الشــركات 
فــي  وطاقاتهــا  جهودهــا  فلســطين  فــي  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات  معظــم  تضــع  الناشــئة، 
التدريــب واإلرشــاد الخــاص بالمشــاريع األساســية والمهــارات ذات الصلــة لمســاعدة رواد األعمــال 
المســتقبليين فــي تطويــر واطــاق افكارهــم االقتصاديــة. وهــذا يحــد مــن فعاليــة العمــل فــي ســياق 
بيئــة العمــل العالميــة المتغيــرة والديناميكيــة، وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى المشــاريع التــي يقومــون فيهــا 
واالقتصــاد الكلــي. وهــذا مــا تؤكــده بيانــات مرصــد الريــادة العالمــي والتــي بينــت أن 42 فــي المائــة 
مــن رواد األعمــال الفلســطينيين )وثلثيــن مــن الشــباب والفتيــات( هــم مدفوعــون نحــو هــذا النــوع 
مــن العمــل بســبب الضــرورة وليــس الفرصــة.  وينســجم هــذا المؤشــر الســلبي مــع معــدالت البطالــة 

المرتفعــة جــدًا بيــن صفــوف الشــباب الفلســطينيين.  

هــذه  إعــداد  خــال  اإلجتمــاع معهــا  تــم  التــي  األعمــال  مــن حاضنــات ومســرعات  الكثيــر  وعبــرت 
االســتراتيجية عــن قلقهــا مــن حجــم الطلــب غيــر المتائــم مــع توقعاتهــا علــى خدمــات تســريع االعمــال 
واالحتضــان التــي تقدمهــا، وتحديــدًا فــي قطــاع غــزة.  حيــث أشــار معظــم مــن تمــت مقابلتهــم فــي 
هــذه الحاضنــات والمســرعات بــأن الشــباب العاطليــن عــن العمــل الذيــن يتقدمــون بطلبــات لدعــم 
أفكارهــم الرياديــة يكونــوا غيــر جاهزيــن لهــذا الدعــم وال يحملــون فكــرة مشــروع واضحــة. ويتضــح أن 
التقاليــد والقيــم الثقافيــة الســائدة فــي فلســطين ال تشــجع الريــادة وال تثمنهــا. فالعائــات عــادًة 
ال تشــجع ابنائهــا علــى الدخــول فــي انشــطة رياديــة، ويربطــون الوظائــف التقليديــة باســتقرار وقيمــة 
أفضــل.  ويقــول مســؤول احــدى مســرعات العمــل  “إن معظــم الشــباب الذيــن يــزورون المســرعات 
يهدفــون إلــى إيجــاد فرصــة عمــل، وفــور إدراكهــم بأننــا لســنا جهــة توظيــف يســألوننا عــن طبيعــة 

عملنــا، ومــن ثــم يقدمــون فكــرة مشــروع غيــر متســقة. 

وبينمــا يوجــد توافــق واســع بيــن ذوي العاقــة فــي قطــاع الريــادة وتمويــل واحتضــان المشــروعات 
الصغيــرة حــول أهميــة تطــور ونمــو المشــاريع صغيــرة ومتوســطة الحجــم لتحقيــق النمــو االقتصــادي 
القائــم علــى التشــغيل وتعزيــز امكانيــات التشــغيل، يبقــى واقــع االحتــال، والقيــود التــي يفرضهــا 
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علــى الحركــة والتجــارة يتحكــم بشــكل وتطــور ونمــو االقتصــاد ونشــاط ريــادة األعمــال، واألكثــر مــن 
ــة  ــة وحديث ــا فعال ــر الوصــول لتكلفــة منخفضــة، وتكنولوجي ــرة. ويتأث ــات كبي ذلــك يفــرض عليهــا تحدي
كخدمــة )4G، وأنظمــة الدفــع اإللكترونــي، واألقمــار االصطناعيــة، ومعــدات التحســس(، والخدمــات 
االقتصــادي  للنشــاط  المقيــدة  اإلســرائيلية  باإلجــراءات  والشــحن(  والكهربــاء  )الميــاه  األساســية 

والريــادة والخدمــات األخــرى ذات العاقــة. 

ــة  ــة فــي فلســطين علــى الخدمــات الرقمي ــادة الحالي ــادرات الري ــود، تتركــز مب ــكل هــذه القي ونتيجــة ل
وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات. وبينمــا يقــدم التركيــز علــى هــذا القطــاع فــرص للنســاء والمتعلميــن، 
يجعــل فوائــد تطــور ريــادة األعمــال تضيــق، ومحتكرة على الشــباب )دون الفقراء والضعفاء( الحاصلين 
علــى تعليــم عالــي ومهــارات مميــزة. يعتبــر ظهــور نــواة نظــام بيئــي ريــادي يســتند إلــى التكنولوجيــا 
تطــور مشــجع. ورغــم أنــه ال زال فــي بداياتــه، يعكــس امكانيــات النمــو، خاصــًة أنــه يحفــز الدعــم مــن 
المبــادرات اإلقليميــة األوســع.  ويعتبــر وجــود عــدد مــن صناديــق االســتثمار الرأســمالية الخاصــة بريــادة 
األعمــال أحــد العناصــر الهامــة والممكــن اســتثمارها والعمــل معهــا لتطويــر هــذا القطــاع بمــا يزيــد مــن 

اســتثماره فــي القطاعــات االنتاجيــة. 

4.8. بيئة اداء األعمال واالستثمار
علــى الرغــم مــن قيــام الحكومــة الفلســطينية خــال الســنوات األخيــرة بالعديــد مــن الخطــوات الجيــدة 
التــي حققــت بالفعــل تقدمــًا باتجــاه تعزيــز السياســة العامــة والخدمــات لتشــجيع االســتثمار الخــاص، 
إال أن التقــدم والتحســينات واجهــت عثــرات مرتبطــة بعــدم إحــراز تقــدم علــى الجبهــة السياســية. 
إن األفــق الحالــي إليجــاد فــرص عمــل واســعة النطــاق وبشــكل يعالــج معــدالت البطالــة المزمنــة 
المرتفعــة ونمــّو القــوى العاملــة فــي ظــل اقتصــاد مقيــد يشــوبه الغمــوض والمخاطــر، هــو أمــٌر فــي 
غايــة الصعوبــة والتعقيــد، حتــى وإن تــم تبنــي سياســات ماليــة واقتصاديــة فعالــة وتنفيذهــا بدّقــة.  
فباإلضافــة إلــى التكلفــة العاليــة الناتجــة عــن االغاقــات واإلجــراءات اإلســرائيلية التــي تأتــي تحــت 
ذريعــة األمــن، فــإّن التشــوهات األخــرى تزيــد مــن تكاليــف اإلنتــاج، ممــا يقلــل مــن القــدرة التنافســية 
الفلســطينية لاقتصــاد الفلســطيني كمــا ســبق  وناقشــنا .  وتشــمل التشــوهات األخــرى: ارتفــاع 
تكاليــف النقــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بســبب عــدم وجــود موانــئ، حيــث ترتفــع تكاليــف 
اإلنتــاج والتســويق وبالتالــي يــزداد الســعر النهائــي، وارتفــاع تكلفــة المــواد األوليــة الازمــة لإلنتــاج 
والمرافــق مثــل األرض والكهربــاء والميــاه. إن تدّنــي مســتويات االســتثمار ليــس مســتغربًا فــي ظــل 
هــذه الظــروف؛ ألن تكلفــة ممارســة األعمــال والتبــادل التجــاري فيمــا بيــن المؤسســات الفلســطينية 
غالبــًا مــا تكــون مرتفعــة، حيــث يخضــع نقــل البضائــع مــن الضفــة الغربيــة وإليهــا لقيــود جديــدة منــذ 

ســنوات. كمــا أضحــت حركــة األفــراد والبضائــع إلــى داخــل وخــارج قطــاع غــزة مقيــدة بصــورة أكبــر.

يلّخــص الجــدول التالــي جوانــب الســياق السياســي ذات االنعكاســات الســلبية الواضحــة علــى منــاخ 
االســتثمار، مــع التمييــز بيــن شــركات الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا القــدس الشــرقية( وشــركات غــزة. 
وُتعــزى الفــروق إلــى التبايــن الكبيــر فــي تجربتهــا مــع المنــاخ االســتثماري. ترتبــط معظــم هــذه الفــروق 
بطريقــة أو بأخــرى بحالــة عــدم االســتقرار السياســي المســتمرة وغيــاب الحــل السياســي، فــي حيــن أّن 

البعــض اآلخــر مرتبــط بســمات الســياق القائــم فــي دولــة ناميــة.
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جدول 6: العوامل التي تؤثر على مناخ االستثمار في فلسطين حسب المنطقة

فلسطين )الضفة وغزة(غزةالضفة الغربية 

درجة اعتماد عالية نسبيا على 
مصادر خارجية لتوليد الطاقة 
وارتفاع أثمان الطاقة، ما يحد 

من امكانية تطور الصناعة ويؤثر 
سلبًا على تنافسية الصناعة 

الوطنية. انقطاع متكرر وطويل 
للمياه، وذو عواقب سلبية 

على إمكانات االستثمار وتكلفة 
اإلنتاج واإلنتاجية.

االفتقار إلى إمدادات 
موثوقة للكهرباء ، مع 

ما يترتب على ذلك 
من آثار على قدرة 

الشركات على اإلنتاجية 
والمنافسة والقدرة 

على استخدام األيدي 
العاملة.

قيود على تنقل البضائع واألفراد 

قيود مفروضة على االستخدام 
االقتصادي لألراضي، وخاصة في 
المنطقة ج، وبما يؤثر سلبًا على 

تقديم الخدمات الرئيسية.

قيود على الوصول إلى 
البحر، وما يترتب على 

ذلك آثار على اإلنتاجية 
وفرص العمل.

أصبحت البيئات القانونية والتنظيمية في الضفة 
الغربية وغزة معزولة بشكل متزايد بسبب االنقسام 

السياسي واإلداري منذ عام 2007، مما يجعل 
تنقل األعمال والتبادل التجاري بين المنطقتين 
صعبًا ومكلفًا بشكل متزايد. تتأثر جميع جوانب 

تنظيم األعمال تقريبًا بهذا االنقسام، بما في ذلك 
تسجيل األعمال التجارية، وإصدار الرَخص والتصاريح، 
والخدمات المصرفية والضرائب، وحوافز االستثمار، 
والمحاكم، وإنفاذ العقود، والمنافسة ، األمر الذي 

يترتب عليه زيادة في التفتت االقتصادي.

هناك غياب إلدارة األراضي في 
المنطقتين “أ” و “ب”، حيث 

ال تزال معظم األراضي هناك 
غير مسجلة، مما يتسبب في 
انتشار النزاعات على األراضي، 

وبطء شديد في إنجاز التسجيل 
المنتظم.

فــي تقريــر “ممارســة أنشــطة األعمــال” الصــادر عــن البنــك الدولــي ســنة 2020، احتلــت فلســطين 
المحتلــة المرتبــة 117 مــن أصــل 190 مرتبــة علــى الصعيــد الدولــي،  بذلــك تحســنًا ملحوظًا عن المرتبة 
143 التــي كانــت تحتلهــا فــي العــام 2015.  وبالرغــم مــن هــذا ، تراجــع ترتيــب فلســطين بيــن عامــي 
2015 و 2020 فيمــا يتعلــق بمؤشــرات بــدء النشــاط تجــاري )إلــى 173 مــن 159(،  ودفــع الضرائــب 
)112 مــن 52(. وكان هنــاك تحّســن متواضــع فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع تصاريــح البنــاء، والوصــول إلــى 
الكهربــاء، والحصــول علــى االئتمــان، وســهولة التــداول عبــر الحــدود، وإنفــاذ العقــود، وحــل مشــاكل 
ــة  ــر فــي االجــراءات االداري ــرة االصــاح والتطوي ــة تســريع وتي ــى أهمي ــر إل اإلعســار. ويشــير هــذا التقري
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ومتطلبــات أداء االعمــال لتذليــل العقبــات أمــام البــدء فــي المشــاريع االقتصاديــة وتســجيل الشــركات 
كأحــد العناصــر االساســية لتحفيــز االســتثمار وخلــق فــرص العمــل واالنتقــال إلــى االقتصــاد الرســمي، 

ال ســيما للشــباب والنســاء مــن رزاد األعمــال.

علــى الرغــم مــن التنويــه إلــى التأثيــر الســلبي للســياق السياســي العــام ومــا يترتــب عليــه مــن التفتــت 
وغيــاب األفــق فــي منــاخ االســتثمار فــي فلســطين، أشــار مســح منــاخ االســتثمار لســنة 2014 الصــادر 
عــن البنــك الدولــي إلــى عوامــل إيجابيــة فــي منــاخ االســتثمار فــي فلســطين )البنــك الدولــي، 2014(، 
وهــي تشــمل: انخفــاض معــدل الفســاد األدنــى، االســتقرار والســيولة المســتمرة للقطــاع المالــي، 
اســتمرار عمــل غالبيــة جوانــب العمــل اإلداري الحكومــي علــى الرغــم مــن االنقســام السياســي بيــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. علــى مســتوى قيــود الحركــة والوصــول، كانــت هنــاك تحســينات علــى 
القيــود الماديــة مثــل الحواجــز فــي الضفــة الغربيــة، مــع وجــود قيــود جديــدة علــى التجــارة مــن وإلــى 
الضفــة، باإلضافــة إلــى قيــود شــديدة علــى الحركــة مــن وإلــى قطــاع غــزة وعلــى التبــادل التجــاري 
فيهــا. أخيــرًا وليــس آخــرا، فقــد دخــل التأميــن ضــد المخاطــر السياســية حيــز التنفيــذ فــي اآلونــة األخيــرة.

بعــد أحــد عشــر عامــًا مــن قلــة النشــاط نســبيًا، أعــادت وكالــة ضمــان االســتثمار متعــدد األطــراف 
)MIGA( العمــل ببرنامــج التأميــن ضــد المخاطــر السياســية فــي فلســطين ســنة 2014، ووصــل خــال 
فتــرة وجيــزة إلــى قدرتــه األقصــى مــن حيــث االلتــزام والفائــدة. ُيعــزى هــذا التحــّول إلــى التحســينات 
ــم إطــاق صنــدوق  ــة عندمــا ت ــرة التــي تلــت االنتفاضــة الثاني ــذ الفت ــة االســتثمار من النســبية فــي بيئ
التأميــن ضــد المخاطــر ألول مــرة. وتشــمل التحســينات: تشــجيع المشــروعات المشــتركة مــن قبــل 
الجهــات المانحــة الثنائيــة التــي دعمــت إلــى حــد كبيــر شــراء التأميــن ضــد المخاطــر السياســية، واألهــم 
المخاطــر  ضــد  التأميــن  بتوســيع  للســماح  للصنــدوق  التشــغيلية  القواعــد  تعديــل  ربمــا  ذلــك  مــن 

السياســية للمســتثمرين المحلييــن. 

5. عوامل العرض: التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل 
يمكــن ماحظــة عــدم تطابــق العــرض والطلــب علــى األيــدي العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث 
الكميــة والنوعيــة، إال أن قضايــا التعليــم األساســي والمهنــي والتعليــم العالــي المرتبطــة بهــذا األمــر 
واســعة ومعقــدة وتتجــاوز نطــاق هــذه االســتراتيجية. لذلــك، ينصــب التركيــز هنــا علــى تحليــل وتحديــد 
ــر والمتوســط  والتــي  ــا التشــغيل علــى المــدى القصي ــر ارتباطــًا مــع قضاي ــق األكث أوجــه عــدم التطاب
تــم تحديدهــا فــي التعليــم العالــي والمهنــي والتقنــي، مــع البنــاء علــى التوصيــات المقدمــة فــي 

االســتراتيجيات الوطنيــة للتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والعمــل.  

5.1. المخرجات التعليمية
شــهد قطــاع التعليــم العالــي نقلــة نوعيــة منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 
1994، إذ حصلــت زيــادة مضطــردة علــى عــدد المؤسســات وتنوعــت البرامــج والدرجــات التــي تمنحهــا 
فــي كافــة المجــاالت، فقــد وصــل عــدد الجامعــات فــي العــام األكاديمــي 2018/2019 إلــى 17 
جامعــة، و17 كليــة جامعيــة، و 18 كليــة مجتمــع متوســطة، انخــرط فيهــا مــا يزيــد عــن 218 طالــب 
وطالبــة، وعمــل فيهــا نحــو 16.5 ألــف موظفــًا موزعيــن علــى كادر أكاديمــي وإداري وخدماتــي.  كمــا 
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شــهدت معــدالت االلتحــاق فــي التعليــم العالــي خــال الســنوات الماضيــة زيــادة كبيــرة لــكل مــن 
الذكــور واإلنــاث، حيــث بلــع معــدل االلتحــاق فــي التعليــم العالــي فــي فلســطين ممــن هــم فــي الفئــة 
العمريــة مــا بيــن 22-18 عامــًا مــا يزيــد عــن 45 فــي المائــة عــام 2019-2018، وهــو معــدل مرتفــع 
بالمقارنــة مــع معظــم دول الجــوار مثــل األردن )31 فــي المائــة( أو حتــى مــع الــدول ذات الدخــل 
المتوســط كالمكســيك )40 فــي المائــة(.  ولعــل األمــر األبــرز هنــا هــو ارتفــاع نســبة االلتحــاق لصالــح 
اإلنــاث، حيــث شــكلت اإلنــاث مــا نســبته 61 فــي المائــة مــن إجمالــي الملتحقيــن فــي مؤسســات 

التعليــم العالــي فــي فلســطين فــي العــام 2018-2019.  

وبالرغــم مــن هــذا اإلنجــاز، إال أن معــدل االلتحــاق في مؤسســات التعليم العالي الفلســطينية يعكس 
حالــة مــن عــدم تــوازن مــن حيــث حصــة مؤسســات التعليــم العالــي المختلفــة مــن هــذه النســب.  
فعنــد النظــر إلــى توزيــع الطــاب المســجلين والمنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة فــي مؤسســات 
ــة، فــي حيــن ال يمثــل  التعليــم العالــي، نجــد أن نحــو ثلثيــن منهــم ملتحقيــن فــي الجامعــات التقليدي
الملتحقيــن فــي الكليــات الجامعيــة وكليــات المجتمــع المتوســط التقنيــة ســوى 13 فــي المائــة مــن 
إجمالــي الملتحقيــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية.  كمــا يتمثــل عــدم التــوازن فــي 
حصــة التخصصــات المختلفــة مــن إجمالــي الملتحقيــن، ففــي العــام الدراســي 2019-2018 علــى 
ســبيل المثــال، خرجــت مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية مــا مجموعــه 45,722 طالبــًا، حصــل 
غالبيتهــم )55.6 فــي المائــة( علــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات التعليــم أو إدارة األعمــال 
والقانــون.  وفــي حيــن تهميــن اإلنــاث علــى معظــم التخصصــات كونهــن يمثلــون غالبيــة الملتحقيــن، 
إال أن الذكــور يهيمنــون فــي تخصصــات العلــوم التطبيقيــة كالهندســة والتصنيــع والبنــاء )63 فــي 
المائــة مــن الذكــور إلــى 37 فــي المائــة مــن اإلنــاث(، وتخصصــات الزراعــة )67 فــي المائــة مــن الذكــور 
إلــى 33 فــي المائــة مــن اإلنــاث(، وبشــكل أقــل، تخصصــات تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات )52 
فــي المائــة مــن الذكــور إلــى 48 مــن اإلنــاث(.  وبشــكل عــام، يســتمر عــدد الطــاب المتخصصيــن فــي 

مجــاالت التعليــم والعلــوم اإلنســانية والمجــاالت غيــر التقنيــة والمهنيــة فــي تجــاوز الطلــب.

ويواجــه التعليــم فــي كليــات المجتمــع تحديــات أكبــر.  ففــي حيــن تقــوم هــذه الكليــات علــى توفيــر 
المهــارات الفنيــة والتقنيــة الازمــة فــي ســوق العمــل لطابهــا وخريجيهــا، قامــت العديــد منهــا فــي 
الســنوات األخيــرة باســتحداث برامــج أكاديميــة وتخصصــات العلــوم اإلنســانية والطبيعيــة وتحــول 
عــدد منهــا لكليــات جامعيــة بعــد أن نجحــت فــي تقديــم برامــج “التجســير” والتــي أتاحــت لطابهــا 
الذيــن لــم تتــح لهــم نتائجهــم فــي امتحــان الثانويــة العامــة االلتحــاق بالجامعــات التقليديــة والحصــول 
علــى شــهادة جامعيــة “بجســر” العــودة إلــى برنامــج جامعــي.  وقــد أدى ذلــك إلــى إنشــاء هــرم 
مقلــوب فــي فلســطين بحيــث تخــرج مؤسســات التعليــم العالــي عــدد كبيــر مــن المهندســين وليــس 
ــا مــن مســاعدي المهندســين أو المســاحين أو المهنييــن فــي أعمــال البنــاء؛ والكثيــر مــن  عــدًدا كافًي
أطبــاء األســنان وعــدد غيــر كاف مــن مســاعدي األســنان؛ والكثيــر مــن المحاميــن وعــدد غيــر كاف مــن 

المســاعدين القانونييــن.

وال تقتصــر هــذه الحالــة مــن عــدم التطابــق علــى الكميــة ولكــن أيًضــا علــى النوعيــة. فــا يتــم تزويــد 
طــاب العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة بالمهــارات التــي يحتاجونهــا فــي مــكان العمــل. حتــى 
فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة والهندســية، يشــكو أصحــاب العمــل مــن ضعــف الجانــب التطبيقــي 



71 االستراتيجية الوطنية للتشغيل

والمهــاري للخريجيــن، بمــا فــي ذلــك المهــارات الحياتيــة األساســية، وهــو مــا يجعــل الكثيريــن منهــم 
يتجنبــون تشــغيل الخريجيــن الجــدد، حتــى عنــد حاجتهــم لمــن يشــغلون مناصــب فــي المســتويات الدنيــا 
لمنشــآتهم.  وفــي هــذا الســياق، تبــرز الحاجــة الملحــة لفهــم ظاهــرة عــدم التطابــق بيــن جانبــي العــرض 
والطلــب فــي ســوق العمــل بشــكل أكثــر دقــة وتعمقــًا، وهــو مــا يســتوجب التركيــز عليــه فــي تطويــر 

سياســات التعليــم الفلســطينية بشــكل عــام، وسياســات تطويــر التعليــم العالــي بشــكل خــاص.  

إن مشــكات الكــم والنوعيــة فــي التعليــم العالــي هــي مــن أعــراض أزمــة أعمــق فــي نظــام التعليــم 
العالــي، وهــي أزمــة تتعلــق بالتمويــل والحوكمــة ومراقبــة الجــودة. فمــن حيث التمويــل، تعاني العديد 
مــن مؤسســات التعليــم العالــي مــن ضغــط كبير على موازناتهــا نتيجة لضعف مواردها المالية وارتفاع 
فاتــورة رواتبهــا )وخصوصــا أن مــا يقــارب مــن نصــف العامليــن هــم مــن غيــر األكاديمييــن( واعتمادهــا 
بشــكل رئيســي علــى المنــح والهبــات لتطويــر مرافقهــا وبناهــا التحتيــة.  ومــن حيــث الحوكمــة ومراقبــة 
الجــودة، ال يــزال علــى فلســطين أن تجــد التــوازن الصحيــح بيــن منــح الجامعــات االســتقالية الكاملــة 
التــي تحتاجهــا لتكــون مبتكــرة ومراقبــة الجــودة لضمــان عــدم المســاس بمعاييــر التعليــم. فــي حيــن 
أن هــذه القضايــا تتجــاوز النطــاق المباشــر لـــهذه االســتراتيجية، إال أنهــا ذات أهميــة للقضايــا المرتبطــة 
بالتشــغيل واألجــور واإلنتاجيــة.  وقــد حــددت أجنــدة السياســات الوطنيــة واســتراتيجية التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي )2022-2017( مجموعــة مهمــة مــن التدخــات السياســتية لمعالجــة عــدد مــن 
هــذه القضايــا، والتــي تقــوم هــذه االســتراتيجية بالبنــاء عليهــا وتجســيرها لتحقيــق رؤيــة التشــغيل 

الوطنيــة. 

5.2. التعليم والتدريب المهني  والتقني
يوجــد فــي فلســطين 76 معهــد للتعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي، 58 منهــا تقــع تحــت إدارة وزارة 
التربيــة والتعليــم )مــدارس مهنيــة وصناعيــة( ووزارة العمــل )مراكــز تدريــب مهنــي(.  أضــف إلــى ذلــك 
أكثــر مــن 200 مركــز تعليمــي وثقافــي تقــوم بتوفيــر تدريبــات فــي هــذا المجــال. ورغــم ذلــك، تبقــى 
ــة الفــروع  ــة بلغــت نســبة طلب ــة للغاي ــن فــي هــذه المــدارس والمراكــز قليل نســبة الطــاب الملتحقي
المهنيــة مــن مجمــل طلبــة المرحلــة الثانويــة )12-10( فــي العــام 2018 مــا يقــارب الخمســة فــي 
ــوزراة العمــل ســوى نحــو 1950  ــم المهنــي التابعــة ل ــم يلتحــق فــي مراكــز التعلي ــن ل ــة، فــي حي المائ
طالبــًا وطالبــة وذلــك ألســباب تتعلــق بضعــف القــدرة االســتيعابية فــي هــذه المراكــز والتــي تقــدم 

لهــا فــي العــام 2019 مــا يقــارب 4500 طالــب وطالبــة.  
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جدول 7: مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني من حيث الجهة المسؤولة

الجهة 
المسؤولة

مؤسسة التعليم والتدريب الفني 
متطلبات القبولالمدةالعددوالمهني

وزارة التربية 
والتعليم العالي

المدارس المهنية )الصناعية والزراعية 
وإدارة الفنادق واالقتصاد المنزلي( 

18

طلبة الصف العاشر سنتان
53وحدات مهنية في المدارس األكاديمية

9مدارس فرع ريادة األعمال

طلبة الصف العاشر10-6 شهور14مراكز التدريب المهني وزارة العمل

مجموعات مستهدفةسنتان16 14 مركز لتأهيل الشبابوزارة الزراعة 

مؤسسات أخرى 
)مرتبطة بالقطاع 

الحكومي(

نادي األسير )مركز أبو جهاد( والمعهد 
الوطني لتكنولوجيا المعلومات 

2
9-2 شهور 

 30-1200 /
ساعة تدريب

مجموعات مستهدفة

سنتان 3مركزا لتدريب المهنيوكالة الغوث
طلبة الصفوف من 

تاسع إلى ثاني عشر 
ومجموعات مستهدفة 

منظمات غير 
حكومية

المدارس المهنية )فروع الصناعي 
والفندقي( 

الصف العاشر سنتان6

11 شهر – 7مراكز التدريب المهني 
مجموعات مستهدفةسنتان 

طلبة الصفوف من عاشر 6 – 11 شهر 3مراكز التدريب المهني 
إلى ثاني عشر 

مؤسسات أخرى 
)قطاع خاص، مراكز 

ثقافية، مراكز 
نسوية(

هناك أكثر من 200 مركز مسجل لدى 
وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة 

العمل

 300 – 30
ساعة تدريب

يعتمد اعتماد كامل 
على موضوع التدريب / 

التعليم 

76 المجموع
مؤسسة

تبنــت الحكومــة الفلســطينية زيــادة نســبة الطــاب المســجلين فــي معاهــد ومراكــز التعليــم والتدريــب 
ــة والتعليــم والتعليــم العالــي والعمــل  ــات عملهــا فــي قطاعــات التربي الفنــي والمهنــي كأحــد اولوي
لمجابهــة تجــدي البطالــة وجســر الفجــوة بيــن جانبــي العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل،  وفــي هــذا 
اإلطــار يجــري العمــل حاليــا علــى إقــرار قانــون “الهيئــة الوطنيــة للتعليــم ولتدريــب المهنــي والتقنــي” 
لتعزيــز فاعليــة واســتجابة نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي الحتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات 
نمــوه. وقــد بنيــت هــذه األولويــة السياســتية علــى معطيــات مــن مســوحات القــوى العاملــة والتــي 
أشــارت بشــكل متســق إلــى أن معــدالت البطالــة فــي صفــوف خريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي 
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منخفضــة مقارنــة بخريجــي البرامــج األكاديميــة، عــاوًة علــى أنــه يوفــر مســارًا للعمالــة الماهــرة.  ولكــن 
مــن ســلبيات التدريــب المهنــي تكلفتــه التأسيســية العاليــة نســبيا، واألجــور المنخفضــة لخريجيــه مقارنة 
باألجــور التــي يحصــل عليهــا خريجــو الجامعــات. ويضــاف لذلــك حقيقــة أن أغلبيــة خريجــي برامــج التعليم 
المهنــي ُيســتوعبون فــي قطــاع الخدمــات دون مشــاركة كافيــة للحكومــة والقطــاع الخــاص فــي 
التعليــم والتدريــب المهنــي. وأمــا عاقــة النســاء فــي التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي، فبرامجــه 
الحاليــة تكــرس الفصــل األفقــي فــي ســوق العمــل حيــث يبقــي للنســاء المهــن والوظائــف التقليديــة.  

وشــددت االســتراتيجيات الوطنيــة لقطــاع التعليــم أهميــة زيــادة عــدد طــاب الثانويــة المســجلين 
فــي الفــرع المهنــي، إال أن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال بطــيء، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بالفتيــات. 
مــن  األدبــي  الفــرع  تمكــن طــاب  العلمــي، وعــدم  األدبــي مقابــل  الفــرع  فــي  المســتمر  والنمــو 
التجســير الحقــًا لدراســة المواضيــع العلميــة يثيــر اســئلة جديــة حــول جاهزيــة الخريجيــن ومــدى تلبيتهــم 

الحتياجــات ســوق العمــل. 

ويبقــى التدريــب المهنــي غيــر جــاذب للعديــد مــن الطــاب، ذلــك أنــه يتــم وصمهــم بســلوك هــذه الطريق 
للحصــول علــى أجــر. وُياحــظ أن الطــاب الذيــن يدخلــون هــذا المجــال هــم مــن أصحــاب التحصيــل العملــي 
المتدنــي، إذ ُينظــر غالبــًا لمــدارس التدريــب الفنــي والمهنــي بأنها أقل اعتبارًا وغير مرغوب فيها.  وبشــكل 
عــام، يمكــن القــول أن اتجاهــات المجتمــع تجــاه التعليــم المهنــي ليســت إيجابيــة، وإلــى أن غالبيــة الطلبــة 
واألهل ال يفضلون االلتحاق بالتعليم المهني ألنهم يفضلون االلتحاق بالتعليم الجامعي بعد الثانوية 
العامــة، ولتحســين نســبة التحــاق الطلبــة فــي الفــرع المهني، وتشــجيع الطاب علــى ذلك؛ دمجــت وزارة 
التربيــة والتعليــم بعــض مواضيــع التعليــم المهني بالتعليم للصفــوف 7،8،9 من خــال مفهوم التعريض، 
وتوســعت فــي افتتــاح المــدارس المهنيــة والتخصصــات المهنيــة ولــكا الجنســين، كمــا وســعت إمكانيــة 
التحــاق طلبــة المهنــي بالتخصصــات الجامعيــة المختلفــة، إال ان وتيــرة تطويــر التعليــم المهنــي مــا زالــت 

تســير ببطء.  

ويعانــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي مــن عــدد مــن المشــاكل والتحديــات التــي تحــول مــن قدرته 
علــى المســاهمة فــي جســر الفجــوة بيــن جانبــي العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل، وأبرزهــا اآلتي:  

تشــتت المنظومــة وضعــف الرقابــة علــى مخرجاتهــا: علــى الرغــم مــن وجــود خطــة اســتراتيجية 	 
للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي إال أن هــذه الخطــة لــم يتــم ترجمتهــا علــى أرض الواقــع، 
وخصوصــًا فــي الجوانــب المتعلقــة بالتنســيق والحوكمــة، حيــث اســتمر مقدمــي خدمــات التعليــم 
والتدريــب المهنــي فــي العمــل فــي إطــار مجــزأ ويخضــع إلشــراف عــدة وزارات مختلفــة، ودون 
نظــام موحــد لاعتمــاد وإصــدار الشــهادات. ولعــل اعتمــاد مجلــس الــوزراء الفلســطيني لهيكليــة 
الحوكمــة المقترحــة لقطــاع التعليــم المهنــي والتــي توافــق عليهــا الشــركاء األساســيين فــي 
القطــاع، فــي صيغــة هيئــة وطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، ســيعالج فجــوات تراكمــت 

خــال ســنوات طويلــة فــي اإلدارة والتنســيق.

ضعــف العاقــة بيــن التدريــب المهنــي وســوق العمــل: يبدو التنســيق بين برامــج التعليم والتدريب 	 
الفنــي والمهنــي  والقطــاع الخــاص ضعيــف للغايــة، رغــم اهميــة ذلــك لتحديــد احتياجــات ســوق 
ــة. ويوجــد نقــاش حــول التفاصيــل  العمــل لمســاعدة الطــاب فــي اإلنضمــام إلــى القــوة العامل

المرتبطــة بتقييــم احتياجــات تطويــر وتخطيــط القــوة العاملــة فــي القســم التالــي.
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ضعــف نهــج التلمــذة الصناعية/المهنيــة المعتمــد فــي بنــاء عاقــة بيــن الطالــب وصاحــب العمــل، 	 
وحداثة ومحدودية برامج الدراســات الثنائية المهنية: إن معظم الطلبة المنخرطين في أنشــطة 
التلمــذة المهنيــة فــي فلســطين ال يتلقــون أي أجــر، باســتثناء مبالــغ بســيطة بــدل مواصــات، كمــا 
أن غالبيــة برامــج التلمــذة المهنيــة التــي تمولهــا وتنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر منظمــة 
بالقــدر الكافــي وال تمنــح أي شــهادات معتــرف بهــا فــي هــذا المجــال. إن مكافــأة التاميــذ 
المهنييــن أثنــاء تدريبهــم فــي مــكان العمــل يســاعد أصحــاب العمــل فــي بنــاء قــوة عاملــة وليــس 
مجــرد تدريــب طلبــة يغــادرون المرفــق بعــد انهــاء التدريــب وينتقلــوا لمــكان آخــر. ان تعميــم برنامــج 
التلمــذة المهنيــة وبرامــج الدراســات الثنائيــة الجديــدة فــي جميــع المــدارس المهنيــة ســوف يوثــق 
صلــة البرنامــج بالواقــع، ويجــذب المزيــد مــن الطــاب لالتحــاق بالفــروع المهنيــة. ووجــود إطــار 
المؤهــات الوطنيــة )NQF( والتصنيفــات المهنيــة الفلســطينية )POC( ركيــزة أساســية فــي حصــر 
مؤهــات لــم تحــظ باالعتــراف بهــا ســابقا مــا يمنــح المزيــد مــن االهتمــام وفــرص العمــل لعــدد 
كبيــر مــن المهنييــن. وتهــدف زيــادة المــدارس المهنيــة إلــى جــذب الطالبــات للتعليــم المهنــي 

وزيــادة عددهــن.
أفــاق تشــغيلية ضعيفــة خــارج إطــار المجــاالت المهنيــة: يفيــد أصحــاب العمــل بــأن خريجــي التعليــم 	 

الفنــي والمهنــي يفتقــرون لمهــارات الحيــاة كاللغــة، وخدمــة الزبائــن، والمواظبــة علــى العمــل، 
ومهــارات اساســية أخــرى كالرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة فــي بعــض المجــاالت لتحقيــق النجــاح 
فــي العمــل. وفــي القطاعــات غيــر المهنيــة، يوجــد دليــل بــأن القطــاع الخــاص يمنــح افضليــة 
لحاملــي الشــهادات األكاديميــة والمهــارات العامــة وتدريبهــم فــي القطــاع بــداًل مــن اإلســتثمار 
فــي المهــارات األساســية لخريجــي التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي التــي تناســب الوصــف 

الوظيفــي لديهــم. 
العمــل، 	  ســوق  متطلبــات  فــي  التغيــر  لمواكبــة  المناســب  التأهيــل  تفتقــر  تدريســية  طواقــم 

والتعليــم المهنــي أحيانــًا: فبالرغــم مــن االنجــازات علــى صعيــد تأهيــل المعلميــن، ال يــزال معظــم 
المهنــي غيــر مؤهليــن وفــق  التدريــب  الصناعيــة والمهنيــة ومراكــز  المــدارس  فــي  المعلميــن 
معاييــر االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، حيــث بلغــت نســبة المعلميــن 
المؤهليــن 80 فــي المائــة فقــط فــي العــام 2019.   فبينمــا تتوفــر لديهــم المعرفــة فــي صناعــات 
محــددة، يفتقــر الكثيــر منهــم لمهــارات اإلعــداد والتعليــم داخــل الصــف. ويوجــد عــبء كبيــر علــى 

المعلميــن والمدربيــن فــي هــذا المجــال نتيجــة الطلــب الكبيــر فــي هــذا المجــال.
ــة 	  ــر مــن المــدارس الصناعيــة والمهني ضعــف المــوارد البشــرية والمرافــق والبنــى التحتيــة: فالكثي

ومراكــز التعليــم والتدريــب المهنــي ال تحظــى بالتمويــل الكافــي لتطويــر مرافقهــا وبناهــا التحتيــة 
بمــا يســاهم فــي توســعة وتطويــر برامجهــا بطريقــة تجعلهــا أكثــر جذبــًا أو فائــدًة. وهــذا قــد 
يكــون أحــد األســباب الرئيســية لمحدوديــة التخصصــات المهنيــة والتقنيــة النــي تقدمهــا هــذه 

المؤسســات وضعــف ارتباطهــا بســوق العمــل. 

5.3. احتياجات تطوير القوة العاملة
يتطلــب تطويــر القــوة العاملــة نحــو نمــو يســتند علــى التشــغيل والعمــل الائــق إجــراء تقييمــات دقيقــة 
للمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل والعمــل علــى تطويــر المــوارد البشــرية بشــكل مســتمر، 
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واشــراك أصحــاب العمــل فــي تشــكيل نظــام التعليــم واجنــدات تطويــر القــوة العاملــة وتحفيــز أصحــاب 
العمــل لدعــم تطويــر المهــارات. فــي حيــن أن بعــض الخطــوات اإليجابيــة، ولكــن المتواضعــة، قــد 
اتخــذت مــن خــال إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى مشــاركة أصحــاب العمــل علــى المســتوى المحلــي 
وتقييــم لآلثــار االقتصاديــة واآلثــار المترتبــة علــى المهــارات علــى المســتوى المحلــي فــي بعــض 
األحيــان، فــإن اإلجمــاع العــام بيــن أصحــاب المصلحــة الذيــن تمــت مشــاورتهم فــي إطــار إعــداد هــذه 

االســتراتيجية تؤكــد علــى أن عمليــات التقييــم تحتــاج إلــى مزيــد مــن التطويــر والتحســين.  

ويلعــب أربــاب العمــل والصناعــة دوًرا محــدوًدا فــي تحديــد أولويــات تطويــر القــوى العاملــة، وخاصــة 
علــى المســتوى االســتراتيجي، ويقدمــون مســاهمات قليلــة لمعالجــة القيــود التــي تكتنــف المهــارات. 
فلــم يكــن المجلــس األعلــى للتعليــم المهنــي والفنــي، المتوخــى منــه إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
مشــاركة اربــاب العمــل نشــًطا فــي هــذا المجــال. أمــا اللجنــة الثاثيــة الطــراف االنتــاج، والتــي تتألــف 
ــراح سياســات عامــة  ــم تشــكيلها القت ــاب العمــل والعمــال، والتــي ت ــن عــن الحكومــة وأرب مــن ممثلي
تتعلــق مباشــرة بالتوجيــه والتدريــب المهنــي والفنــي وتعقــد اجتماعــات كل أربعــة أشــهر، فناشــطها 
فــي هــذا المجــال مــا زال محــدودًا، حيــث تركــز اجتماعاتهــا علــى القضايــا المتعلقــة بالحــد األدنــى 
لألجــور والنزاعــات العماليــة علــى حســاب الموضوعــات المتعلقــة بالمهــارات واقتــراح السياســات 
بهــذا المجــال. وعلــى المســتوى المحلــي، يســاعد أربــاب العمــل والصناعــة فــي تحديــد أولويــات 
تطويــر القــوى العاملــة علــى أســاس روتينــي مــن خــال مشــاركتهم فــي مجالــس التشــغيل والتــي 
تــم انشــاؤها فــي عــدد مــن المحافظــات. وبالرغــم مــن مشــاركة أربــاب العمــل والصناعــة فــي هــذه 
األطــر، إال أنهــا أيضــًا ال تركــز بالقــدر الكافــي علــى نقــاش وتحديــد أولويــات تطويــر القــوى العاملــة فــي 
قطاعاتهــم، حيــث تركــز هــذه المجالــس جــل اهتمامهــا علــى نقــاش تتعلــق بجوانــب االنتــاج بمعــزل 
عــن جوانــب التعليــم والتمهيــر المرتبــط باالنتــاج، وهــذا بالرغــم مــن التوافــق علــى أهميــة االســتثمار 
فــي تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بالشــراكة الوثيقــة مــع اربــاب العمــل، باإلضافــة إلــى 
ــر برامــج التعليــم المهنــي المســتمر التــي يمكــن لمؤسســات القطــاع الخــاص  االســتثمار فــي وتطوي

االســتفادة منهــا فــي تطويــر كوادرهــم البشــرية.

5. اإلطار القانوني والمؤسساتي لسوق العمل

5.1. اإلطار القانوني

5.1.1. قانون العمل ودور وزارة العمل في انفاذه

فــي عــام 2007، تــم إصــدار قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( كجــزء مــن اإلصاحــات المصممــة 
لتوحيــد األنظمــة القانونيــة المشــرذمة فــي األراضــي الفلســطينة المحتلــة وإليجــاد مجموعــة قوانيــن 
هامــة تعبــد الطريــق نحــو بنيــة قانونيــة حديثــة. وتمــت المصادقــة علــى هــذا القانــون وفــق معاييــر 
منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة العمــل العربيــة. وينــص هــذا القانــون “علــى أن العمــل حــق لــكل 
مواطــن قــادر علــى أدائــه”. وينــص علــى أن الســلطة الفلســطينية مطالبــة بتوفيــر العمــل علــى اســاس 
الفــرص المتكافئــة ودون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، وُيعفــى مــن أحــكام هــذا القانــون موظفــو 



االستراتيجية الوطنية للتشغيل76

الخدمــة المدنيــة وعمــال المنــازل وأعضــاء عائلــة صاحــب العمــل مــن الدرجــة األولــى.  ومنــذ إصــدار 
هــذا القانــون، تــم إضافــة مــا يزيــد عــن )30( نظامــًا لدعــم تطبيــق القانــون أو وضــع تعديــات. وتغطــي 
هــذه األنظمــة والتعديــات عــدة أمــور كالمصادقــة علــى قانــون الحــد األدنــى لألجــور مــن خــال لجنــة 
األجــور، والمصادقــة علــى تصاريــح العمــال األجانــب، والضمــان االجتماعــي، وقضايــا مهنيــة محــددة، 
والســامة فــي مــكان العمــل ومعاييــر الســامة العامــة، والعطــل الدينيــة، وأحــكام مناهضــة التمييــز، 
ومتطلبــات التدريــب الخــاص باإلســعافات األوليــة، والعمــل المنزلــي، واشــياء أخــرى.   وتتولــى وزارة 
العمــل الفلســطينية التــي توظــف فــي مقرهــا الرئيســي فــي رام اللــه ومكاتبهــا فــي المحافظــات 
)900( موظــف، مســؤولية إنفــاذ قانــون العمــل )مــن خــال التفتيــش علــى أماكن العمل( ومســؤولية 

السياســات الرئيســة األخــرى كالترقيــات الوظيفيــة، وظــروف العمــل، وعاقــات العمــل. 

ومعاييــر  الدوليــة  لاتفاقيــات  العمــال  بحقــوق  العاقــة  ذات  والتشــريعات  القانــون  تلبيــة  ورغــم 
منظمــة العمــل الدوليــة وتوحيــد اإلطــار القانونــي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إال أن التــزام أصحــاب 
العمــل بهــذا القانــون وقــدرة وزارة العمــل علــى إنفــاذه مــا زالــت محــدودة.  فباإلضافــة إلــى ضعــف 
التــزام بعــض أصحــاب العمــل فــي الحــد األدنــى لألجــور كمــا ناقشــنا ســابقًا، تشــير بيانــات مســح القــوى 
العاملــة للعــام 2018 إلــى إشــكالية حقيقــة فــي عــدم االلتــزام بعــدد كبيــر مــن الحقــوق العماليــة التــي 

كفلهــا قانــون العمــل للعمــال كمــا هــو مبيــن أدنــاه فــي الجــدول )9(.  

جدول 8: نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين يحصلون على المنافع العمالية حسب المنطقة، 2018

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةالحقوق العمالية

%25.1%27.918.7%مكافئة نهاية الخدمة

%25.2%19.6%27.7االجازة السنوية المدفوعة األجر

%24.7%20.1%26.6االجازة المرضية المدفوعة األجر

%42.8%46%42إجازة األمومة )لإلناث( مدفوعة األجر

%10.9%3.6%14.1تأمين صحي خاص مجاني/جزئي

%15.6%10.3%17.9تأمين ضد إصابات العمل
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الــذي تنفــذه منظمــة العمــل الدوليــة فــي فلســطين، تدعــم  وفــي إطــار برنامــج العمــل الائــق 
منظمــة العمــل الدوليــة عمليــة تشــاورية إلصــاح تشــريعات العمــل، والتــي مــن المتوقــع أن تســتمر 
حتــى عــام 2020. وفــي هــذا اإلطــار فقــد تــم إنشــاء عــدد مــن اللجــان الثاثيــة الفنيــة للتعامــل مــع 
الجوانــب الرئيســية لإلصــاح، مثــل ظــروف العمــل، الســامة والصحــة المهنيــة، وتفتيــش العمــل. كمــا 
تجــري مناقشــات ومشــاورات مســتمرة، بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة، بيــن أصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين فيمــا يتعلــق بقانــون النقابــات بهــدف جعــل مشــروع القانــون فــي حالــة امتثــال تــام لمعاييــر 
العمــل الدوليــة ذات الصلــة. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل اللجنــة الوطنيــة لألجــور علــى مراجعــة مســتوى 
الحــد األدنــى لألجــور، والــذي لــم يتــم تعديلــه منــذ عــام 2012، بعــد عــدة طلبــات مــن النقابــات 

العماليــة.

كمــا تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة والتعــاون اإلنمائــي األلمانــي برامــج بنــاء قــدرات لــإلدارة العامــة 
للتفتيــش وحمايــة العمــل فــي وزارة العمــل إلنفــاذ قانــون العمــل وذلــك بتقديــم الدعــم التقنــي 
والمالــي لتطويــر عمليــات التفتيــش علــى أماكــن العمــل لضمــان ظــروف عمــل مناســبة، بمــا فــي 
ذلــك التفتيــش علــى عمالــة األطفــال وظــروف عمــل األطفــال العامليــن. إن دعــم بنــاء القــدرات  
المقــدم لهــذه اإلدارة أحــدث تحســنًا فــي عملهــا مــن حيــث  تغطيــة ونوعيــة خدمــات التفتيــش 
وتعزيــز البنيــة التحتيــة المؤسســية المتعلقــة بالتفتيــش، إال أنهــا ال تــزال  مقيــدة بســبب نقــص المــوارد 
البشــرية والماديــة والماليــة الكافيــة، باإلضافــة إلــى عــدم التكامــل والتنســيق الضعيــف مــع اإلدارات 
األخــرى فــي وزارة العمــل )مثــل المديريــات العامــة للتشــغيل وعاقــات العمــل(.   وتشــمل الفجــوات 
األخــرى فــي القــدرات تلــك القــدرات ذات الصلــة المباشــرة بالمــوارد البشــرية علــى مســتوى مديريــات 
العمــل فــي المحافظــات المختلفــة مــا يلــي: عــدم وجــود خطــة متابعــة واقعيــة؛ مكافــأة منخفضــة 
نســبيا، بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود مخصصــات لمفتشــي العمــل “بــدل التفتيــش” كمــا هــو الحــال 
فــي القطاعــات األخــرى )المفتشــون الصحيــون علــى ســبيل المثــال(؛ غيــاب مســار وظيفــي واضــح 
للمفتشــين، مــع فــرص محــدودة للتطويــر المهنــي والترقيــة، نقــص المــوارد التــي نوقشــت فــي وقــت 
ســابق وغيــاب محاكــم العمــل المتخصصــة. كل هــذا يهــدد بتقويــض الدافــع والكفــاءة المهنيــة لفريق 
تفتيــش العمــل، ومــا لذلــك مــن عواقــب علــى قــدرة وزارة العمــل علــى تعزيــز العمــل الائــق وضمــان 

االمتثــال لتشــريعات العمــل. 

فــي اســرائيل، تنطبــق احــكام قانــون العمــل اإلســرائيلي واإلتفاقــات الجماعيــة التــي يتــم الوصــول 
إليهــا بموجــب هــذا القانــون، إال أن تطبيــق هــذا القانــون علــى العمــال الفلســطينيين يبقــى مجتــزءًا.  
فيواجــه العمــال الفلســطينيون الذيــن يعملــون فــي اســرائيل صعوبــات فــي مطالبتهــم بتعويضــات 
والوصــول للرعايــة الصحيــة وذلــك ألســباب كثيــرة، أهمهــا خوفهــم علــى فقدان العمــل، وعدم الوعي 
ــي تعتمــد أوضــاع العمــال  ــر المنظمــة. وبالتال ــون اإلســرائيلي، وأوضاعهــم غي بحقوقهــم تحــت القان
الفلســطينيين فــي ســوق العمــل االســرائيلية ولحــد كبيــر علــى قــدرة دائــرة التفتيــش اإلســرائيلية 
اعلــى إنفــاذ قانــون العمــل المعمــول بــه. وفــي الســياق، حكمــت محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية 
عــام 2007 بأنــه يجــب علــى الُمشــغلين اإلســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة اإللتــزام بقوانيــن العمــل 
اإلســرائيلية، وتطبيقهــا علــى العمــال الفلســطينيين العامليــن لديهــم، إال أن هــذا القــرار غيــر مطبــق 
فعليــًا، مــا يجعــل العمــال الفلســطينيين فــي المســتوطنات عرضــة ألهــواء ومزاجــات مشــغلين بــدون 

أي حمايــة قانونيــة.
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5.1.2. قانون الضمان االجتماعي 

تــم تبنــي أول قانــون علــى اإلطــاق للضمــان االجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع الخــاص وأفــراد 
أســرهم مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية فــي فبرايــر 2016 ووقعــه الرئيــس محمــود عبــاس بعــد 
شــهر4. خضــع القانــون بعــد ذلــك لمراجعــات بســبب المخــاوف التــي أثارهــا ممثلــو المجتمــع المدنــي، 
وتــم توقيــع القانــون المعــدل مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس فــي 29 ســبتمبر 2016.  نــص القانــون 
المعــدل علــى منافــع محــددة للشــيخوخة واإلعاقــة والمــوت، فضــًا عــن إصابــات العمــل. وشــمل 
أيًضــا تأميــن حمايــة األمومــة، بهــدف تشــجيع أصحــاب العمــل علــى توظيــف المزيــد مــن النســاء 
وبالتالــي المســاهمة فــي زيــادة مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة. وأنشــأت بموجــب القانــون 
مؤسســة تأميــن اجتماعــي إلدارة الضمــان االجتماعــي ومجــاالت عملــه األحــرى المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون، حيــث كان متوقعــًا أن يتــم جمــع المســاهمات األولــى بحلــول ينايــر 2018، وأن يغطــي 

ــر مــن 300000 عامــل بحلــول عــام 2025.   ــد أكث النظــام الجدي
وبالرغــم مــن هــذه اإلنجــازات، وبعــد أن قامــت عــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص بالتســجيل 
فــي مؤسســة الضمــان االجتماعــي والبــدء بتحويــل مســاهماتها ومســاهمات عامليهــا للمؤسســة، 
تصاعــدت الوقفــات االحتجاجيــة ضــد تطبيــق النظــام علــى النحــو الــذي كان مخططــًا لــه، ووصلــت 
حدتهــا لدرجــة اضطــرت الحكومــة الفلســطينية اتخــاذ قــرارًا بإيقــاف العمل بقانــون الضمان االجتماعي، 

وإعــادة المشــاورات الوطنيــة بشــأنه. 

5.1.3. التشريعات الضريبية وإنفاذها
تلعــب الضرائــب دورا أساســيا ومهمــا فــي اقتصاديــات الــدول المتطــورة والناميــة علــى حــد ســواء، 
فضــا عمــا تشــكله مــن مصــدرا رئيســيا لإليــرادات لموازناتهــا العامــة. كمــا تســتخدم الضرائــب كأداة 
مــن أدوات السياســة الماليــة التــي تســتخدمها الدولــة فــي توجيــه اقتصادهــا الوطنــي، وفــي التأثيــر 
علــى االوضــاع االجتماعيــة للمكلفيــن التــي تفــرض عليهــم وتحصــل منهــم. ويجــب أن يتســم النظــام 
الضريبــي بالعدالــة والشــفافية والوضــوح والســهولة فــي التطبيــق، للحصول على اإليرادات المناســبة 
والكافيــة لســد احتياجــات ونفقــات الدولــة مــن جهــة، وتشــجيع وتنميــة االســتثمارات التــي يقــوم بهــا 

القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.

األراضــي  إدارة  مســؤولية  وتوليهــا  قيامهــا  منــذ  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  واجهــت  وقــد 
وتشــريعات  موروثــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  وتشــوهات  تحديــات   1994 عــام  فــي  الفلســطينية 
متعــددة ومتضاربــة فــي كثيــر مــن االحيــان، وفــي مقدمتهــا تلــك المتصلــة بالضرائــب. وفــي هــذا 
الســياق ســارعت إلــى وضــع أو تعديــل العديــد مــن القوانيــن الخاصــة بالشــأن االقتصــادي، وكان مــن 
أبرزهــا قانــون ضريبــة الدخــل. امــا بخصــوص الضرائــب غيــر المباشــرة، فــان الســلطة لــم تقــم بإصــدار ايــة 
تشــريعات واكتفــت بتعديــل مــا هــو قائــم منهــا مــن خــال لوائــح وتعليمــات تنفيذيــة مــن حيــن آلخــر.

قانــون ضريبــة الدخــل: تــم إصــدار قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني فــي عــام 2004 وتــم تعديلــه فــي 
عــدة مناســبات. تركــزت أهــداف هــذه التعديــات فــي زيادة اإليرادات الضريبية وتشــجيع االســتثمارات 
وإعــادة توزيــع الدخــول بيــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، وســاهمت التعديــات فــي رســم مامــح 
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وســمات النظــام الضريبــي خــال هــذه الفتــرة. وجــاء آخــر تعديــل علــى قانــون ضريبــة الدخــل فــي 
العــام 2016، حيــث طالــت هــذه التعديــات قضايــا ومحــاور رئيســية فــي القانــون، ومعظمهــا تتعلــق 
بالشــرائح والنســب الضريبيــة واإلعفــاءات، حيــت رفعــت قيمــة اإلعفــاء الســنوي مــن 30,000 شــيكل 
ــار لظروفهــم الشــخصية كمــا كان معمــول بــه  إلــى 36,000 شــيكل لجميــع المكلفيــن دون اي اعتب
قبــل هــذا التعديــل، كمــا تــم تعديــل الشــرائح الضريبيــة بشــكل كبيــر لتصبــح أكثــر ســخاء مــع المكلفيــن. 

ابقــى القانــون الجديــد الدخــل المتحقــق مــن الزراعــة لافــراد والشــركات خاضعــة للضريبــة بالرغــم 
مــن االحتجاجــات الكبيــرة علــى فرضهــا اصــا وألول مــرة فــي قانــون 2011.   وتــم اعفــاء الدخــل 
مــن الزراعــة لألفــراد وللشــركات التــي يقــل فيهــا حجــم االيرادات/المبيعــات عــن 300000 شــيكل 
ســنويًا والرواتــب التقاعديــة مــن الضريبــة. إذ أن اخضــاع الدخــل الزراعــي للضريبــة واجــه صعوبــات كبيــرة 
فــي التطبيــق تتعلــق أساســا بصعوبــة احتســاب المصاريــف الزراعيــة وااليــرادات المتأـــتية مــن الزراعــة، 
إضافــة إلــى خصوصيــة القطــاع الزراعــي كونــه يتصــل مــع موضــوع االرض التــي هــي باألســاس معرضــة 
للمصــادرة واالنشــطة االســتيطانية. كمــا اصطــدم اخضــاع الزراعــة للضريبــة مــع التوجــه الرســمي 
والشــعبي الرامــي لتعزيــز صمــود المزارعيــن فــي أرضهــم، إضافــة إلــى تأثيــر هــذا القطــاع الكبيــر علــى 
فئــات اجتماعيــة واســعة مــن ذوي الدخــل المحــدود، ســواء فــي جانــب اإلنتــاج أو االســتهاك.  ومــن 
شــأن أي ضريبــة تفــرض علــى المتاجــرة بالمنتجــات الزراعيــة أن تؤثــر علــى أســعار هــذه المنتجــات 
وبالتالــي علــى قــدرة األســر الفلســطينية علــى الحصــول علــى تلــك المنتجــات بأســعار عادلــة تتناســب 
وإمكانياتهــم الماديــة، خصوصــًا فــي ظــل قــدرة التاجــر علــى نقــل العــبء الضريبــي للمســتهلكين. ومــن 
جهــة أخــرى، فــإن اخضــاع الرواتــب التقاعديــة للضريبــة كان يتعــارض مــع قانــون العمــل وحقــوق العمــال 

فــي الحصــول علــى كامــل مدخراتهــم وامتيــازات نهايــة الخدمــة.

الضرائــب غيــر المباشــرة: ُتفــرض هــذه الضرائــب علــى اســتهاك الســلع والخدمــات، وعلــى عمليــات 
التجــارة المحليــة والخارجيــة. وينــدرج تحــت هــذه العنــوان انــواع مختلفــة مــن الضريبــة، لعــل اهمهــا 
ضريبــة القيمــة المضافــة والرســوم الجمركيــة والمكــوس وضريبــة الشــراء وضريبــة المحروقــات. ويتــم 
تحصيــل هــذه الضرائــب محليــًا ومــن قبــل اســرائيل لصالــح خزينــة دولــة فلســطين حســب اتفــاق باريــس 

االقتصــادي.   

يتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع الســلع والخدمــات المحليــة والمســتوردة بمعــدل 
16 فــي المائــة. ُتمنــح اإلعفــاءات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فقــط للمشــاريع المســتفيدة مــن 
المتحــدة  األمــم  مــن  الممولــة  المعتمــدة  ولألنشــطة   ، تدعمهــا  التــي  أو  الفلســطينية  الســلطة 
والجهــات المانحــة.  وال يتــم منــح إعفــاءات ضريبــة القيمــة المضافــة مباشــرة للشــركات الخاصــة، 
ويخضــع الدخــل الــذي تجنيــه هــذه الشــركات مــن هــذه العقــود لمعــدل الضريبــة العــادي. وتتــم 
الموافقــة علــى اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للشــركات التــي تقــدم دليــًا علــى اســتحقاقها، 

ولكــن نظــًرا للقيــود الماليــة، يتــم دفعهــا غالًبــا بعــد تاريــخ اســتحقاقها، إن ُدفعــت. 

لقــد كانــت المبالــغ المســتردة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة مكوًنــا هاًمــا مــن المتأخــرات التــي تراكمــت 
علــى الســلطة الفلســطينية فــي الســنوات األخيــرة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى التمويــل 
المتأتــي مــن العمليــات الجاريــة لصالــح الشــركات المســتفيدة. عــاوة علــى ذلــك، وفًقــا لبروتوكــول 
ــر عــن 2 فــي المائــة عــن  باريــس ، قــد ال ُيســمح للفلســطينيين خفــض ضريبــة القيمــة المضافــة بأكث
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معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة فــي إســرائيل. وال يقتصــر أثــر ذلــك علــى تقييــد المســاحة الماليــة 
المتاحــة للســلطة الفلســطينية، بــل يؤثــر علــى السياســات الضريبيــة الموجهــة نحــو الســوق، ويجعــل 
االقتصــاد الفلســطيني تابــع  القتصــاد إســرائيل، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى القــدرة 

التنافســية والنمــو.

وتشــكل الضرائــب غيــر المباشــرة الخاصــة بالجمــارك والمكــوس اكبــر مصــدر لإليــرادات الضريبيــة،، حيــث 
تقــدر مســاهمتها  مــن اجمالــي الضرائــب غيــر المباشــرة بنحــو 36 فــي المائــة. وكضريبــة القيمــة 
المضافــة، شــهدت الرســوم الجمركيــة ارتفاعــا ســنة بعــد اخــرى بســبب تفاقــم العجــز فــي الميــزان 
التجــاري مــع العالــم بخــاف اســرائيل وبســبب زيــادة نســبة االســتيراد المباشــر علــى حســاب االســتيراد 
مــن خــال وكاء ووســطاء اســرائيليين، وخصوصــًا فــي الســنوات الخمســة الماضيــة.  ومــن المتوقــع 
ان ال يســتمر هــذا االرتفــاع فــي الرســوم الجمركيــة فــي المســتقبل بســبب اتجــاه اســرائيل –والتــي 
ترتبــط معهــا دولــة فلســطين بغــاف جمركــي واحــد، مــع بعــض االســتثناءات البســيطة- نحــو الغــاء 
التزاماتهــا كعضــو فــي  2020 فــي اطــار  الرســوم الجمركيــة علــى جميــع مســتورداتها حتــى عــام 

منظمــة التجــارة العالميــة.

وتحتــل ضريبــة المحروقــات –والتــي تفــرض علــى جميــع مشــتريات المحروقــات بــدون تمييــز ألغــراض 
اســتخدامها- المرتبــة الثالثــة بعــد الجمــارك والقيمــة المضافــة مــن حيــث مســاهمتها فــي االيــرادات 
الضريبيــة بشــكل عــام وااليــرادات غيــر المباشــرة بشــكل خــاص. بحيــث تســاهم بحوالــي %30 مــن 
االيــرادات غيــر المباشــرة و%26 مــن االيــرادات الكليــة. وتبلــغ هــذه الضريبــة مــا نســبته %50 بشــكل 
موحــد مــن ســعر البيــع النهائــي للمســتهلك.   وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن تخفيــف العــبء المرتبــط 
فــي ضريبــة المحروقــات لطالمــا كان مطلبــًا مــن قطاعــات انتاجيــة واســعة فــي فلســطين، علــى 
قاعــدة تحفيــز االنتــاج وزيــادة التنافســية الســوقية للمنتــج الفلســطيني بمــا يعــزز فــي إحــال الــواردات، 

وخصوصــًا تلــك الــواردات مــن إســرائيل والتــي يحظــى منتجيهــا باعفــاءات ضريبيــة متعــددة. 

هــذا وقــد بينــت دراســة تحليليــة للنظــام الضريبــي الفلســطيني )عبــد الكريــم، 2016(  تحمــل العامليــن 
فــي االقتصــاد الرســمي  وطــأة الضرائــب المباشــرة. هــذا ناهيــك عــن ان الحــدود الدنيــا للدخــول 
المعفــاة مــن الضرائــب هــي متدنيــة نســبيًا وال تتناســب مــع تكالــف المعيشــة وال تراعــي الظــروف 
العائليــة واالحتياجــات الخاصــة للمكلفيــن االفــراد.  وهــذا يعنــي أن األداة النموذجيــة للتمييــز بيــن 
المكلفيــن تتمثــل فــي اإلعفــاء الضريبــي، والــذي غالبــا مــا يأخــذ شــكل إعفــاءات ضريبيــة مقدمــة 
ألنشــطة بعينهــا، مثــل أنشــطة التصديــر والســياحة  والزراعــة، وإلــى الشــركات ذات راس المــال الكبيــر 
لتشــجيع االســتثمار الخــاص مــع عــدم مراعــاة حقيقــة مفادهــا ان اكثــر مــن %95 مــن منشــآت االعمــال 
فــي فلســطين هــي متناهيــة الصغــر او صغيــرة او متوســطة.  امــا بالنســبة لضريبــة القيمــة المضافــة 
او الرســوم الجمركيــة )غيــر المباشــرة علــى االســتهاك(، فإنهــا بطبيعتهــا غيــر عادلــة كونهــا ال تراعــي 
الفروقــات القائمــة بيــن المواطنيــن علــى اســاس ســلوكهم االســتهاكي وقدراتهم الماليــة. فالجميع 
يدفــع نفــس مقــدار الضريبــة بغــض النظــر عــن مســتوى دخولهــم، وخصوصــًا اذا كانــت معــدالت هــذه 

الضريبــة موحــدة وال تميــز بيــن الســلع االساســية واالخــرى الكماليــة. 

ولعــل اإلشــكالية األكبــر فــي النظــام الضريبــي الفلســطيني تكمــن تدنــي االمتثــال الضريبــي، وهــو مــا 
يرجــع جزئيــا إلــى كبــر حجــم االقتصــاد غيــر الرســمي وانتشــار المدفوعــات النقديــة لجــزء مــن الرواتــب. 
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وتحــول ضعــف القــدرات الفنيــة والمؤسســية للدوائــر الضريبيــة دون التحقــق مــن الدخــل الحقيقــي 
الخاضــع للضريبــة. كمــا تتســم القاعــدة الضريبيــة بعــدم الشــمولية نظــرًا لبقــاء جــزء مهــم مــن المكلفيــن 
اصحــاب المهــن الحــرة خــارج المتابعــة والماحقــة الضريبيــة. ويــؤدي انتشــار الخصومــات والتنزيــات 
الضريبيــة وتعقدهــا إلــى تســهيل التحايــل الضريبــي. ومــن شــأن النظــم الضريبيــة الجزائيــة تســهيل 

التهــرب الضريبــي إذا لــم تطبــق بصرامــة. 

ــن  ــن المكلفي ــز كذلــك بي ــم يمي ــة الدخــل ل ــون ضريب  وســبق أن أشــرنا فــي موضــع ســابق إلــى أن قان
ضمــن شــريحة الدخــل العليــا. فالجميــع يدفعــون نفــس نســبة الضريبــة )%15( مهمــا زاد دخلهــم 
الصافــي عــن )150,000 شــيكل(. وفــي نفــس الســياق، لــم يأخــذ القانــون بعيــن االعتبــار طبيعــة 
ــة، وفــرض نفــس النســبة علــى الشــركات بغــض النظــر عــن  المشــروع والشــركة التــي تخضــع للضريب
طبيعــة عمــل الشــركة، ســواء كانــت تنتــج منتجــات صناعيــة وزراعيــة أو تنتــج خدمــات أو تعمــل فــي 
مجــال التجــارة. ولــم يميــز القانــون بيــن المشــاريع حســب مــكان عملهــا، أي أن البعــد الجغرافــي غيــر 
حاضــر فــي منهــج فــرض ضرائــب الدخــل، وهــو أحــد جوانــب القانــون التــي تحتــاج إلــى أعــادة نظــر جديــة، 
وخصوصــًا فــي ظــل توجــه الحكومــة للتنميــة الجغرافيــة بالعناقيــد وتشــجيع االســتثمار فــي المناطــق 

المصنفــة “ج”. 

5.2. اإلطار المؤسساتي

5.2.1. الحريات النقابية 

يضمــن القانــون االساســي الفلســطيني الحــق بتشــكل النقابــات العماليــة حيــث نصــت المــادة 26/2 
والروابــط  النقابــات والجمعيــات واالتحــادات  تشــكيل  فــي  الحــق  للفلســطينيين   “ انــه  علــى  منــه 
واالنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــا لقانــون “، إال أنــه ال يوجــد قانــون خــاص ينظــم العمــل النقابــي 
فــي فلســطين، فقــد ألغــي قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لعــام 2000 قانــون العمــل األردنــي 
رقــم 2 لســنة 1965، والــذي كان ينظــم العمــل النقابــي للعمــال. ويتضمــن قانــون العمــل بعــض 

األحــكام فيمــا يخــص الحــق فــي التفــاوض الجماعــي تتلخــص فيمــا يلــي:

تجــري 	  بــأن  يقضــي  حيــث  الجماعــي،  التفــاوض  فــي  الحــق  حمايــة  علــى  العمــل  قانــون  ينــص 
تأثيــر. أو  ضغــط  ودون  بحريـــة  الجماعيــة  المفاوضــة 

يتضمــن قانــون العمــل بعــض األحــكام التــي تهــدف إلــى تيســير اســتخدام التفــاوض الجماعــي بيــن 	 
نقابــات العمــال أو ممثليهــم ونقابــات أصحــاب العمــل أو ممثليهــم، وعقــد اتفاقيــات جماعيــة 
فــي مجــال تنظيــم أحــكام وشــروط االســتخدام. مــن ذلــك أنــه أوجــب علــى الجهــات ذات العاقــة 

تقديــم المعلومــات والبيانــات المطلوبــة بنــاء علــى طلــب أي مــن طرفــي المفاوضــة الجماعيــة

وضع قانون العمل آلية لتسوية النزاعات الجماعية من خال التوفيق. 	 

ويضــع قانــون العمــل الفلســطيني بعــض القيــود التنظيميــة علــى حــق التفــاوض الجماعــي. فعلــى 
مســتوى المنشــأة، تجــري المفاوضــة الجماعيــة بيــن صاحــب العمــل أو إدارة المنشــأة وممثلــي العمــال 
فيهــا فقــط، وال يجــوز للنقابــة بالتالــي أن تتفــاوض مــع صاحــب المنشــأة فــي هــذه الحالــة، وهــو مــا 
يســتدعي وجــود جســم نقابــي قــوي علــى مســتوى المنشــأة. وعلــى مســتوى نشــاط اقتصــادي 
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معيــن تجــري المفاوضــة بيــن ممثلــي أصحــاب العمــل فــي هــذا النشــاط وبيــن النقابــة العماليــة ذات 
العاقــة.، وهــذا يســتدعي ان تحظــى منظمــات أصحــاب العمــل ونقابــات العمــال بتمثيــل واســع. 
وعلــى المســتوى الوطنــي تجــري المفاوضــة بيــن اتحــاد أصحــاب العمــل وبيــن اتحــاد نقابــات العمــال، 
وهــو مــا يســتدعي –بطبيعــة الحــال- وجــود هــذه االتحــادات وتمتعهــا بقاعــدة عضويــة تمكنهــا 
ــون العمــل لمســتويات  ــد قان ــه.  إن تحدي ــذ مــا يتــم االتفــاق علي مــن الدخــول فــي مفاوضــات وتنفي
التفــاوض الجماعــي هــذه يفتــرض نمطــًا معينــًا مــن البنيــان النقابــي، وهــذا النمــط غيــر موجــود فعليــًا 
فــي العديــد مــن القطاعــات.  هــذا فضــًا عــن أن تبنــي وتكريــس هــذا النمــط مــن البنيــان النقابــي ال 

ينســجم مــع حريــة التنظيــم النقابــي أو مــع الحــق فــي التعدديــة النقابيــة .

وبالرغــم مــن أن قانــون العمــل الفلســطيني يعالــج بعــض مواضيــع النقابــات العماليــة مثــل تســوية 
النزاعــات العماليــة والمفاوضــة الجماعيــة واإلضــراب والغلــق )غلــق منشــأة العمــل مــن قبــل صاحبهــا(، 
فإنــه تــرك مســألة تنظيــم نقابــات العمــال لقانــون خــاص بالنقابــات. هــذا الوضــع خلــق فراغــًا فــي 
األســس والقواعــد التشــريعية التــي تكفــل الحريــة النقابيــة وتنظــم العمــل النقابــي للعمــال وأصحــاب 
العمــل. ورغــم العمــل علــى تطويــر مســودة خاصــة بقانــون تنظيــم العمــل النقابــي فــي فلســطين إال 
انــه لــم يتــم العمــل علــى اقــرار هــذا القانــون لغايــة اآلن، وهــو أحــد أهــم أســباب تراجــع العمــل النقابــي 

وضعــف حوكمتــه وشــرذمته فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

5.2.2. الكثافة النقابية والنقابات العمالية 

ــة فــي العــام 2017، ارتفعــت فــي  ــات العماليــة فــي فلســطين 536 نقاب فــي حيــن بلــغ عــدد النقاب
العــام 2019 إلــى 572 نقابــة، بينمــا بلــغ عــدد االتحــادات النقابيــة 14 اتحــاد فــي العــام ذاتــه.  يعتبــر 
االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين األكبــر علــى مســتوى النقابــات العماليــة فــي فلســطين، 
حيــث يمثــل مــا يقــارب 200 ألــف عامــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي قطاعــات الغــذاء، 
والزراعــة، والنســيج، والنقــل، والبنــوك، والتأميــن، والخياطــة، وصناعــة الجلــود، والبنــاء، والخدمــات 
العامــة، واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، والبريــد، والتصميمــات المطبوعــة والجرافيكية، والصحة، 
والصناعــات الكيميائيــة، والســياحة، والحكــم المحلــي وريــاض األطفــال. ويســعى االتحــاد للدفــاع عــن 
حقــوق العمــال والعمــل مــن أجــل مزيــد مــن االســتقال المالــي وزيــادة العضويــة، ال ســيما مــن اإلناث. 

وتنتشــر النقابــات العماليــة علــى المســتوى المحلــي بشــكل أكبــر حيــث يوجــد هنــاك 186 نقابــة 
محليــة تعمــل تحــت مظلــة 12 نقابــة وطنيــة رئيســية فــي الضفــة الغربيــة )تمثــل العامليــن فــي 
قطاعــات الغــذاء، والزراعــة، والنســيج، والنقــل، والبنــوك، والتأميــن، والخياطــة، وصناعــة الجلــود، 
والبنــاء، والخدمــات العامــة، واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، والبريــد، والتصميمــات المطبوعــة 
والجرافيكيــة، والصحــة، والكيميــاء، والســياحة(. بلــغ إجمالــي عــدد أعضــاء النقابــات المحليــة فــي عــام 
2019 زهــاء 230 ألــف عامــل )منهــم 190 ألــف رجــل و40 ألــف امــرأة تقريبــًا(. وتــزداد كثافــة العمــل 
النقابــي نســبيًا فــي قطاعــات الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة والتعليــم واإلدارة العامــة، لكنهــا أقــل 

بكثيــر فــي أغلــب مؤسســات القطــاع الخــاص )جهــاز اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني، 2015(.

فــي عــام 2018، أفــاد 19.5 فــي المئــة فقــط مــن العامليــن بأنهــم ينتســبون إلــى نقابــات، حيــث ارتفعت 
هــذه النســبة بيــن العامليــن مــن اإلنــاث )28.7 فــي المائــة( عنهــا بيــن الذكــور )17.8 فــي المائــة(، وبيــن 
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العامليــن فــي قطــاع غــزة )37.1 فــي المائــة( عنهــا بيــن العامليــن فــي الضفــة الغربيــة )13.1 فــي 
المائــة(.  ويعــزى انخفــاض نســبة االنتســاب النقابــي فــي األســاس إلــى ضعــف الحوكمــة فــي النقابــات، 

ونقــص الوعــي بيــن العمــال، وضعــف الثقــة فيمــا بيــن القــوى العاملــة بقيمــة العمــل النقابــي.

5.2.3. صندوق التشغيل والحماية االجتماعية واإلدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل

الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة للعّمــال هــو هيئــة مســتقلة شــبه حكوميــة  
بموجــب   2003 عــام  فــي  تأسيســها  تــم  وإداريــا  ماليــا  المســتقلة  االعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع 
المرســوم الرئاســي رقــم 9 لعــام 2003. يــرأس مجلــس إدارتهــا معالــي وزيــر العمــل ويضــم المجلــس 
ممثليــن عــن وزارات الماليــة، التنميــة االجتماعيــة واالقتصــاد الوطنــي، باإلضافــة إلــى اتحــاد الغــرف 
التجاريــة واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين وممثليــن عــن األطــر النســوية والمجتمــع المدنــي 
وشــخصيات وطنيــة. وتتمثــل مهــاّم الصنــدوق فــي الحــد مــن الفقــر وتعزيــز العمالــة وتنفيــذ سياســات 
ســوق العمــل، عــن طريــق توفيــر الدعــم لتنفيــذ سياســات وتدابيــر ســوق العمــل النشــطة والتأثيــر 
فــي السياســات الوطنيــة المعــززة للتشــغيل وخلــق فــرص العمــل. يعمــل الصنــدوق مباشــرة مــع 
المســتفيدين ومــن خــال شــركاء فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.ويقــدم الصنــدوق خدماتــه 

مــن خــال المجــاالت التاليــة:
تطويــر فــرص األعمــال: يتــم ذلــك مــن خــال تعزيــز الوصــول إلــى التمويــل المائــم للشــباب مــن 	 

كا الجنســين، 
برنامج تطوير األعمال: من خال دعم الشباب الريادي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 	 

بمــا يشــمل حــزم مــن الدعــم الفنــي عبــر التوجيــه والتدريــب وخدمــات تنميــة األعمــال، باإلضافــة 
إلــى توفيــر برامــج التمويــل المائــم والميســر مــن خــال الشــركاء مــن البنــوك المحليــة ومؤسســات 
اإلقــراض الصغيــر. وقــي هــذا اإلطــار يقــوم الصنــدوق بتطويــر برامــج تخصصيــة لتطويــر األعمــال 
الوطنيــة  أجنــدة السياســات  بالمواءمــة مــع  وتعزيــز االســتهداف لشــرائح وقطاعــات محــددة 
واالســتراتيجيات القطاعيــة ذات العاقــة، والتركيــز علــى دعــم الشــباب فــي إنشــاء مشــاريعهم 

الخاصــة.
برنامــج كســب المهــارات مــن خــال التشــغيل المؤقــت والطــارئ: وذلــك مــن خــال عقــد العديــد 	 

ــر فــرص عمــل مؤقتــة للشــباب المتعطليــن  مــن الشــراكات مــع القطــاع الخــاص واألهلــي لتوفي
عــن العمــل وخاصــة الخريجيــن الجــدد مــن المؤسســات االكاديميــة ومؤسســات التدريــب والتعليــم 
المهنــي والتقنــي، وتعزيــز مهاراتهــم لزيــادة فرصهــم فــي المنافســة للدخــول لســوق العمــل. 
كمــا يقــوم الصنــدوق بتنفيــذ برامــج التشــغيل الطــرئ لتوفيــر حــد أدنــى مــن الدخــل للشــباب 

المتعطليــن عــن العمــل.
برنامــج دعــم البنيــة التحتيــة المجتمعيــة: وذلــك مــن خــال دعــم القــدرات التشــغيلية للمؤسســات 	 

الوطنيــة بهــدف تعزيــز قدراتهــا فــي تقديــم الخدمــات وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة ودعــم 
اســتدامتها، باإلضافــة إلــى تطويــر قدراتهــا وبينتهــا المؤسساتســة.

فــي العــام 2016، اتخــذ مجلــس الــوزراء قــرارًا باعتمــاد الصنــدوق المظلــة الوطنيــة  لجميــع برامــج 
التوظيــف وخلــق فــرص العمــل وتنميــة ريــادة األعمــال المنفــذة فــي فلســطين. وأوعــزت الحكومــة 
إلــى كافــة الــوزرارات والمؤسســات التــي تعنــى بالتشــغيل لتزويــد الصنــدوق بتفاصيــل األنشــطة التــي 
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تقــوم بهــا، وتنســيق جميــع البرامــج المســتقبلية وبرامــج الدعــم معهــا. ال تــزال آثــار هــذا القــرار علــى 
سياســات ســوق العمــل النشــطة الحاليــة والمســتقبلية غيــر واضحــة. 

يشير التقرير السنوي لصندوق التشغيل والحماية االجتماعية للعام 2019 إلى أن  عدد المستفيدين 
مــن برامــج ومشــاريع الصنــدوق بشــكل مباشــر منــذ نشــأته قــد بلــغ نحــو 19 ألــف مســتفيد، موزعيــن 
بالتســاوي تقريبــا بيــن الجنســين. وبلــغ حجــم التمويــل الكلــي التراكمي لبرامج الصندوق منــذ عام 2016 
نحــو 26.8 مليــون دوالر، باإلضافــة لبرنامــج مشــروعك الــذي يديــره ماليــًا بنــك فلســطين بقيمــة 50 
مليــون دوالر يقــوم الصنــدوق بتقديــم الدعــم الفنــي ومســاعدة المســتفيدين علــى تطويــر خطــط 
أعمالهــم ومتابعــة تنفيذهــا إلنشــاء أو تطويــر مشــاريعهم الصغيــرة.  ويشــير التقريــر فــي هــذا الســياق 
إلــى إنشــاء وتطويــر 2354 مشــروعأ مــدرًا  للدخــل منــذ العــام 2016، باإلضافــة إلــى  خلــق 4572  فرصــة 
عمــل مــن خــال برامــج دعــم التشــغيل الذاتــي ونحــو 2341  فرصــة عمــل مؤقتــة خــال برامــج التشــغيل 
الطــارئ والموقــت.  تتمثــل إحــدى األولويــات الرئيســية التــي حددهــا الصنــدوق لنفســه للمســتقبل فــي 
تعزيــز تقديــم خدماتــه مــن خــال الشــركاء االســتراتيجيين فــي وزارة العمــل عبــر مكاتــب التشــغيل فــي 
المحافظــات باإلضافــة إلــى الغــرف التجاريــة كنوافــذ لتقديــم خدمــات التشــغيل، ويعمــد الصنــدوق 
إلــى تطويــر برامجــه التخصصيــة وإنشــاء شــراكات اســتراتيجية جديــدة فعالــة، إضافــة إلــى التأثيــر الفعلــي 
فــي رســم السياســات ذات العاقــة بتعزيــز التشــغيل، كمــا يســعى الصنــدوق إلىتطويــر نظــام لقيــاس 
األداء، الــذي مــن شــأنه أن يمكــن الصنــدوق مــن تتبــع إنجازاتــه وتقييــم تأثيرهــا بهــدف تحســين سياســات 
التشــغيل، وخصوصــًا تلــك المتعلقــة ببرامــج ســوق العمــل النشــطة. وقــد قــام الصنــدوق مؤخــرا بتعزيــز 
بنيته التنظيمية وتطويرها وتعزيز قدراته الفنية مما أســهم في إنشــاء شــراكات جديدة للصندوق مع 
عــدد مــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن. كمــا ســاهم الصنــدوق فــي تعزيز دور الحكومة نحو االســتجابة 
الطارئــة النتشــار وبــاء كرورنــا مــن خــال عــدد مــن المشــاريع والبرامــج لدعــم المنشــآت المتضــررة ودعــم 

المتعطليــن عــن العمــل.  

تقــّدم مكاتــب التشــغيل فــي مديريــات العمــل التابعــة لــإلدارة العامــة للتشــغيل فــي وزارة العمــل 
مجموعــة مــن خدمــات التشــغيل وتســجيل الباحثيــن عــن عمــل. يوجــد 16 مكتــب تشــغيل فــي الضفــة 
الغربيــة وخمــس مكاتــب فــي غــزة. تقــدم المكاتــب الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة5  خدمــات التنســيب 
الوظيفــي وتوفــر شــهادة أهليــة للحصــول علــى تأميــن صحــي مجانــي للعاطليــن عــن العمــل فــي الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وللعمالــة قصيــرة األجــل فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي ومــن المتوقــع أن توفــر 
المراكــز الجامعــة الموظفيــن المؤهليــن وفقــًا لمتطلبــات أصحــاب العمــل ومعاييرهــم، باإلضافــة إلــى 
إجــراء المطابقــة الوظيفيــة. تهــدف هــذه المراكــز أيضــًا إلــى توفيــر الفــرص المتنوعــة والخدمــات الخاصــة 
للنســاء. عــاوة علــى ذلــك، وقعــت وزارة العمــل اتفاقيــات مــع 10 جامعــات وكليتيــن مجتمعيتيــن مــن 

أجــل إنشــاء مكاتــب توجيــه مهنــي علــى أراضيهــا.

علــى الرغــم مــن التقــّدم الملمــوس الــذي تــم إحــرازه علــى صعيــد بنــاء القــدرات داخــل شــبكة مراكــز 
ــزال غيــر  الخدمــة الجامعــة، فــإّن القــدرات البشــرية واللوجيســتية الموجــودة داخــل هــذه المراكــز ال ت
قــادرة علــى تقديــم مــا هــو مطلــوب لتوفيــر الخدمــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا. تشــمل نقــاط الضعــف 
الرئيســية فــي هــذا المجــال قّلــة الموظفيــن المؤهليــن، والقــدرة المحــدودة علــى التواصــل مــع أربــاب 

5.    ال تملك وزارة العمل أية سلطة على مكاتب التوظيف الموجودة في غزة بسبب االنفصال السياسي والجغرافي بينها وبين الضفة الغربية.
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العمــل بســبب نقــص مرافــق النقــل، وعــدم الوضــوح فيمــا يتعلــق بــاألدوار والمســؤوليات. كمــا 
أوضحنــا ســابقًا فــي هــذا التقريــر، فــإّن نســبة صغيــرة جــدًا مــن العاطليــن عــن العمــل ســجلوا ملفاتهــم 

فــي مكاتــب التوظيــف أو طلبــوا مشــورتهم.

5.2.4. نظام معلومات سوق العمل

تــم تنفيــذ نظــام معلومــات ســوق العمــل الفلســطيني تحــت مظلــة وزارة العمــل، وهــو أحــد الخدمات 
الرئيســية لــإلدارة العامــة للتوظيــف. يهــدف النظــام إلــى إنشــاء نظــام فّعــال للتدريــب والتعليــم فــي 
فلســطين يوفــر بيانــات دقيقــة وحديثــة عــن الطلــب والعــرض فــي ســوق العمــل، لمســاعدة صنــاع 
القــرار وأربــاب العمــل واألفــراد فــي تحديــد االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لمختلــف المهــارات 
والمهــن. مــن المفتــرض تطويــر سياســات التوظيــف والتعليــم والتدريــب اعتمــادًا علــى نتائــج نظــام 
معلومــات ســوق العمــل.   ينقســم نظــام معلومــات ســوق العمــل الفلســطيني إلــى أربعــة أنظمــة 
فرعيــة: الســكان )البيانــات الديموغرافيــة والعماليــة(، التعليــم )التعليــم العالــي، التعليــم الرســمي 
وغيــر الرســمي، التعليــم الفنــي والمهنــي، بيانــات إعــادة التدريــب المهنــي(، المشــاريع )االحتياجــات 
ــة،  ــة(، ســوق العمــل )البطال ــرة  العملي ــاة، التســريح، الشــركات، المهــارات، القطاعــات، الخب ــر الملب غي
الباحثــون عــن عمــل، الوظائــف الشــاغرة، الشــواغر التــي تــم إشــغالها(. يتضــح مــن األنظمــة الفرعيــة 
لنظــام إدارة المعلومــات أّن وزارات العمــل والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والقطــاع 
الخــاص، والغــرف التجاريــة، والهيئــات اإلحصائيــة، والباحثــون عــن عمــل، والخريجــون، هــم جميعهــم 

أصحــاب مصلحــة فــي هــذا النظــام.

مــع ذلــك فــإّن نظــام معلومــات ســوق العمــل ال يــزال يفتقــر إلــى الفّعاليــة واإلنتاجيــة بســبب ضعــف 
مســاهمات أصحــاب المصلحــة )بمــا فــي ذلــك داخــل وزارة العمــل(، وكذلــك نقــص القــدرات الماليــة 
والبشــرية لــدى المديريــة العامــة للتوظيــف الازمــة لتحديــث النظــام. إّن تعميــق الفهــم باحتياجــات 
مختلــف مســتخدمي نظــام معلومــات ســوق العمــل، وتقديــم الحوافــز لهــم، واالســتعداد لإلنفاق من 
أجــل معلومــات ســوق العمــل، يمكــن أن تســهم فــي تحويــل هــذا النظــام مــن نظــام معلومــات إداريــة 
غيــر فعــال وغيــر مســتدام إلــى نظــام يتيــح تقديــم خدمــات مســتدامة ذاتيــًا وفّعالــة ويحّركهــا الطلــب.

5.2.5. الغرف التجارية والصناعية والزراعية

يوجــد فــي الوقــت الحالــي 18 غرفــة تجاريــة وصناعيــة وزراعيــة فــي فلســطين )13 فــي الضفــة الغربيــة 
و5 فــي غــزة( بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، باإلضافــة إلــى اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة 
الفلســطينية. توفــر هــذه الغــرف مجموعــة واســعة مــن الخدمــات ألعضائها ولعاّمــة الجمهور. تهدف 
هــذه الخدمــات بشــكل أساســي إلــى تحســين المزايــا التنافســية لألعضــاء ومســاعدتهم فــي توســيع 
نطــاق وصولهــم إلــى األســواق، بمــا فــي ذلــك توفيــر التدريــب وتســهيل التجــارة وتنظيــم المعــارض. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة معلومــات عــن األعمــال العامــة 
والبيئــة االجتماعيــة المحيطــة بالقطــاع الخــاص.. فــي الوقــت الحالــي، يبلــغ عــدد المؤسســات األعضاء 
فــي هــذه الغــرف 65,000 مؤسســة، أي مــا يقــدر بنحــو 40 فــي المائــة مــن إجمالــي المنشــآت فــي 
فلســطين. مــع ذلــك، تمثــل العضويــة النشــطة )أي األعضــاء الذيــن ســّددوا مســتحقات العضويــة 

الســنوية( فــي معظــم الدوائــر أقــل مــن نصــف إجمالــي األعضــاء.
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مــن  حصريــة  مجموعــة  بتقديــم  والزراعيــة  والصناعيــة  التجاريــة  للغــرف  ُيســمح  القانــون  بموجــب 
الخدمــات الحصريــة بشــكل يضمــن حصولهــا علــى اإليــرادات بصــورة ثابتــة. َبْيــَد أّن الفجــوات فــي 
القــدرات ونمــاذج األعمــال الضعيفــة، وال ســّيما بيــن الغــرف الصغيــرة والفرعيــة، تقيــد قدرتهــا علــى 

تطويــر خدماتهــا والوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة.

القــدس 	  فــي   1989 ســنة  الفلســطينية  والزراعيــة  والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  تأســس 
كمنّظمــة جامعــة لكافــة الغــرف العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكهيئــة قانونيــة 
مســتقلة تمثــل مصلحــة جميــع الغــرف وتمّثــل القطــاع الخــاص ككل. تتكــّون الجمعيــة العامــة 

لاتحــاد مــن مختلــف الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، 

االنتخابــات األخيــرة جــرت نهايــة 2018 وبدايــة 2019 للغــرف فــي المحافظــات الشــمالية )الضفــة 	 
الغربيــة والقــدس( وفــي عــام 2014 للغــرف فــي المحافظــات الجنوبيــة

تخضــع واليــة اتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة الفلســطينية لقانــون الغــرف التجاريــة 	 
لعمليــات  القانونيــة  الحــدود  يرســم  والــذي   ،2011 لعــام  الفلســطيني  والزراعيــة  والصناعيــة 
االتحــاد، والقانــون يفيــد بإلزاميــة التســجيل فــي الغــرف لكافــة المنشــآت إال أنــه ال يوجــد تطبيــق 
للقانــون مــن قبــل الجهــات المعنيــة وبالــذات وزارة االقتصــاد الوطنــي باعتبارهــا الــوزارة المرجــع 

ــر علــى تمثيــل قطــاع األعمــال وخدمتهــم. ــًا األمــر الــذي يؤث قانوني

فيما يلي أبرز األهداف الرئيسية لالتحاد:

التنميــة 	  فــي  مســاهمتها  وتعزيــز  األعضــاء  والزراعيــة  والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  أداء  تطويــر 
الجــودة. عاليــة  خدمــات  خــال  مــن  والمحليــة  الوطنيــة  االقتصاديــة 

ممارسة الضغط والمناصرة لحماية مصالح األعضاء والقطاع الخاص.	 
تعزيز شبكة العاقات للغرف الفلسطينية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.	 
المســاهمة فــي زيــادة حصــة الســوق مــن المنتجــات الفلســطينية وزيــادة الصــادرات إلــى مناطــق 	 

أخــرى مــن العالــم.

5.2.6. المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني

المجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص الفلســطيني هــو أوســع إطــار تنســيقي للقطــاع 
الخــاص فــي فلســطين، إذ يضــم اثنــي عشــر هيئــة ومؤسســة قطاعيــة ومتخصصــة لمنشــآت القطــاع 
الخــاص الفلســطينية، وهــي: جمعيــة البنــوك فــي فلســطين، اتحــاد المقاوليــن الفلســطيني، االتحــاد 
الصناعــات  اتحــاد  للتأميــن،  الفلســطيني  االتحــاد  التجــارة والصناعــة والزراعــة،  لغــرف  الفلســطيني 
ــة  ــد، جمعي ــال تري ــة رجــال األعمــال الفلســطينيين، مركــز التجــارة الفلســطيني - ب الفلســطيني، جمعي
العربيــة،  الفنــادق  اتحــاد  الفلســطيني،  الشــاحنين  مجلــس  الفلســطينية،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ومنــذ عــام 2017 ، منتــدى ســيدات األعمــال ورابطــة شــركات تدقيــق الحســابات. تغطــي هــذه 
المؤسســات القطاعــات الرئيســية لاقتصــاد الخــاص )غيــر الزراعــي(، وهــي تعكــس الدوائــر القطاعيــة 
وجــداول األعمــال األوســع نطاقــا التــي يدافعــون عنهــا. فــي حيــن أن معظــم المؤسســات األعضــاء 
فــي المجلــس التنســيقي لديهــا نظــام عضويــة طوعيــة، فــإن العضويــة فــي العديــد مــن الهيئــات 
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ولمؤسســات أعضــاء المجلــس إزاميــة بموجــب القانــون )مثــل جمعيــة التأميــن، جمعيــة البنــوك، اتحــاد 
الصناعــات، غــرف التجــارة، جمعيــة تكنولوجيــا المعلومــات، والتــي تحددهــم أيًضــا كشــركاء رســميين 
ينظــر  لــذا  الدولييــن.   النظــراء  مــع  أو  العليــا  المجالــس  فــي  الحكومــة،  مــع  الخــاص  القطــاع  مــن 
إلــى المجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص بأنــه الممثــل األكبــر لمصالــح أربــاب العمــل 
ومطالبهــم السياســية ، بشــكل جماعــي أو قطاعــي، وتتعامــل الحكومــة معــه علــى هــذا األســاس.   
يقــوم المجلــس التنســيقي بــدور رئيســي فــي التنســيق بيــن أعضائــه االثنــي عشــر بالرغــم مــن أنــه ليــس 
مؤسســة مســتقلة فــي حــد ذاتهــا، وليــس لديهــا ســكرتارية دائمــة أو حتــى موقــع إلكترونــي، ويتنــاوب 

علــى رئاســة المجلــس األعضــاء مرتيــن فــي الســنة.

ينتمــي األعضــاء النشــطون للمؤسســات أعضــاء المجلــس التنســيقي بشــكل رئيســي مــن المؤسســات 
المتوســطة أو الكبيــرة، ومعظمهــم يصلــون إلــى العشــرات أو المئــات، باســتثناء اتحــاد غــرف التجــارة 
والصناعــة والزراعــة الفلســطينية التــي تشــمل غالبيــة المنشــآت المســجلة رســميا لــدى وزارة االقتصاد 
واتحــاد الصناعــات والتــي تضــم عــدة آالف مــن األعضــاء. وتــدار المجالــس العليــا للمؤسســات االعضــاء 
فــي المجلــس التنســيقي مــن مجالــس إدارة منتخبــة مــن أعضائهــا، وغالبــًا مــن يكــون أعضــاء مجالــس 
اإلدارة مــن أصحــاب كبــرى الشــركات وأكثرهــا نشــاطًا.  وتختلــف مزايــا العضويــة فــي مؤسســات 
القطــاع الخــاص األعضــاء فــي المجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص، ولكنهــا تشــمل حــل المشــكات 
العامــة التــي يواجههــا االعضــاء، وإصــدار الشــهادات، والمســاعدة التقنيــة، وعلــى األخــص تمثيــل 
مصالــح األعضــاء فــي الحــوار االجتماعــي مــع الحكومــة. وتشــمل أنشــطتها تنفيــذ المشــاريع التــي 

تدعمهــا الجهــات المانحــة وكذلــك المؤتمــرات والمشــاورات المشــتركة مــع الحكومــة.

5.2.7. اللجنة الوطنية لتشغيل النساء

بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، لعبــت وزارة العمــل دورًا رئيســيًا فــي 
إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لتشــغيل النســاء فــي عــام 2012 كلجنــة استشــارية مكلفــة بدعــم الحكومــة فــي 
ــادة مشــاركتهم فــي ســوق  وضــع التشــريعات والسياســات والبرامــج التــي تعــزز توظيــف النســاء، وزي
العمــل. باإلضافــة إلــى وزارة العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــال، يضــم أعضــاء اللجنــة الوطنيــة 
لتشــغيل النســاء ممثليــن عــن أكثــر مــن 20 منظمــة حكوميــة وغيــر حكوميــة. يــرأس وزيــر العمــل اللجنــة، 
وتعمــل وحــدة شــؤون النــوع االجتماعــي فــي وزارة العمــل كأمانــة عامــة للجنــة. هنــاك أيضــًا مكتــب 
دائــم للجنــة يضــم ممثليــن منتخبيــن عــن الــوزارات األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، 

ويتولــى تنســيقه المكتــب الدائــم للجنــة منســٌق منتخــب.

وتتمثل أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في اآلتي:
وضع سياسات تسهم في تعزيز وزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة وحماية حقوقها وضمانها.	 
اقتــراح مشــاريع قوانيــن وتشــريعات أخــرى متعلقــة بأهــداف اللجنــة الوطنيــة ومتابعتهــا مــع 	 

العتمادهــا. الســلطات 
بنــاء قــدرات الهيئــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتقاطــع أهدافهــا مــع أهــداف 	 

اللجنــة، مــن خــال توفيــر الدعــم الفنــي واالستشــاري.
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ــة 	  ــة الرســمية المســؤولة عــن حماي ــم الدعــم والمســاعدة إلــى وزارة العمــل باعتبارهــا الهيئ تقدي
ومراقبــة وتنفيــذ قانــون العمــل.

ــز وتعميــم مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين فــي السياســات والبرامــج والخطــط المتعلقــة 	  تعزي
بتشــغيل النســاء.

وضــع أولويــات للمناصــرة واالهتمــام اإلعامــي وتوعيــة الجمهــور والتعبئــة بشــأن المســاواة بيــن 	 
الجنســين مــن أجــل تشــغيل المــرأة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة.

تعزيز دور الرصد والمراقبة والضغط من أجل تعزيز فرص العمل للنساء.	 
تلقــت اللجنــة الوطنيــة لتشــغيل النســاء دعمــًا كبيــرًا ومســاعدة تقنيــة جيــدة مــن منظمــة العمــل 	 

الدوليــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة لوضــع إطــار اســتراتيجي لعملهــا، وحصلــت أيضــًا علــى 
الدعــم الفنــي والمالــي لتنفيــذ أعمالهــا. وبالرغــم مــن إحــراز تقــدم كبيــر فــي تعزيــز قــدرات اللجنــة 
وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى عملهــا، إاّل أّن قدرتهــا علــى القيــام بمهامهــا الفنيــة ال يــزال 
ــر علــى  ــزال يعتمــد إلــى حــد كبي ضعيفــًا، ومســتوى نشــاطها وقدرتهــا علــى تنفيــذ خططهــا ال ي

المســاعدات الفنيــة الخارجيــة.

5.3. برامج سوق العمل النشط
ُيســتخَدم  النشــطة كتدخــل سياســاتي  العمــل  برامــج ســوق  بــرزت  الماضــي،  القــرن  نصــف  خــال 
بشــكل متكــرر فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة لزيــادة فــرص العمــل، بالتزامــن مــع معالجــة المشــاكل 
االجتماعيــة التــي غالبــًا مــا تــازم ارتفــاع معــدالت البطالــة، ومنهــا تدنــي المشــاركة فــي ســوق العمــل. 
ويعتبــر الهــدف األبــرز عالميــًا لبرامــج ســوق العمــل النشــطة هــو تعزيــز وتطويــر جوانــب العــرض فــي 
ســوق العمــل، وتحفيــز زيــادة الطلــب علــى األيــدي العاملــة، وبمــا يســاهم فــي تحســين أداء ســوق 
العمــل علــى المــدى الطويــل. تعمــل برامــج ســوق العمــل النشــطة علــى معالجــة بعــض العيــوب 
المتعلقــة بالســوق مــن خــال التركيــز علــى تنميــة القــدرات البشــرية، وهــو مــا يــراد منــه تحقيــق نتائــج 

تشــغيل أكثــر إيجابيــة واســتدامة.

أثبتــت دراســة حديثــة لصنــدوق النقــد الدولــي وجــود عاقــة إيجابيــة بيــن اإلنفــاق علــى برامــج ســوق 
العمــل النشــطة كجــزء مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــدان المتقدمــة ومعــدل العمالــة فــي القطــاع 
الخــاص فــي هــذه البلــدان. باســتخدام بيانــات طولّيــة مــن عينــة فرعيــة مــن 1993 إلــى 2000 لـــ 15 
دولــة صناعيــة، ويقــدر صنــدوق النقــد الدولــي أّن “زيــادة نقطــة مئويــة واحــدة فــي إنفــاق برامــج 
ســوق العمــل النشــطة )كحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( تــؤدي بزيــادة معــدل التوظيــف فــي 
ــة”. وفقــًا لذلــك، يمكــن لبرامــج ســوق العمــل النشــطة أن  قطــاع األعمــال بواقــع 1.9 نقطــة مئوي
ــة بمــكان اســتهدافها لتحقيــق أقصــى اســتفادة  ــة، ومــن األهمي تكــون أداة ناجعــة لمعالجــة البطال

لســوق العمــل مــن اإلنفــاق علــى برامــج التشــغيل.

علــى مــدار الخمســة عشــر عامــًا الماضيــة، تــم إنشــاء العشــرات مــن برامــج ســوق العمــل النشــطة 
فــي فلســطين للمســاعدة فــي مكافحــة معــدالت البطالــة المرتفعــة وتذليــل العقبــات أمــام فــرص 
التوظيــف مــن خــال تطويــر مهــارات العاطليــن عــن العمــل )وخاصــة الشــباب والخريجيــن الجــدد( 
وتحســين فــرص إمكانيــة التشــغيل. كانــت الجهــات المانحــة الممــول األبــرز لغالبيــة هــذه البرامــج، 
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وســاهمت الحكومــة الفلســطينية والقطــاع الخــاص فــي تمويلهــا. كمــا ســعت برامــج ســوق العمــل 
النشــطة إلــى ســد الفجــوة بيــن المخرجــات التعليميــة ومتطلبــات ســوق العمــل. فــي الوقــت الحالــي، 
يقــدر بــأّن أكثــر مــن 130 برنامــج مــن برامــج ســوق العمــل النشــطة قــد تــم تنفيذهــا فعــًا فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة )مســح مــاس والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل(.

يلخص الجدول أدناه السمات العامة لبرامج سوق العمل النشطة الرئيسية في فلسطين.

جدول 7: مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني من حيث الجهة المسؤولة

عدد البرنامج القطاع
الفئة المستهدفة الخدمات الرئيسية المنظمات

ريادة األعمال 
والشركات 

الصغيرة

برامج 
المساعدات

برامج ما قبل 
الحضانة 

أنشطة الحضانة األولية التي تشمل 6
المحاضرات وورش العمل ومخيمات رواد 

األعمال )“نهاية األسبوع” للشركات الناشئة( 
ومسابقة أفكار العمل، وإعداد خطط العمل.

طاب الجامعات بشكل 
أساسي باإلضافة إلى 

الشركات الناشئة

الدعم الفني واإلداري والتدريب الفردي. 9برامج الحضانة
توفير صندوق الشركات الناشئة والربط مع 

المستثمرين.

الشركات الناشئة ورجال 
األعمال األفراد مع التركيز 

على قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

خدمات تسريع 
األعمال

جلسات فردية مع الخبراء والوصول إلى 3
الدورات التدريبية ذات الصلة

صندوق الشركات الناشئة والوصول إلى رأس 
مال المخاطر.

الشركات الناشئة ورجال 
األعمال األفراد

برامج دعم ريادة 
األعمال

تطوير قدرات الحاضنات، ويسهل الوصول 2
إلى التمويل

حاضنات األعمال ومسرعات 
 business( األعمال

)accelerators

برامج إنشاء 
وتطوير المشاريع 

الصغيرة 
والمتوسطة

بناء القدرات والتدريب 6
تطوير خطط العمل ودراسات الجدوى

الوصول إلى الخدمات المالية 

الشباب والنساء والعاطلين 
عن العمل

خدمات التوظيف 
العامة

مجالس التعليم 
والتدريب المحلية

تعزيز الحوار االجتماعي وتعزيز مبادرات 4
التوظيف المحلية

الحفاظ على الروابط واالتصاالت بين مختلف 
أصحاب المصلحة في مجال التوظيف 

المنظمات التي لديها برامج 
توظيف
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جدول 7: مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني من حيث الجهة المسؤولة

عدد البرنامج القطاع
الفئة المستهدفة الخدمات الرئيسية المنظمات

16مكاتب التشغيل

خدمات التنسيب 
شهادة األهلية للتأمين الصحي 

المجاني
التوجيه المهني، والخدمات المتعلقة 

بالتدريب المهني، وتقديم الدعم 
والمعلومات للبحث عن فرص العمل 

وتقديم طلبات التوظيف، وتصاريح 
العمل في إسرائيل.

العاطلون عن العمل

وحدات التشغيل 
)ركن التشغيل( 

– الغرف التجارية 
والصناعية 

والزراعية

يوفر خدمات التوظيف والتدريب 4
بالشراكة مع وزارة العمل

الباحثين عن عمل من ذوي 
المهارات الفنية والتقنية 

والمنشآت التي تبحث لشغل 
وظائف تخصصية

نظام معلومات 
تقديم بيانات عن الطلب والعرض في -سوق العمل

سوق العمل تساعد صانعي القرار
كافة الجهات الفاعلة في 

سوق العمل

التدريب أثناء العمل 

برامج التدريب
16

برنامج تدريبي يركز على سد الفجوة 
بين النواتج التعليمية والطلب في 
سوق العمل. التدريب أثناء العمل 

مدفوع األجر.

الخّريجون الجدد

البحث عن الوظائف 
عبر اإلنترنت وبرامج 

التدريب
3

الربط بين الباحثين عن عمل 
والمنظمات والدورات التدريبية عبر 

اإلنترنت

الخريجون الجدد 
والعاطلون عن العمل

برامج القطاع 
الخاص

برامج بناء القدرات 
5والمنح الدراسية

العديد من الدورات التدريبية التي 
تهدف إلى تزويد الطاب بالمهارات 

الحياتية والتدريب المهني.
المنح الدراسية. 

طلبة الجامعات 
والخريجون الجدد

برنامج لتطوير 
الكفاءات المهنية 

بالشراكة مع غرفة 
تجارة كولون

1

تنفيذ دورات مهنية متخصصة مثل 
صيانة سيارات الهايبرد والطاقة 

الشمسية من خال وحدات التدريب 
المهني والتقني التي تم تأسيسها 

في الغرف في المحافظات الشمالية

العاملين في المشآت 
األعضاء في الغرف 
التجارية في الضفة 

الغربية

برامج الحد من برامج أخرى
5الفقر

الوصول إلى مجموعة من الخدمات 
المالية وغير المالية )أنشطة شبكة 

األمان االجتماعي الترويجية(. برنامج 
النقد مقابل العمل.

العائات الفقيرة
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ــر برامــج ســوق العمــل النشــطة وكفاءتهــا  ــات التــي تدعــم قيــاس تأثي علــى الرغــم مــن ضعــف البيان
وفعاليتهــا مجتمعــة أو منفــردة، إال هنــاك توافــق وطنــي علــى أنهــا لعبــت دورًا هامــًا وســاهمت 
فــي تطويــر مهــارات اآلالف مــن القــوى العاملــة الفلســطينية )خاصــة الشــباب والخريجــون الجديــد(، 
تهيئــة  علــى  إيجابــي  تأثيــر  األعمــال  ريــادة  لبرامــج  كان  وقــد  لديهــم.  التوظيــف  فــرص  وتحســين 
بيئــة داعمــة لريــادة األعمــال فــي المجتمــع الفلســطيني. أّمــا برامــج العمــل الطارئــة المبنيــة علــى 
التحويــات النقديــة فقــد ســاهمت فــي بنــاء األصــول المجتمعيــة وتطويرهــا وتخفيــف حــّدة الفقــر 
لــدى المســتفيدين، ولــو بصــورة غيــر مســتدامة. مــع ذلــك، تواجــه سياســات ســوق العمــل النشــطة 

فــي فلســطين مجموعــة مــن المعيقــات التــي يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:

تعتمــد الغالبيــة العظمــى مــن برامــج التوظيــف فــي فلســطين اعتمــادًا كليــًا علــى الدعــم المالــي 	 
المقــدم مــن الجهــات المانحــة الدوليــة، والعديــد مــن هــذه البرامــج – وخاصــة برامــج خلــق فــرص 
العمــل قصيــرة األجــل التــي تنفذهــا منظمــات غيــر حكوميــة صغيــرة – ليســت ُممأسســة بمــا فيــه 
الكفايــة علــى مســتوى المنظمــات التــي تنفذهــا. ويشــمل ذلــك برامــج التوظيــف التــي يديرهــا 
القطــاع الخــاص والتــي تأخــذ الدعــم الخارجــي فــي الحســبان عنــد وضــع ميزانياتهــا. عليــه فــإّن 

االســتدامة طويلــة األجــل للمشــاريع تصبــح مهــّددة عنــد غيــاب التمويــل.

هنــاك ضعــف شــديد أو حتــى غيــاب فــي مراجعــة برامــج ســوق العمــل النشــطة وتقييمهــا. 	 
ومعظــم هــذه السياســات تهتــم فقــط بتتبــع ســير العمليــات ومؤشــرات ذات عاقــة بإجــراءات 
التنفيــذ ومخرجاتهــا، ممــا يجعــل قيــاس تأثيــر وفعاليــة معظــم هــذه البرامــج أمــرًا شــبه مســتحيل. 
ــه يقــوض عمليــة وضــع السياســات الخاصــة ببرامــج ســوق العمــل  هــذا األمــر يمثــل مشــكلة ألن
النشــطة، ويضعــف مــن مســاءلة هــذه البرامــج.  وال تملــك غالبيــة المنظمــات آليــة للمتابعــة 
المنهجيــة للمســتفيدين منهــا بعــد انتهــاء البرنامــج. فــي الحــاالت التــي أبلغــت فيهــا المنظمــات 
عــن وجــود آليــة متابعــة، فإّنهــا ال تفعــل ذلــك بطريقــة منهجيــة، بــل أّنهــا تنّفــذ عمليــة المتابعــة 
بشــكل متقطــع أو عشــوائي وال تتخــذ أيــة خطــوات لمعالجــة المشــكات أو نقــاط الضعــف التــي 

تظهــر فــي عمليــة المتابعــة.

ــة، 	  تعانــي برامــج ســوق العمــل النشــطة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن التشــتت والتجزئ
مــع العلــم أّنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان تتقاســم نفــس الغايــات ونفــس األهــداف المتداخلــة 
والمجموعــات المســتهدفة، دون أن يكــون ذلــك منســقًا بالضــرورة. ويجــري فــي العــادة تنفيذهــا 
مــن قبــل منظمــات مختلفــة أو بتمويــل مــن عــّدة جهــات مانحــة. غالبــًا مــا يــؤدي تشــتت برامــج 
ســوق العمــل النشــطة إلــى العديــد مــن أوجــه عــدم الكفــاءة )مثــل االســتهداف المــزدوج(، حيــث 
تعمــل العديــد مــن المنظمــات علــى خدمــة نفــس المجموعــات المســتهدفة )غالبــًا مــا ال تكــون 
بالضــرورة األكثــر عــوزًا أو حرمانــًا(، وهــو مــا يســتدعي المزيــد مــن التنظيــم والتنســيق بيــن برامــج 

التشــغيل المختلفــة.

علــى الرغــم مــن المســاهمة المهمــة لسياســات ســوق العمــل النشــطة فــي تطويــر المهــارات 	 
الفلســطينية لتتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل، فــإّن المشــاكل الهيكليــة التــي تواجــه ســوق 
العمــل وقدرتــه المحــدودة علــى اســتيعاب األعــداد الجديــدة الهائلــة التــي تنضــم إلــى القــوى 
العاملــة كل عــام تحــد مــن مســاهمتها فــي خفــض مســتوى البطالــة وذلــك لعــدم تنفيذهــا فــي 
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ــة  إطــار سياســتي متكامــل يجعلهــا قــادرة علــى المســاهمة الفاعلــة فــي مجابهــة تحــدي البطال
مــن جانــب الطلــب. إلحــداث هــذا النــوع مــن التأثيــر، يجــب دمــج سياســات ســوق العمــل النشــطة 
ضمــن إطــار شــامل مــن السياســات واالســتراتيجيات مــع األخــذ فــي االعتبــار سياســات االقتصــاد 
التــي تتطلــب عمالــة مكثفــة، وأنظمــة ســوق العمــل، ونظــام  الكلــي، وسياســات االســتثمار 
الضمــان االجتماعــي، واإلطــار القانونــي للعمــل، والنظــام الضريبــي.  وفــي ســياق متصــل، ال تــزال 
برامــج ســوق العمــل النشــط التــي تركــز علــى تشــجيع ريــادة األعمــال حديثــة نســبيًا فــي الســياق 
الفلســطيني، وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت لمراجعــة تأثيرهــا. مــع هــذا، يواجــه قطــاع ريــادة 
األعمــال بالفعــل تحديــات كبيــرة تتعلــق بعــدم وجــود سياســات تشــجع وتدعــم إنشــاء الشــركات 
ريــادة األعمــال واالبتــكار، والميــل  التــي ال تشــجع  النواتــج التعليميــة  إلــى  الناشــئة، باإلضافــة 
الســائد لــدى أغلــب النــاس نحــو التوظيــف التقليــدي علــى حســاب العمــل الحــر، وقلــة المصــادر 
التــي توفــر الحاضنــة المناســبة لألفــكار التجاريــة المبتكــرة، وأخيــرًا نقــص التمويــل األساســي الــازم 

الحتضــان وتســريع الشــركات الناشــئة المبتكــرة.

معظــم برامــج ســوق العمــل النشــط التــي تركــز علــى ريــادة األعمــال تركــز فقــط علــى قطــاع 	 
مســتوى  فــي  النســبي  باالنخفــاض  ذلــك  يرتبــط  وقــد  واالتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الــازم الحتضــان شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مقارنــة بالقطاعــات  االســتثمار 
األخــرى. وهــذا يحــّد مــن نطــاق عملهــا ويمنــع رواد األعمــال فــي القطاعــات األخــرى مــن تلقــي 

خدمــات قــد تكــون حيويــة لعمليــة التصنيــع أو لقطاعــات أخــرى.

برامــج التشــغيل قصيــرة األمــد التــي تقــوم علــى التدريــب أثنــاء العمــل غاليــًا مــا ال يتــم تصميمهــا 	 
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص وبهــدف، وهــو مــا يقلــل فــرص العمالــة المســتدامة عنــد انتهــاء 

فتــرة الدعــم المقــدم لألجــور فــي إطــار هــذه البرامــج. 
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الفصل الثالث

األولويات السياساتية 

1.  التحديات األساسية
يعيــق اســتمرار االحتــال االســرائيلي للضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة آفــاق 
العمــل  واقــع ســوق  علــى  كبيــر  بشــكل  ينعكــس  مــا  فــي فلســطين، وهــو  االقتصاديــة  التنميــة 
الفلســطيني.  فبالرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا دولــة فلســطين فــي تطويــر االقتصــاد الفلســطيني 
وبنــاء منعتــه والتــي أدت إلــى توســع نشــاط القطــاع الخــاص فــي عــدد مــن القطاعــات وزيــادة الطلــب 
المحلــي، ال يــزال التشــغيل يمثــل تحديــا ملحــًا وخصوصــًا اآلن فــي ظــل اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا 
علــى قطاعــات اقتصاديــة واســعة وســوق العمــل الفلســطيني. تشــير البيانــات المتعلقــة بســوق 

العمــل، وواقــع عمــل الشــباب علــى وجــه الخصــوص إلــى مــا يلــي:

إن البطالــة المتفشــية واألجــور الراكــدة تعــوق النمــو االقتصــادي والحــد مــن الفقــر واالســتقرار 	 
االجتماعــي، وهــذا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة. فمعــدالت المشــاركة فــي القــوى العاملــة 
منخفضــة بشــكل هيكلــي، ال ســيما بيــن النســاء، حيــث أن 1 مــن كل 10 نســاء فــي ســن العمــل 
إمــا تعمــل أو تبحــث عــن عمــل.  والبطالــة آخــذة فــي االرتفــاع وتؤثــر اآلن علــى نحــو ثلــث القــوى 
العاملــة، وهــي مــن أعلــى نســب البطالــة التــي تــم تســجيلها فــي عقديــن. وتعانــي القــوى العاملــة 
فــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص مــن البطالــة، حيــث يعانــي أكثــر مــن نصــف العامليــن فــي ســوق 
العمــل مــن البطالــة. وبشــكل عــام هنــاك اختافــات جغرافيــة كبيــرة فــي مســتويات البطالــة 

والمشــاركة االقتصاديــة، ممــا يشــير إلــى درجــة عاليــة مــن التجزئــة الجغرافــي لســوق العمــل. 
يعانــي الشــباب والنســاء بشــكل خــاص مــن براثــن البطالــة فحوالــي 7 مــن كل 10 شــباب مــن غــزة 	 

عاطلــون عــن العمــل )8 مــن كل 10 شــابات(. وأكثــر مــن 6 مــن أصــل 10 ممــن يجــدون عمــًا فــي 
وظائــف غيــر رســمية، ممــا يقــوض حمايــة العمــال وإنتاجيــة العمــل. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، يعانــي 
الشــباب ذوو التحصيــل العلمــي المرتفــع –وخصوصــًا اإلنــاث منهــم- مــن معــدالت مشــاركة 
متدنيــة وبطالــة أعلــى مــن نظرائهــم مــن ذوي التحصيــل العلمــي المنخفــض كمــا أنهــم أكثــر 
عرضــة للعمــل فــي وظائــف منخفضــة الجــودة، غالًبــا فــي االقتصــاد غيــر الرســمي والــذي يشــغل 
نحــو نصــف العامليــن مــن الشــباب فــي القطــاع الخــاص، حيــث يبــدو أن العمــل فــي االقتصــاد غيــر 
الرســمي هــو الفرصــة الوحيــدة للعمــال الشــباب ذوي المهــارات المتدنيــة ووســيلة لكثيريــن آخريــن 

الكتســاب الخبــرة العمليــة التــي يبحــث عنهــا أصحــاب العمــل. 
وبالرغــم مــن زيــادة التحصيــل العلمــي، يواجــه العديــد مــن الشــباب فــي فلســطين –وفــي قطــاع 	 

غــزة والشــابات فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص- مشــاكل فــي 
االنتقــال الســلس مــن التعليــم إلــى العمــل بســبب عــدم التوافــق بيــن نتائــج التعليــم ومتطلبــات 
ســوق العمــل مــن جهــة، وضعــف قــدرة القطــاع الخــاص علــى اســتحداث فــرص عمــل كافيــة مــن 
جهــة أخــرى. وال يــزال عــدد كبيــر مــن العامليــن محصوريــن فــي الوظائــف المؤقتــة والموســمية، 
واألجــور المنخفضــة التــي يجــدون صعوبــة فــي الخــروج منهــا. ومــن الجوانــب المقلقــة النتقــال 
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الشــباب النســبة الكبيــرة مــن الشــباب ال فــي المدرســة وال فــي العمــل. فــي عــام 2018، لــم يكــن 
33.4 فــي المائــة الشــباب )39.2 فــي المائــة لإلنــاث و 27.9 فــي المائــة للذكــور(  فــي الفئــة 

.)NEET( العمريــة 29-15 عــام  فــي العمــل أو فــي التعليــم أو التدريــب
تركــزت فــرص العمــل المســتحدثة فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني خــال الســنوات العشــر 	 

الماضيــة فــي قطاعــات الخدمــات غيــر القابلــة للتــداول مثــل تجــارة التجزئــة والتــي غاليــًا مــا تتصــف 
بضعــف انتاجيتهــا، ممــا قلــل مــن إجمالــي إنتاجيــة العمالــة. إن عــدم الكفــاءة هــذا ناتــج عــن بنيــة 
إنتاجيــة تتمحــور حــول إنتاجيــة صغيــرة ومنخفضــة، وغالًبــا مــا تكــون فــي منشــآت غيــر رســمية 
موجهــة نحــو الســوق المحليــة.  ويعانــي االقتصــاد الفلســطيني مــن ضعــف الترابــط بيــن مكوناتــه 
وهــو مــا يــؤدي ليــس فقــط إلضعــاف القيمــة المضافــة مــن االنتــاج، وإنمــا أيضــا بإضعــاف القــدرة 
ــاج المختلفــة،  علــى اســتحداث فــرص العمــل فــي أنشــطة القيمــة المضافــة فــي ساســل االنت
وخصوصــًا فــي القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة.  ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى العوامــل الخارجيــة التــي 
ترتبــط بالقيــود التــي تفرضهــا إســرائيل –الســلطة القائمــة باالحتــال- علــى التنميــة االقتصاديــة، 
والتــي  تتشــابك وتولــد حلقــة مفرغــة مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي. 
فتحــد القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى التجــارة بشــدة مــن احتمــاالت النمــو القائــم علــى 
التصديــر، وهــو مــا يضــر بشــكل خــاص باقتصــاد صغيــر مثــل االقتصــاد الفلســطيني ويؤثــر بشــكل 
كبيــر علــى قدرتــه علــى اســتحداث فــرص العمــل والمحافظــة علــى مــا يتــم اســتحداثه مــن هــذه 
إلــى مواردهــم  الفلســطينيين  إســرائيل علــى وصــول  تفرضهــا  التــي  القيــود  أن  الفــرص.  كمــا 
الطبيعيــة، وخاصــة تلــك الموجــودة فــي المناطــق المصنفــة “ج” ، والقيــود التــي تفرضهــا علــى 
حركــة الســلع واألشــخاص داخــل الضفــة الغربيــة، هــي قيــود ال يمكــن تخطيهــا بمــا يمكــن التنميــة 
المســتدامة الشــاملة.  ويعانــي اقتصــاد قطــاع غــزة منــذ ســنوات بســبب الحصــار المفــروض عــام 
2007.  وفــي حيــن أن تخفيــف هــذه القيــود ســيكون لــه تأثيــر بالــغ األثــر فــي تحقيــق االســتقرار 
وتمكيــن االســتثمار فــي البنــى التحتيــة الازميــن لتحقيــق النمــو القائــم علــى التشــغيل والعمــل 
الائــق، إال أن تأثيــر هــذه العوامــل الخارجيــة يتفاقــم بســبب عــدد مــن العوامــل الداخليــة التــي مــا 

زالــت تحــد مــن االســتثمار الخــاص بمــا يخلــق فــرص العمــل الائقــة. 

تبنيهــا خــال  تــم  التــي  لــم يكــن للسياســات االقتصاديــة والصناعيــة واالجتماعيــة  وبشــكل عــام، 
الســنوات األخيــرة تأثيــر كبيــر علــى التشــغيل، وخصوصــًا لفئتــي الشــباب والنســاء. فلــم تولــي هــذه 
السياســات االهتمــام الكافــي لمعالجــة القيــود التــي يواجههــا القطــاع الخــاص فــي خلــق المزيــد 
مــن فــرص العمــل، بمــا فــي ذلــك سياســات الضريبــة واالســتثمار وتنظيــم االســواق بمــا يضمــن 
حمايــة المنتجــات المحليــة مــن المنافســة غيــر العادلــة. وال تــزال الحواجــز اإلداريــة التــي تعتــرض بــدء 
األعمــال التجاريــة وتوســيعها، ومحدوديــة المــوارد الحكوميــة المخصصــة لدعــم تنميــة القطاعــات 
االقتصاديــة المختلفــة وبرامــج التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة، وارتفــاع تكاليــف األعمــال مقترنــة 
بسياســة صناعيــة وضريبيــة وماليــة غيــر متطــورة بشــكل كاف تعــوق إمكانــات التوظيــف فــي العديــد 
مــن الشــركات فــي القطــاع الخــاص. ولــم تعالــج هــذه السياســات بالقــدر الكافــي االشــكاليات التــي 
يفرضهــا عــدم توحيــد المرجعيــات القانونيــة والتنظيميــة لقطاعــات االعمــال المختلفــة، والتمويــل 
المحــدود للشــركات الصغيــرة المخصــص مــن قبــل البنــوك، وضعــف التنظيــم لألســواق بمــا يوفــر 

أرضيــة تنافســية عادلــة للقطــاع الخــاص الفلســطيني، والبنيــة التحتيــة غيــر المائمــة. 
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ويعتبــر مزيــج السياســات الماليــة والضريبيــة والصناعيــة واالجتماعيــة التــي تــم تبنيهــا حتــى اآلن قضيــة 
التشــغيل كقضيــة ثانويــة بافتــراض أن معالجــة قضايــا البطالــة والعمــل الائــق ســيتم بشــكل غيــر 
مباشــر مــن خــال تبنــي سياســات ماكرويــة ســليمة، وليــس علــى اعتبــار التشــغيل هدفــًا بحــد ذاتــه.  
ونجحــت السياســات الماليــة المعتمــدة حتــى تاريخــه فــي تحقيــق بعضــًا مــن االســتقرار مــن خــال 
االدارة الســديدة للنفقــات التشــغيلية للقطــاع العــام وترشــيد النفقــات وســداد جــزء مــن االلتزامــات 
الحكوميــة للقطــاع الخــاص، لكنهــا فشــلت فــي تعزيــز االنتــاج فــي القطاعــات االنتاجيــة بمــا يضمــن 
تحقيــق النمــو فــي التشــغيل فــي القطــاع الخــاص.  كمــا كان للسياســات الضريبيــة بالــغ األثــر فــي 
تعزيــز االيــرادات الضريبيــة للحكومــة والحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي، إال أن هــذه السياســات لــم 
تنجــح فــي تحفيــز التشــغيل وتوســعة االقتصــاد والعمــل الرســمي.  وكان الســتراتيجيات وسياســات 
تطويــر القطــاع المالــي –بمــا فــي ذلــك التوجــه نحــو الشــمول المالــي وتحســين اإلطــار القانونــي-  
والسياســات الصناعيــة والقطاعيــة أثــر إيجابــي علــى منــاخ األعمــال، إال أن المنشــآت الخاصــة مــا زالــت 
تواجــه عــدًدا مــن القيــود فــي الجوانــب اإلنتاجيــة، ســواء الداخليــة )أي القــدرات اإلداريــة، والتكنولوجيــا 
والمعــدات؛ وقاعــدة مهــارات القــوى العاملــة والوصــول إلــى المــوارد( والخارجيــة )أي مؤسســات 

وسياســات الدولــة الفعالــة، وبيئــة األعمــال المواتيــة ، وبيئــة العمــل المناســبة(.  

وكانــت االســتراتيجيات المعتمــدة حتــى اآلن لمعالجــة االقتصــاد والعمــل غيــر الرســمي محــدودة 
فــي نطــاق تركيزهــا وتنفيذهــا، حيــث تركــزت بشــكل أساســي علــى تقليــل العــبء الضريبــي لكبــرى 
الشــركات أو تكثيــف التفتيــش علــى ظــروف العمــل، مــع إيــاء القليــل مــن االهتمــام للمحــددات غيــر 
الرســمية لــكل مــن الشــركات والعمــال. ونتيجــة لذلــك، أســفرت هــذه التدابيــر عــن نتائــج محــدودة 

فيمــا يتعلــق بنقــل العمــال والمؤسســات إلــى االقتصــاد الرســمي.

وال يــزال نظــام التعليــم والتدريــب غيــر قــادر حاليــا علــى معالجــة تحديــات التشــغيل التــي يواجههــا 
الشــباب الفلســطيني. فالبرغــم مــن الكثيــر مــن االنجــازت علــى مســتوى االلتحــاق والتوســع فــي 
برامــج ريــاض األطفــال، لــم يقابــل الزيــادة فــي الكميــة اإلجماليــة للتعليــم زيــادة في الجــودة والمواءمة 
ــرات المتســارعة فــي ســوق ومســتقبل العمــل. وعلــى صعيــد التعليــم والتدريــب المهنــي  مــع التغي
والتقنــي، فــا يــزال هنــاك الكثيــر مــن االصاحــات الواجــب العمــل عليهــا، حيــث ال يــزال االهتمــام بهــذا 
النــوع مــن التعليــم محــدود وال يســتقطب العــدد الكافــي مــن الطــاب، وخصوصــًا اإلنــاث، كمــل ال 
تــزال العاقــات بيــن نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والقطــاع الخــاص منخفضــة، ومعظــم المناهــج 
ال تــزال تركــز علــى المهــن الضيقــة وطــرق التعلــم ال تــزال تركــز علــى المعلــم. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
االفتقــار إلــى إطــار مؤهــات وطنــي، وتصنيــف مهنــي وطنــي يعكــس الكفــاءات الجديــدة، ونظــام 

معلومــات ســوق العمــل الموثــوق بــه، يعقــد األمــور.

وعلــى مســتوى اإلطــار المؤسســاتي لقطــاع العمــل وخدمــات التشــغيل، فــا زال هنــاك عــدد كبيــر 
مــن التحديــات الواجــب العمــل علــى مجابهتهــا وأهمهــا ضعــف مأسســة الحــوار الثاثــي، وغيــاب عــدد 
مــن التشــريعات األساســية كقانــون التنظيــم النقابــي، وتشــتت خدمــات التشــغيل، وضعــف آليــات 
الرقابــة والتقييــم لبرامــج اســوق العمــل النشــطة، وضعــف الترابــط بيــن هــذه البرامــج وبرامــج ســوق 
العمــل غيــر النشــطة، بمــا فيهــا برامــج الحمايــة االجتماعيــة، وضعــف القــدرات الماديــة والبشــرية 

لمؤسســات ســوق العمــل بمــا يضمــن انفــاذ قانــون العمــل بفاعليــة.
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يلخــص الجــدول 14 التالــي المحــددات الرئيســية للتشــغيل فــي أربعــة جوانــب رئيســية والتــي تــم 
اســتعراضها فــي الفقــرات الســابقة.

جدول 10: محددات التشغيل الرئيسية في فلسطين 

الحقوق 
الضفة الغربيةالعمالية

إطار االقتصاد 
الماكروي

ارتفاع العجز التجاري؛ مستويات االستثمار )المحلية واألجنبية( ال تزال غير كافية لتعزيز النمو 
القائم على التشغيل؛ ضعف قدرة االقتصاد الرسمي على استحداث فرص العمل وضمان شروط 

العمل الائق؛ تدني مستوى مؤهات القوى العاملة، وخاصة الخريجين الجدد؛ ارتفاع النشاط 
االقتصادي والتشغيل في القطاع غير المنظم؛ محدودية أدوات السياسات النقدية المتاحة 

)والتي تقتصر فقط على تغيير االحتياطي االجباري للبنوك( وضعف توجيهها لمساعدة القطاع 
الخاص لخلق فرص العمل؛ السياسات المالية غير المواتية العادة هيكلة االنفاق الحكومي بما 

يخدم أهداف التشغيل.

ضعف المدخات التعليمية مما يؤدي إلى ضعف جودة التعليم؛  عدم ماءمة مخرجات التعليم التعليم والتدريب
الحتياجات سوق العمل؛ ال تزال العاقات بين نظام التعليم والقطاع الخاص وعالم العمل 

ضعيفة؛ ريادة األعمال والتعليم المهني ال تزال محدودة في عدد قليل من مؤسسات التعليم؛ 
انخفاض مستوى )كمية ونوعية( التعليم المهني المستمر وإعادة التدريب والتأهيل؛ ضعف 

منظومة االرشاد المهني، النظرة السلبية للتعليم والتدريب المهني؛ ال تزال منظومة التأهيل 
الوطني )NQF( واالعتماد وكذلك االعتراف بالتعلم السابق قيد التطوير.

قدرات القطاع 
الخاص لتوليد 
فرص العمل  

قدرة منخفضة للقطاع الخاص –وخصوصًا القطاع المنظم- الستحداث فرص العمل –وفي 
قطاع غزة، المحافظة علي الوظائف الحالية- نتيجة للقيود االسرائيلية والمعوقات الداخلية 

المرتبطة بقدرات المنشآت في القطاع الخاص. 

وجود اطر وبرامج لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تسير ببطء نتيجة لعدم مائمة سوق العمل
السياسات العامة الحتياجات تطور هذه المشاريع وانخراطها في االقتصاد الرسمي، بما في ذلك 

وجود عدد من المعوقات والتعقيدات اإلدارية الداء االعمال ولبدء المشاريع وتوسعها.

تأمين صحي 
خاص مجاني/

جزئي

ضعف تنسيق التمويل من أجل تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية، والبنية 
التحتية والزراعة عدم كفاية مبادرات تنظيم المشاريع للشباب ، ووصول أصحاب العمل المحدود 

إلى التسهيات االئتمانية ، والخدمات والشبكات االستشارية ؛ ضعف ثقافة ريادة األعمال 
والعرفة الريادية. 

تأمين ضد 
إصابات العمل

انخفاض نسب المشاركة  في سوق العمل، وخصوصًا بين النساء والشباب.

زيادة بطيئة في معدالت التشغيل تتزامن مع نسب عالية من العاطلين عن العمل لفترات 
طويلة، بما في ذلك للشباب المنتقلين من الدراسة للعمل.

ارتفاع معدالت العمالة المؤقتة والعارضة والموسمية؛ زيادة حاالت العمل غير المنظم.

ضعف قدرات مادية وبشرية في إنفاذ قانون العمل، وخصوصا الجوانب الحمائية للعاملين 
وتطبيق الحد األدنى لألجور.  

ضعف تصميم واستهداف سياسات وبرامج سوق العمل النشطة )ALMPs(، باإلضافة إلى 
االفتقار إلى التنسيق فيما بينها وضعف الروابط بين البرامج النشطة وغير النشطة، وعدم وجود 

إطار مؤسساتي لتقييم فاعلية وأثر هذه البرامج بما يفيد صناعة السياسات.

ضعف آليات الحوار الثاثي، بما في ذلك ضعف مشاركة الشركاء االجتماعيين الفاعلة في وضع 
السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
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2. السياسات ذات األولوية
ســتركز سياســات االقتصــاد الكلــي والسياســات الماليــة التــي ســتتبعها حكومــة دولــة فلســطين فــي 
الفتــرة 2025-2020 علــى المســاهمة فــي الحفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي بمــا هــو ممكــن 
مــن سياســات ماليــة، ودعــم نمــو الناتــج المحلــي عــن طريــق دعــم القطــاع الخــاص للعــودة للعمــل 
فــي ظــل جائحــة كورونــا وتحفيــز االســتثمار الخــاص –خصوصــًا فــي القطاعــات اإلنتاجيــة كالزراعــة 
والصناعــة والســياحة- وبمــا يضمــن الــردم التدريجــي للفجــوة فــي العجــز التجــاري وتخطــي آثــار أزمــة 
جائحــة كورونــا. وســتعمل الحكومــة علــى ايجــاد الســبل التــي يمكــن مــن خالهــا خفــض النفقــات 
التشــغيلية عبــر عمــل الحكومــة مــن أجــل التوســع فــي النفقــات التطويريــة، باإلضافــة إلــى حشــد 

ــة هــذه النفقــات.   ــل الخارجــي لتغطي التموي

وتســتند هــذه السياســات إلــى فرضيــة أساســية وهــي تمكــن الحكومــة مــن حشــد التمويــل الخارجــي 
الــازم لتنفيــذ تدخــات هــذه االســتراتيجية، وخصوصــًا تلــك التــي تتطلــب اســتثمارات فــي دعــم برامــج 
التشــغيل والبنــى التحتيــة.  وتعتمــد السياســات المقترحــة علــى ســيناريو يفتــرض اســتمرار الوضــع 
السياســي القائــم بيــن دولــة فلســطين واالحتــال اإلســرائيلي كمــا كان عليــه خــال العــام 2019، 
والمتمثــل فــي اســتمرار وجــود العراقيــل التــي يضعهــا االحتــال اإلســرائيلي علــى حركــة األشــخاص 
والبضائــع مــن/ وإلــى فلســطين، واالســتمرار فــي تنفيــذ السياســات الحكوميــة المرتبطــة باالنفــكاك 
االقتصــادي التدريجــي عــن االحتــال اإلســرائيلي والمتمثلــة بدعــم وتطويــر العناقيــد االقتصاديــة 
والــذي يرافقــه ارتفــاع فــي التســهيات االئتمانيــة، وزيــادة التحويــات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى 
ارتفــاع تحصيــل ضريبــة الدخــل وإيــرادات المقاصــة، وارتفــاع التحويــات الجاريــة المقدمــة للقطــاع 
الخــاص مــن الخــارج، وتحســن فــي مســتوى المنــح والمســاعدات الدوليــة المقدمــة لدعــم المشــاريع 

ــا مكافحــة البطالــة والتشــغيل. ــار جائحــة كورون التطويريــة، وخصوصــًا فــي مجــال مجابهــة آث

بمــا أن توقعــات أداء االقتصــاد الفلســطيني تشــير إلــى انخفــاض الناتــج المحلــي االجمالــي فــي عــام 
2020 بنســب تتــراوح بيــن 11-2.5 فــي المائــة،  فســوف يشــهد العــام 2020 ازديــادًا ملحوظــًا فــي 
نســب البطالــة، وخصوصــًا بيــن الشــباب والنســاء. وبمــا أن تشــغيل الشــباب أكثــر حساســية لــدورة 
األعمــال مــن التشــغيل اإلجمالــي، فــإن نمــوه ســيبقى محــدودًا فــي العــام 2021 حتــي أن يبــدأ 
تــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  ذلــك،  ومــع  التاليــة.  االعــوام  فــي  أفضــل  بشــكل  التســارع  فــي  اإلنتــاج 
السياســات الــواردة فــي هــذه االســتراتيجية لتوليــد معــدالت أعلــى مــن االســتثمار المحلــي إلــى زيــادة 
الطلــب علــى العمالــة وأن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الحــد مــن االرتفــاع فــي نســب البطالــة وخلــق 
وظائــف جديــدة. وبالنظــر إلــى الحيــز المتــاح للسياســات العامــة، فــإن أولويــات تحســين التشــغيل 
تمــس السياســات الماليــة وسياســات تنظيــم القطــاع المصرفــي، وسياســات التعليــم والتدريــب، 
والسياســات الصناعيــة )تطويــر القطــاع الخــاص(، والسياســات االجتماعيــة )وخصوصــًا فــي مجــاالت 
الحمايــة االجتماعيــة للعاطليــن عــن العمــل جــراء جائحــة كورونــا وخلــق البيئــة المناســبة لزيــادة نســب 

مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل(، وسياســات ســوق العمــل. 

إن النهــج التدريجــي والتكميلــي - الــذي يركــز علــى الحفــاظ علــى وتيــرة اإلصــاح والتطويــر الجاريــة 
ــز علــى العناصــر المفقــودة فــي الخطــط  فــي القطاعــات ذات العاقــة وتســريعها مــن خــال التركي
الوطنيــة والقطاعيــة الحاليــة - هــو فــي صميــم هــذه االســتراتيجية.  فهــذا النهــج ال يعــزز فعاليــة 
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لتدخــات المطروحــة فحســب، بــل إنــه يتيــح أيًضــا مســاحة إلعــادة صياغــة السياســات. ومــن المتوقــع 
أن يــؤدي تفاعــل هــذه السياســات علــى المــدى المتوســط )5-3 ســنوات( والطويــل )10-6 ســنوات( 
إلــى ايجــاد البيئــة المائمــة الســتحداث فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، وخصوصــًا لفئتــي الشــباب 
والنســاء، ومنــع المزيــد مــن التدهــور فــي قــدرة القطــاع الخــاص للبقــاء واالحتفــاظ بالقــوى العاملــة 

التــي يشــغلها.

2.1. التعليم والتدريب المهني والتقني
ُتعتبــر خيــارات السياســة التاليــة ممكنــة فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط لزيــادة أهميــة التعليــم 

والتدريــب وتســهيل دمــج الشــباب فــي ســوق العمــل:

تســريع عمليــة تطويــر نظــام التعليــم  والتدريــب المهنــي والتقنــي - علــى النحــو المنصــوص عليــه 	 
بالفعــل فــي برامــج التطويــر الخاصــة بــوزارات التعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والتنميــة 
التعليــم  مــن  الفلســطينية  التعليــم  نظــم  لنقــل  الحكومــة  واســتراتيجية  والعمــل،  االجتماعيــة 
إلــى التعّلــم - مــن خــال: أ( توســعة نظــام وفــرص التعليــم المهنــي، وخصوصــًا علــى المســتوى 
الجامعــي بمــا فــي ذلــك تأســيس وتطويــر مؤسســات التعليــم العالــي المهنــي والتقنــي؛ ب( 
معالجــة أوجــه القصــور فــي منظومــة التعليــم المهنــي التــي تــؤدي إلــى نتائــج تعليميــة متدنيــة؛ 
ج( تحديــث مناهــج التعليــم والتدريــب المهنــي لتشــمل المهــارات الحياتيــة وغيــر المهنيــة والتعلــم 
القائــم علــى العمــل ؛ ء( بنــاء قــدرات مــدارس التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وموظفيهــا 
لتطويــر التعليــم القائــم علــى الكفــاءة والعمــل، بمــا فــي ذلــك مــن خــال رفــع مســتوى المرافــق 
ــادة نســب االلتحــاق فيهــا، وإقامــة شــراكات بيــن  وتوســيع المــدارس القائمــة بمــا يمكــن مــن زي
المــدارس وكليــات والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي والقطــاع الخــاص لتصميــم وتنفيــذ برامج 
التعلــم القائــم علــى العمــل ؛ ه( دعــم وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي لســد الثغــرات 
المؤسســية والقانونيــة والماليــة الازمــة للتنفيــذ والتطبيــق الكامليــن لــل NQF )يجــب أن يشــمل 
ذلــك تقديــم شــهادة المهــارات المهنيــة ، واالعتــراف بالتعليــم المســبق والكفــاءات الحاليــة ، 
ومعاييــر الكفــاءة فــي المهــارات بصفتهــا هــذه هــي مكونــات أساســية لتنفيــذ اإلطــار الوطنــي 
لإلطــار الوطنــي، و( تعزيــز اســتخدام نظــم معلومــات إدارة التعليــم كأدوات للتخطيــط التعليمــي 
ولرصــد أهميــة النتائــج التعليميــة؛ ز( مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل 
مــن خــال الشــراكة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص الرائــدة  فــي قطاعــات التصنيــع والزراعــة 
والمصــارف وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتجريــب إنشــاء برنامــج تعليمــي مســتمر للتعليــم 
والتدريــب المهنــي ، واالســتفادة مــن ذلــك إلعــام تطويــر المناهــج فــي المؤسســات التعليميــة 

والتدريبيــة.
تعزيــز نظــم وبرامــج التدريــب وإعــادة التدريــب مــن أجــل: أ( تزويــد الشــباب بالمهــارات التــي يطلبهــا 	 

ســوق العمــل؛ ب( توفيــر برامــج تدريبيــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص للمهــن األكثــر طلبــًا فــي 
ســوق العمــل؛ ج( تشــجيع ريــادة األعمــال والتعليــم التعاونــي مــن خــال دمجهــا فــي برامــج 

ــر الرســمية. التعليــم والتدريــب الرســمية وغي
تعزيــز الصلــة بيــن التعليــم والتدريــب والعمــل مــن خــال توفيــر المعلومــات المهنيــة، وتوفيــر 	 

اإلرشــاد المهنــي للشــباب داخــل وخــارج المدرســة.
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تشــير النســب المئويــة المرتفعــة للشــباب الحاصليــن علــى التعليــم الثانــوي والعاطليــن عــن العمــل إلــى 
ــه،  ــا مــن التعليــم ال تكفــي بحــد ذاتهــا  للدخــول إلــى ســوق العمــل والبقــاء في أن المســتويات العلي
وخصوصــًا لإلنــاث. علــى الرغــم مــن تحســن أداء التعليــم فــي فلســطين ، إال أن وتيــرة اإلصاحــات 
بحاجــة ماســة إلــى تســريع.  ولذلــك، تركــز هــذه السياســات الســابقة بشــكل أساســي علــى خيــارات 
السياســة الوقائيــة - علــى ســبيل المثــال تطويــر وتوســعة فــرص التعليــم المهنــي الجامعــي وإصــاح 
جميــع مســتويات نظــام التعليــم، والــذي ســيفيد فــي الغالــب الجيــل القــادم مــن الشــباب الفلســطيني 
- فــي حيــن تــم إيــاء اهتمــام أقــل نســبيًا لخيــارات السياســة العاجيــة - علــى ســبيل المثــال معالجــة 
ــر علــى الشــباب، وذلــك لوجــود عــدد مــن البرامــج القائمــة  عــدم تطابــق المهــارات الحاليــة التــي تؤث

التــي تســعى لذلــك والتــي ســيتم العمــل علــى إغنائهــا بشــكل أساســي. 

2.2. زيادة منعة وتطوير القطاع الخاص
ُتعتبــر خيــارات السياســة التاليــة ممكنــة فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط الســتكمال إجــراءات 
ــر القطــاع الخــاص وتحســين تأثيرهــا علــى توظيــف الشــباب بشــكل خــاص،  ــة وتطوي االســتثمار الجاري
ويتضمــن الملحــق “ج” المزيــد مــن التفاصيــل حــول الخيــارات السياســاتية قليلــة التكلفــة التــي مــن 

شــأنها تعزيــز السياســات الــواردة هنــا:

دعــم قــدرة القطــاع الخــاص علــى الصمــود مــن خــال: أ( زيــادة فاعليــة سياســات تنظيــم األســواق 	 
الســلعية والرقابــة عليهــا لضمــان توفيــر فــرص متكافئــة للمنتجيــن المحلييــن ومنــع المنافســة 
غيــر العادلــة مــن المنتجــات المســتوردة وذلــك مــن خــال تبنــي سياســات غيــر جمركيــة عــن 
طريــق تطويــر وفــرض تعليمــات فنيــة الزاميــة وتطبيقهــا علــى الســلع التــي يتــم ويمكــن انتاجهــا 
محليــا وبوفــرة، حيــث أان النجــاح فــي تطبيــق سياســة التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة، مــن خــال 
الرقابــة الصارمــة علــى األســواق الفلســطينية )أنظــر دراســة فــاح 2018(6 سيســاهم فــي تعزيــز 
الحصــة الســوقية للمنتجــات الفلســطينية وسيســاهم تباعــا فــي زيــادة تشــغيل األيــدي العاملــة؛ 
ب( مواءمــة برامــج وسياســات ســوق العمــل النشــط، بمــا فــي ذلــك إدراج الوظائــف وخدمــات 
التوظيــف، مــع مســعى الحكومــة لتشــجيع االســتثمار وزيــادة القــدرة التنافســية فــي قطاعــات 
الزراعــة والصناعــة والســياحة وتكنولوحيــا المعلومــات؛ ج( تســهيل الروابــط التجاريــة بيــن القطــاع 

ــر.       ــر الكبي الخــاص الفلســطيني والمشــترين الدولييــن ، خاصــة فــي القطاعــات ذات التأثي

ــز النمــو المكثــف للعمالــة مــن خــال: أ( تحويــل سياســات وخطــط االســتثمار نحــو مبــادرات 	  تعزي
ذات تأثيــر مرتفــع علــى التشــغيل ؛ )ب( وضــع سياســات لتشــجيع المشــاريع التــي تعــزز االســتثمار 
فــي رأس المــال البشــري وتزيــد مــن فــرص عمــل الشــباب ، وكذلــك تشــجيع االبتــكارات فــي 
تنميــة رأس المــال البشــري ؛ ج( دعــم تطويــر وتمويــل وتنفيــذ اســتراتيجيات التطويــر التكنولوجــي 
فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة والســياحة مــن خــال دعــم تطويــر وتشــغيل المناطــق الصناعيــة 

وتعزيــز التوجــه لتنميــة العناقيــد فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة والســياحة. 

الحــد مــن االقتصــاد والعمــل غيــر الرســمي مــن خــال: أ( تعزيز نظــام تفتيش العمل ، ب( تبني رزمة 	 

6.   بال الفاح )2019(: تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني في فلسطين: قطاع الجلود واألحذية تحليل الواقع وتقييم التحديات. ماس.
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مــن الحوافــز الضريبيــة وتقليــل رســوم التســجيل ومتطابــات التســجيل لنقــل العمــال والشــركات 
إلــى االقتصــاد الرســمي ، ج( رفــع وعــي العامليــن –وخصوصــًا الشــباب- بحقوقهــم فــي العمــل.

تشــجيع روح المبــادرة والريــادة لــدى الشــباب مــن خــال: أ( تعميــم تعلــم ريــادة األعمــال فــي 	 
المــدارس وخارجهــا ؛ ب( تطويــر مســابقات وطنيــة لتشــجيع ومكافــأة االبتــكار بيــن رواد األعمــال 
الشــباب ؛ ج( دعــم اختبــار وتطويــر االبتــكارات فــي الزراعــة والصناعــة والســياحة وتقنية المعلومات 

مــن خــال توفيــر المنــح القائمــة علــى التنافــس لهــذه االبتــكارات.

 إن التصــدي لتحــدي البطالــة والفقــر فــي فلســطين يتطلــب إعــادة صياغــة لسياســات وبرامــج ســوق 
العمــل النشــط بمــا يضمــن تطويــر البرامــج القائمــة وتعزيــز الروابــط فيمــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك برامــج 
الحمايــة االجتماعيــة طويلــة األمــد والطارئــة )أم مــا تســمى برامــج ســوق العمــل الســلبية(. فــا 
تــزال االســتثمارات فــي هــذه البرامــج فــي فلســطين منخفضــة وهــذا يحــد مــن نطاقهــا ومداهــا 
وتغطيتهــا. باإلضافــة إلــى التمويــل الخارجــي، هنــاك حاجــة حقيقيــة للسياســة لتخصيــص نســبة مئويــة 
مــن إيــرادات خدمــات القطــاع العــام فــي القطاعــات االقتصاديــة وســوق العمــل، وربمــا مــن صنــدوق 
الحمايــة االجتماعيــة المنشــأ حديًثــا، لتمويــل برامــج التشــغيل. عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن تصبــح 
الخدمــات التــي تهــدف إلــى تحســين فــرص عمــل الشــباب أكثــر تخصًصــا وأن يكــون لهــا نطــاق أوســع 
وأن يكــون التنســيق فيمــا بينهــا والتوجيــه الــذي تقدمــه أفضــل، بمــا فــي ذلــك مــع خدمــات وبرامــج 

الحمايــة االجتماعيــة.

إن تطويــر صنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة الفلســطيني، وإعــادة هيكلــة اإلدارات العامــة 
العمــل جاريــة  الائــق وعاقــات  التشــغيل والعمــل  تعزيــز خدمــات  بهــدف  العمــل  لــوزارة  التابعــة 
بالفعــل. هــذا العمــل األخيــر ســوف يعــزز وظائــف إدارة العمــل فــي وزارة العمــل وتفاعاتهــا مــع 
صنــدوق التشــغيل والــوزارات التنفيذيــة األخــرى.  ومــن هنــا، يجــب أن تأخــذ تدابيــر التشــغيل فــي 
االعتبــار أن التدخــات فــي ســوق العمــل التــي تهــدف إلــى معالجــة العيــوب المتعــددة التــي يواجههــا 
العديــد مــن الشــباب يجــب تطويرهــا لتقــدم كحزمــة شــاملة مــن خدمــات التشــغيل التــي تشــمل 
مكونــات لمحــو األميــة فــي بعــض الجوانــب الوظيفيــة األساســية، والتدريــب علــى المهــارات الحياتيــة، 

ــن التدريــب والعمــل مــن أجــل التوظيــف. ومجموعــة مــن البرامــج التــي تجمــع بي

تتعلــق القضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا لتعزيــز برامج التشــغيل وســوق العمل النشــط باســتمرار 
ضعــف الدعــم المــادي المقــدم مــن الحكومــة لصنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة وأهميــة 
تعزيــز البيئــة القانونيــة لــه باإلضافــة إلــى ومحدوديــة القــدرات البشــرية والماديــة المتاحــة لــإلدارة 
العامــة للتشــغيل لتقديــم خدمــات تشــغيل فعالــة وكفــؤة. لتعزيــز هــذه القــدرة، مــن الضــروري إضفــاء 
الامركزيــة علــى عــدد مــن المســؤوليات والمهــام لمكاتــب التوظيــف علــى مســتوى المديريــات، 
وخاصــة فــي إدارة برامــج ســوق العمــل. ويعــد توفــر معلومــات ســوق العمــل الموثوقــة فــي الوقــت 
المناســب شــرًطا ال غنــى عنــه لتنفيــذ مثــل هــذا النظــام.  ولتوفيــر هــذا الشــرط، ال بــد مــن تطويــر نظــم 
إدارة معلومــات ســوق العمــل بشــكل متكامــل ومســتدام وموجــه نحــو المســتخدم، بمــا فــي ذلــك 
ــوزارات  ــز الروابــط بيــن هــذا النظــام ونظــم المعلومــات األخــرى ذات العاقــة فــي ال مــن خــال تعزي
والهيئــات الحكوميــة المختلفــة )االقتصــاد واإلحصــاء، مثــا(، وأربــاب العمــل ومنظماتهــم، والعديــد 
أيًضــا وضــع نظــام لمتابعــة فاعليــة خدمــات  المهــم  الوظائــف. ومــن  مــن منصــات اإلعــان عــن 
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التشــغيل المقدمــة، ليشــمل ذلــك تطويــر نظــام إداري يمكــن كل مكتــب تشــغيل مــن تحديــد النتائــج 
التــي ســيحققها بنــاًء علــى المصــادر المتاحــة.

لقــد أولــت برامــج ســوق العمــل النشــطة التــي تنفذهــا وزارة العمــل وصنــدوق التشــغيل والحمايــة 
االجتماعيــة الفلســطيني والجهــات الفاعلــة األخــرى حتــى اآلن اهتماًمــا محــدوًدا بمعالجــة مشــكلة 
عــدم اتســاق خبــرات ومهــارات طلبــي العمــل مــع احتياجــات أربــاب العمــل. وبالتالــي، مــن األهميــة 
بمــكان تحســين تصميــم برامــج ســوق العمــل النشــط مــن أجــل تحســين آليــة اســتهدافها للباحثيــن عــن 
ــة )مثــل الجنــس ، والمســتوى التعليمــي ، والخلفيــة االجتماعيــة  ــاء علــى خصائصهــم الفردي عمــل بن
واالقتصاديــة( والصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي الدخــول أو البقــاء فــي ســوق العمــل؛ باالضافــة إلــى 
جعلهــا أكثــر اســتجابة الحتياجــات ســوق االعمــل.  ولتحســين هــذه المبــادرات، يلــزم توفيــر المــوارد 
فــي  أوثــق  بشــكل  المشــاركة  إلــى  والعمــال  العمــل  أصحــاب  وتحتــاج منظمــات  الكافيــة  الماليــة 

تصميمهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا.

فيمــا بأتــي خيــارات السياســة العامــة الالزمــة لتعزيــز سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط 
الحاليــة وزيــادة التكامليــة فيمــا بينهــا: 

تعزيــز برامــج ســوق العمــل النشــط التــي تنفذهــا المؤسســات العامــة مــن خــال: أ( تنميــة القــدرات 	 
البشــرية والماديــة والماليــة لــوزارة العمــل وصنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة الفلســطيني 
لتصميــم وتنفيــذ وتنســيق ومراقبــة برنامــج خدمــات التوظيــف الشــامل والمتكامــل الــذي يتضمــن 
عناصــر دعــم التوظيــف والتشــغيل الذاتــي ؛ ب( ردم الفجــوة المعلوماتيــة الخاصــة بمتطلبــات 
تنميــة القــوى العاملــة علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال مشــاركة قويــة مــن القطــاع الخــاص 

فــي عمليــات وضــع سياســات وبرامــج التعليــم والتشــغيل.

تطويــر آليــات االســتهداف المتبعــة مــن خــال برامــج ســوق العمــل النشــط وتمويلهــا مــن خــال: 	 
أ( تطويــر نظــام يتيــح التحديــد المبكــر واآلنــي للشــباب العاطليــن عــن العمــل، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــل خــاص لتشــغيل الشــباب وبمــا  خــال نظــام معلومــات ســوق العمــل؛ ب( إنشــاء برنامــج تموي
يســهل توجيــه المــوارد نحــو انتقــال الشــباب إلــى العمــل الائــق؛ ج( إنشــاء نظــام مناســب للرصــد 

والتقييــم لقيــاس األثــر الصافــي للبرامــج علــى المســتفيدين.

ــز الترابــط خدمــات التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة مــن خــال إنشــاء نظــام تحويــات فاعــل 	  تعزي
ــة، بمــا  بيــن خدمــات التشــغيل التــي توفرهــا برامــج ســوق العمــل النشــط والخدمــات االجتماعي

فــي ذلــك خدمــات حمايــة البطالــة عنــد توفرهــا.



الفصل الرابع

التوجه االستراتيجي
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1. الرؤية واألهداف االستراتيجية
تتلخــص رؤيــة التشــغيل فــي “تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة للباحثيــن عــن عمــل، 

وخاصة الشــباب والنســاء”.

تعمل حكومة دولة فلســطين على تنفيذ أجندة السياســات الوطنية 2022-2017 واالســتراتيجيات 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة ذات العاقــة، والتــي تحــدد بشــكل جماعــي إطــار سياســة الحكومــة. علــى 
الرغــم مــن أن هــذا اإلطــار يحتــوي علــى عــدة عناصــر لسياســات ســوق العمل النشــطة، إال أن أهدافها 
ليســت مرتبطــة أو متكاملــة بوضــوح. وبالتالــي ، فــإن الهــدف األول ذو األولويــة الســتراتيجية هــذه 

هــو متعــدد القطاعــات ويهــدف إلــى:

1. تقويــة حوكمــة ســوق العمــل وتطويــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط بمــا يضمــن تعزيــز 
الروابــط فيمــا بينهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي المواءمــة بيــن جانبــي العــرض والطلــب.

أهــداف سياســات  لتحقيــق  العمــل  ســوق  فعاليــة مؤسســات  تحســين  علــى  الهــدف  هــذا  يركــز 
التشــغيل واســتراتيجية التشــغيل هــذه، بمــا فــي ذلــك مــن خــال برامــج كثيفــة العمالــة يتــم تصميمهــا 
ــرًا مــن سياســات االحتــال اإلســرائيلي لتضمــن عــدد محــدد مــن  ــر تأث وتنفيذهــا فــي المناطــق األكث

ــام العمــل ســنويًا للعاطليــن عــن العمــل. أي

يوفــر تحســين جــودة التعليــم والتدريــب ومائمتــه الحتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات تطــوره أعلــى 
معــدل للعائــد مــن حيــث تعزيــز قابليــة تشــغيل الوافديــن الجــدد لســوق العمــل، وتطويــر قــدرات 
القــوى العاملــة التــي ترغــب فــي العــودة إلــى ســوق العمــل. لذلــك ، يتمثــل الهــدف الثانــي للسياســة 

فــي خطــة العمــل فيمــا يلــي:

2. تحسين مواءمة منظومة التعليم والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل

أمــًرا ضرورًيــا للنمــو  التعليــم والتدريــب المناســبين  العاملــة مــن خــال  القــوى  إلــى  يعــد الوصــول 
ــة مــن ذوي التدريــب والتعليــم  ــة. إن النقــص فــي القــوى العامل االقتصــادي واالجتماعــي والرفاهي
الــذي يحتاجــه ســوق العمــل، والــذي عانــت منــه عــدة قطاعــات، ال يهــدد بزيــادة معــدالت البطالــة 
فــي فلســطين فحســب، بــل يقــوض أيًضــا أي احتمــال للنمــو االقتصــادي. وفًقــا لذلــك، ســيركز هــذا 
الهــدف علــى تســريع عمليــة تطويــر وإصــاح التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم المســتمر 

بمــا يحقــق مــا يلــي:

زيــادة معــدل االلتحــاق بالتعليــم المهنــي والتقنــي )الــذي يمثــل 4.8 فــي المائــة( مــن إجمالــي 	 
عــدد الطــاب فــي الصــف العاشــر؛

ــادة نســبة الطــاب المســجلين والملتحقيــن فــي مؤسســات التعليــم التقنــي )مــن 11.3 فــي 	  زي
المائــة( مــن إجمالــي عــدد الطــاب الذيــن أتمــوا المرحلــة الثانويــة بنجــاح بحلــول عــام 2025؛

الفصل الرابع

األولويات السياساتية 
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زيادة عدد المدارس التي تم دمج التعليم المهني فيها في التعليم العام؛ و	 

ــر المهــارات 	  ــن عــن العمــل )29-15 ســنة( الكفــاءات وتطوي اكتســاب الشــابات والشــبان العاطلي
الحياتيــة التــي تمكنهــم مــن العمــل فــي وظيفــة مهنيــة.

إن تأثيــر إصــاح وتطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ســوف يســفر عــن نتائــج فقــط علــى 
المــدى المتوســط إلــى الطويــل. لعــاج أوجــه الضعــف فــي التعليــم والتدريــب علــى المــدى القصيــر، 
ســيتم تعزيــز فــرص التعلــم المســتمر لتلبيــة احتياجــات قابليــة التوظيــف لهــؤالء الذيــن لــن يكونــوا 
قادريــن علــى االســتفادة مــن نتائــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي المحســنة. ومــع ذلــك، فــإن 
زيــادة قابليــة توظيــف الشــباب دون معالجــة قــدرة االقتصــاد علــى خلــق فــرص عمــل الئقــة ســتؤدي 
إلــى تــآكل الفوائــد الناتجــة عــن القــوى العاملــة الشــابة األكثــر تعليمــًا. وبالتالــي، فــإن الهــدف ذو 

األولويــة الثالــث هــو:

3. تعزيــز منعــة القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى النمــو فــي االنتاجيــة واســتحداث فــرص العمــل الائــق 
للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما الشــباب والنســاء

ستســعى الجهــود المبذولــة فــي إطــار هــذا الهــدف إلــى تعزيــز قــدرات مؤسســات القطــاع الخــاص 
ــر تنافســيتها وانتاجيتهــا وذلــك لتحقيــق مــا يلــي بشــكل أساســي: للصمــود وتطوي

زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل؛	 

زيادة فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، ال سيما في القطاعات االنتاجية	 

تقليل نسب البطالة، ال سيما بين الشباب والنساء.  	 

وتســتند هــذه األهــداف إلــى افتــراض أن السياســات االقتصاديــة والماليــة ســيتم تعديلهــا علــى النحــو 
المبيــن فــي الخطــط القطاعيــة ذات الصلــة، وبمــا يلــزم لتحقيــق أهــداف هــذه الخطــة أيضــًا. وتســتند 
األهــداف أيضــا إلــى افتــراض أن البيئــة السياســية والماليــة ستتحســن بحلــول منتصــف العــام 2021.  
وفــي حــال تحقــق ســيناريو أســوأ الحــاالت، علــى ســبيل المثــال عــدم قــدرة السياســات االقتصاديــة 
والماليــة الحفــاظ علــى وتحفيــز الطلــب المحلــي بمــا يعــزز فــرص التشــغيل أو تغيــر الظــروف الصحيــة 
والسياســية واالقتصاديــة نحــو األســوأ وبمــا يقلــل مــن الحيــز المالــي المتــاح لدولــة فلســطين )أو 
مموليهــا(، ســتحتاج أهــداف خطــة العمــل إلــى المراجعــة بشــكل منهجــي لتأخــذ فــي االعتبــار الــدورة 
االقتصاديــة غيــر المواتيــة. ويجــب التركيــز فــي حــال حــدوث مثــل هــذه األمــور بشــكل أكبــر علــى ` 
برامــج قصيــرة األجــل كثيفــة العمالــة لمســاعدة القطــاع الخــاص والعامليــن لحســابهم فــي الحفــاظ 
علــى حــد أدنــى مــن النشــاط االنتاجــي والعمــل.  وعــاوة علــى ذلــك ، فــإن االحتمــاالت االقتصاديــة 
المتفاقمــة قــد تحفــز بعــض الجهــات الداعمــة لتحويــل المــوارد نحــو التدابيــر الطارئــة بــداًل مــن اتخــاذ 
تدابيــر فعالــة للتعامــل مــن أســباب البطالــة ونضــوب فــرص العمــل. فــي الوقــت نفســه، قــد يكــون 
إلجــراءات احتــواء النفقــات العامــة تأثيــر علــى إجمالــي المــوارد المتاحــة لـــبرامج ســوق العمــل النشــط. 
لذلــك، مــن األهميــة بمــكان مراجعــة التقــدم المحــرز مقابــل أهــداف هــذه الخطــة علــى أســاس 

ســنوي، ومراجعــة أهدافهــا وغاياتهــا وفًقــا لذلــك.
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2. النتائج والمخرجات
يســلط هــذا الجــزء مــن االســتراتيجية الضــوء علــى النتائــج والمخرجــات التــي يتعيــن تحقيقهــا لتحقيــق 
األهــداف المذكــورة أعــاه. كمــا يســلط الضــوء علــى المؤشــرات التــي ســيتم اســتخدامها لقيــاس 
األداء والتقــدم فــي أحــراز النتائــج مــع مــرور الوقــت  وتلخــص المصفوفــة الــواردة فــي الفصــل الثالــث 
مــن هــذه الخطــة أهــداف الخطــة وغاياتهــا ومخرجاتهــا، ويربطهــا مــع المصــادر المطلوبــة لتنفيذهــا 

والجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ. 

الهــدف األول: تقويــة حوكمــة ســوق العمــل وتطويــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط بمــا 
يضمــن تعزيــز الروابــط فيمــا بينهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي المواءمــة بيــن جانبــي العــرض والطلــب.

تعــد سياســات ســوق العمــل الفعالــة وبرامــج ســوق العمــل النشــطة مــن الركائــز األساســية لجــدول 
أعمــال الحكومــة، حيــث تعكــس األولويــة المعطــاة إلصــاح وحوكمــة ســوق العمــل الحاجــة إلــى 
الموازنــة بيــن مطالــب أصحــاب العمــل مــن أجــل زيــادة الكفــاءة والمرونــة فــي ســوق العمــل مــع 
احتياجــات العمــال لتحقيــق االســتقرار الوظيفــي، وضمــان إنفــاذ قانــون العمــل مــن قبــل أصحــاب 
العمــل، وزيــادة الحمايــة االجتماعيــة وتوســيع نطــاق تغطيــة التأمينــات االجتماعيــة، فضــًا عــن تطويــر 
عاقــات العمــل والشــراكة الثاثيــة وحريــة التكويــن والتمثيــل النقابــي.  ومــن هنــا فــإن جــل اهتمــام 
الحكومــة يتركــز حــول تمتيــن حوكمــة ســوق العمــل للوصــول إلــى هــذا التــوازن وضمــان أن السياســات 
الضروريــة لعمليــة اإلصــاح ليســت قائمــة فقــط، وإنمــا أيًضــا يتــم تنفيذهــا بشــكل متكامــل لتســهم 
فــي تحســين أداء ســوق العمــل، بمــا فــي ذلــك الدفــع باتجــاه مواءمــة جانبــي العــرض والطلــب وتوفيــر 

خدمــات التشــغيل عاليــة الجــودة لتحقيــق ذلــك. 

ــر فــي عــدة قطاعــات فــي ســوق العمــل الفلســطيني، وهــذا  ــة الماهــرة كبي إن النقــص فــي العمال
األمــر يزيــد مــن خطــر ارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة تقويــض النمــو االقتصــادي. وعليــه، تــرى 
ــور أصحــاب العمــل علــى العمــال  الحكومــة أن أحــد مســؤولياتها األساســية يكمــن  فــي تســهيل عث
المهــرة الذيــن هــم بحاجــة إليهــم مــن جهــة، وتعزيــز النمــو االقتصــادي القائــم علــى العمــل الائــق 
مــن جهــة أخــرى.  والجــزء المهــم مــن هــذا العمــل ال يقتصــر فقــط علــى خدمــات التشــغيل، وإنمــا 
ــرة  ــز النســاء والرجــال العاطليــن عــن العمــل الذيــن يفتقــرون إلــى التعليــم والتدريــب والخب أيضــًا تجهي
ــة وتحقيــق  ذات الصلــة لمــلء الوظائــف الشــاغرة، وبمــا يحقــق النمــو االقتصــادي ومجابهــة البطال

الرفاهيــة فــي فلســطين. 

نطــاق  ضمــن  حاليــًا  عليهــا  العمــل  يجــري  التــي  اإلصاحــات  إلــى  وباالســتناد  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 
اســتراتيجية قطــاع العمــال، تعتمــد اســتراتيجية تعزيــز حوكمــة وفاعليــة ســوق العمــل وبرامــج ســوق 
العمــل النشــطة علــى تحقيــق ســتة نتائــج تتمحــور حــول بنــاء القــدرات المؤسســاتية فــي جوانــب 
صناعــة سياســات التشــغيل القائمــة علــى تحليــل معمــق لواقــع وتوجهــات ســوق العمــل، وتنفيــذ 
سياســات التشــغيل بشــكل يضمــن تحســين اســتجابة وكفــاءة وفاعليــة هــذا الخدمــات بمــا فــي ذلــك 
مــن خــال الامركزيــة فــي التصميــم والتنفيــذ، وتوســيع نطــاق اســتجابة سياســات وبرامــج ســوق 
العمــل النشــط كثيفــة العمالــة بشــكل أفضــل للبطالــة طويلــة األمــد، بمــا فــي ذلــك مــن خــال برامــج 
التشــغيل المؤقــت كثيفــة العمالــة والموجهــة نحــو تطويــر البنــى التحتيــة العامــة والتنميــة االقتصادية 
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النتيجة 1.1. تعزيز التنسيق والرقابة الفعالة على تنفيذ برامج التشغيل

مؤشرات اإلداء

عــدد برامــج التشــغيل التــي يتــم تنفيذهــا بالشــراكة مؤسســات قطــاع العمــل، ونســبتها مــن إجمالــي 	 
هــذه البرامــج.

عــدد برامــج التشــغيل التــي يتــم تقييمهــا بمــا يضمــن ـــتوفير التحليــل المقتــرن بالدالئــل حــول مــدى 	 
وأثرهــا. وفاعليتهــا  مائمتهــا، 

وجــود نظــام معلومــات ســوق عمــل مترابــط ويوفــر معلومــات محدثــة للباحثيــن عــن العمــل، وأصحــاب 	 
العمــل، وصانعــي السياســات حــول أداء ســوق العمــل وبرامــج التشــغيل المختلفــة.  

نســبة العاطليــن عــن العمــل المســجلين علــى نظــام ســوق العمــل، والمســجلين لاســتفادة مــن برامــج 	 
ســوق العمــل النشــطة، حســب الجنــس والعمــر بالســنوات

ــًا تكليــف وزارة العمــل بمســؤولية قيــادة عمليــة صنــع سياســات التشــغيل، بمــا فــي ذلــك  تــم حديث
مســؤولية تطويــر نطــام متكامــل لمعلومــات ســوق العمــل ليصبــح أحــد ركائــز عمليــة اصــاح ســوق 
العمــل الفلســطيني.  ويأتــي هــذا التوجــه فــي ســياق االدراك المتزايــد بــأن عمليــة إصــاح ســوق 
العمــل تتطلــب تبنــي نهــج أكثــر شــمواًل وتكامــًا لتلبيــة االحتياجــات الملحــة للمعلومــات مــن العمــال 
وأصحــاب العمــل، باإلضافــة إلــى عــزم حكومــة دولــة فلســطين االرتقــاء بــأدوار مؤسســات ســوق 
ــة  ــة التخطيــط للتنمي ــات مهمــة فــي عملي العمــل ونظــام معلومــات ســوق العمــل باعتبارهــا مكون

االقتصاديــة الوطنيــة للســنوات القادمــة.

وال يمكــن لنظــام معلومــات ســوق العمــل أن ينجــح فــي تحســين أداء ســوق العمــل إال إذا تــم 
اعتبــار كل مــن وظائــف توليــد البيانــات وتقديــم الخدمــات جــزًءا ال يتجــزأ مــن نظــام شــامل ومتكامــل 
المؤسســات  مــن  كبيــر  عــدد  يتطلــب تظافــر جهــود  مــا  اإلداريــة واالحصائيــة، وهــو  للمعلومــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ومنظمــات العمــال وأربــاب العمــل. فبــدون القــدرة الجيــدة علــى توليــد 
معلومــات وصفيــة موثوقــة عــن ســوق العمــل وتوجهاتــه واحتياجاتــه، فــإن خدمــات وبرامــج التشــغيل 
وســوق العمــل النشــط لــن توائــم بشــكل صحيــح متطلبــات وديناميــات هــذا الســوق ألن التحليــل 
والمعلومــات التــي يوفرهــا ســتكون غيــر مكتملــة األركان لتوجيــه هــذه الخدمــات والبرامــج. وفــي 
نفــس الوقــت، لــن يحقــق نظــام معلومــات ســوق العمــل مــا هــو مرجــو منــه فــي تحســين أداء ســوق 
العمــل إذا لــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الازمــة الســتخدام المعلومــات التــي يولدهــا مــن قبــل إدارات برامــج 

التشــغيل والتوظيــف المختلفــة مــن جهــة، والعمــال وأربــاب العمــل مــن جهــة أخــرى.

واالجتماعيــة المحليــة، وتعزيــز منظومــة التفتيــش بمــا يخــدم تعزيــز االلتــزام بمبــادئ العمــل الائــق، 
وتعزيــز الثقافــة العماليــة وعاقــات العمــل بيــن أطــراف االنتــاج، وتعزيــز التكامــل بيــن خدمات التشــغيل 

والحمايــة االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال إعــادة بنــاء منظومــة الضمــان االجتماعــي .

وسيتم تحقيق هذا الهدف من خالل ما يأتي:
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وفًقا لذلك، وفي إطار النتيجة 1.1. المذكورة أعاله، تلتزم الحكومة بتحقيق المخرجات التالية:

المخــرج 1.1.1. نظــام معلومــات ســوق عمــل متكامــل يعتمــد علــى التعــاون بيــن مؤسســات 	 
المســتخدمين  مــن  مختلفــة  ألنــواع  واجهــات مصممــة  ويتضمــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
)الشــباب والعمــال وأربــاب العمــل والوســطاء والطــاب وواضعــو السياســات ، والباحثيــن( ، ويتيــح 

الربــط مــا بيــن لباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل.

المخــرج 1.1.2. وزارة العمــل مــزودة بالمــوارد البشــرية والماديــة الكافيــة لتنســيق إدارة واســتخدام 	 
نظــام معلومــات ســوق العمــل وتطويره.

المخــرج 1.1.3. برامــج التشــغيل تــم متابعتهــا وتقييمهــا بشــكل منتظــم وتوفيــر المعلومــات 	 
حولهــا فــي نظــام معلومــات ســوق العمــل.

النتيجة 1.2. خدمات التشغيل العامة أكثر استجابة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل

مؤشرات اإلداء

عــدد مديريــات العمــل التــي تــم دعمهــا لتقديــم خدمــات التشــغيل مــن خــال مكاتــب الخدمــة الموحدة/	 
للتشــغيل  الفلســطيني  الصنــدوق  مــع  المباشــر  وبالتنســيق  الخدمــات،  متعــدد  التشــغيل  مكاتــب 

والحمايــة االجتماعيــة.

عــدد المســتفيدين مــن الباحثيــن عــن العمــل مــن خدمــات التشــغيل المقــدم مــن خــال مكاتــب التشــغيل 	 
متعــدد الخدمــات )بمــا فــي ذلــك مــن خــال التعــاون مــع الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة 

االجتماعيــة(، حســب الجنــس والعمــر ونــوع الخدمــة األساســية التــي تــم تقديمهــا.

عــدد أصحــاب العمــل الذيــن اســتفادوا مــن خدمــات المواءمــة التــي تقدمهــا مكاتــب التشــغيل متعــدد 	 
الخدمــات بالتعــاون مــع الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.

نســبة رضــا المســتفيدين )باحثيــن عــن عمــل وأصحــاب عمــل( عــن خدمــات التشــغيل التــي تلقوهــا مــن 	 
خــال مديريــات العمــل.     

تتوخــى هــذه الغايــة بنــاء قــدرات وزارة العمــل –وخصوصــًا اإلدارة العامــة للتشــغيل- وتقديــم الدعــم 
الفنــي والمــادي للصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة لتصميــم وتنفيــذ برامــج 
ســوق العمــل النشــطة. إن مثــل هــذا االســتثمار مهــم للغايــة بالنظــر إلــى إعــادة الهيكليــة األخيــرة 
لــإلدارة العامــة للتشــغيل والتــي وضعــت خدمــات التشــغيل فــي صلــب عمــل هــذه اإلدارة مــن جهــة، 
وفــي ظــل مســؤولية الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة عــن تنســيق برامــج 
التشــغيل التــي يجــري تنفيذهــا فــي فلســطين - بمــا فــي ذلــك تعزيــز العمــل الحــر وتزويــد أولئــك الذيــن 

يســعون إلــى العمــل لحســابهم الخــاص لبــدء مشــاريعهم- مــن جهــة أخــرى.  

تتطلــب سياســات ســوق العمــل الفعالــة تحســين إدارة العمــل واالســتخدام الفعــال للمــوارد الماليــة 
واســتهداف وتصميــم أفضــل لبرامــج ســوق العمــل النشــطة. وبالتالــي، فــإن هــذه الغايــة تتوخــى 
أيًضــا إدخــال نظــام متعــدد المســتويات علــى مســتوى مكاتــب العمــل علــى مســتوى المديريــات 
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لاســتجابة بشــكل أفضــل لاحتياجــات المختلفــة للباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل. وهــذا يشــمل 
دعــم مكاتــب التشــغيل - تقنيــًا وماليــًا - فــي تصميــم وتنفيــذ برامــج ســوق العمــل النشــط وخدمــات 
التشــغيل. ولتحســين الكفــاءة ، ســيتم تعزيــز خدمــات التشــغيل الامركزيــة مــن خــال شــبكات الخدمــة 
الفلســطيني  والصنــدوق  للتشــغيل  العامــة  اإلدارة  بيــن  التنســيق  مــن  ســيعزز  والــذي  الموحــد، 
للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة مــن جهــة، وبيــن وزارة العمــل والــوزارات التــي يرتبــط عملهــا بشــكل 
مباشــر بخدمــات تســهيل االعمــال وتســجيلها مــن جهــة أخــرى، كــوزارة االقتصــاد )فــي مجــال تســجيل 
المنشــآت( ووزارة الزراعــة )فــي مجــال ترخيــص المنشــآت الزراعيــة( وتلــك التــي تقــدم خدمــات الحمايــة 
االجتماعيــة لألســر الفقيــرة كــوزارة التنميــة االجتماعيــة )فــي مجــال التمكيــن االقتصــادي للفقــراء( 
والتــي يمكــن ان تتكامــل خدماتهــا مــع خدمــات التشــغيل.  هــذا ســيتطلب: 1( بنــاء نظــام لقيــاس 
األداء ورصــد تأثيــر خدمــات التشــغيل علــى المســتفيدين، 2( وضــع آليــة لتوفيــر معلومــات عــن حجــم 
وجــودة خدمــات التشــغيل التــي يتــم تقديمهــا ال مركزيــًا،  3( ايجــاد نظــام لــإلدارة بالنتائــج حيــث يحــدد 
كل مكتــب عمــل نتائــج خدمــات التشــغيل التــي ســيعمل علــى تحقيقهــا بنــاًء على المخصصــات المالية 
لديــه وتلــك المــوارد المتاحــة مــن الشــركاء –بمــا فــي ذلــك صنــدوق التشــغيل- فــي برامــج التشــغيل.

وفــي هــذا الصــدد ، ســيتعين تعزيــز التنســيق والتنســيق بيــن الــوزارات وهياكلهــا علــى المســتويين 
المركــزي والمحلــي لمعالجــة قضايــا التشــغيل. ســيتم بنــاء قــدرات مؤسســات ســوق العمــل المحليــة 
وقــدرات مجالــس التشــغيل المحليــة لتصميــم ورصــد وتقييــم تدخــات تشــغيل الشــباب بمــا يســاهم 

فــي توفيــر المعلومــات الازمــة لتعديــل هــذه التدخــات والسياســات العامــة ذات العاقــة.

وسيصار إلى تحقيق المخرجات التالية لتحقيق النتيجة 1.2. أعاه:
ــر قدراتهــا البشــرية والتنظيميــة 	  المخــرج 1.2.1. مكاتــب التشــغيل متعــدد الخدمــات تمــت تطوي

بمــا يمكنهــا مــن تخطيــط وتنفيــذ والرقابــة علــى خدمــات التشــغيل بالتنســيق والشــراكة مــع 
الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.

المخــرج 1.2.2. نظــام قائــم علــى تكنولوجيــا المعلومــات تــم تطويــره واســتخدامه فــي جميــع 	 
مكاتــب التشــغيل والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة إلدارة ومراقبــة أداء 

برامــج ســوق العمــل النشــطة.
المخــرج 1.2.3. خدمــات التشــغيل العامــة تــم تطويرهــا كمــا ونوعــًا، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 	 

اســتحداث برامــج التدريــب أثنــاء العمــل لتعزيــز فــرص التشــغيل ألول مــرة فــي القطــاع الخــاص 
للشــباب والشــابات، وبرامــج التدريــب أثنــاء التعليــم لتســهيل انتقــال الطــاب والطالبــات إلــى عالــم 

العمــل بالشــراكة بيــن وزارة العمــل والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.
المخــرج 1.2.4. خدمــات التشــغيل فــي مــا ال يقــل عــن خمســة محافظــات تــم تقييمهــا بعــد مــرور 	 

ســنتين علــى تنفيذهــا لقيــاس فعاليتهــا وأثرهــا.
المخــرج 1.2.5. مجالــس التشــغيل المحليــة تــم تعزيــز تنظيمهــا وبنــاء قدراتهــا للتخطيــط وتنفيــذ 	 

برامــج التشــغيل.  
المخــرج 1.2.6. بنــك معلومــات وأفــكار وفــرص رياديــة يســهم فــي توجيــه الشــباب نحــو فــرص 	 

عمــل ذاتيــة وأفــكار مشــاريع صغيــرة تــم تطويــره مــن خــال الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل 
والحمايــة االجتماعيــة.
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النتيجة 1.3. ايجاد التكامل بين برامج التشغيل وبرامج الحماية االجتماعية )لتلبية احتياجات وحقوق النساء 
والشباب وذوي االحتياجات الخاصة من المستفيدين من برامج المساعدات االجتماعية والشباب ممن ليسوا 

في العمل أو التعليم أو التدريب والعاملين ممن يتعرضون للبطالة القسرية(

مؤشرات اإلداء

عــدد الشــباب فــي الفئــة العمريــة 29-15 عــام ممــن ليســوا فــي العمــل أو فــي التعليــم أو التدريــب 	 
الذيــن يتــم إدماجهــم فــي ســوق العمــل، حســب الجنــس والفئــة العمريــة. 

عــدد المســتفيدين مــن برنامــج التحويــات النقديــة الذيــن تــم تقديــم خدمــات التشــغيل لهــم، حســب 	 
ــة ونــوع اإلعاقــة )إن وجــدت( وفجــوة الفقــر لديهــم. الجنــس والفئــة العمري

عــدد المســتفيدين مــن خدمــات التشــغيل ممــن يتلقــون مســاعدات اجتماعيــة الذيــن اســتطاعوا الخــروج 	 
مــن دائــرة الفقــر، حســب الجنــس والفئــة العمريــة ونــوع اإلعاقــة )إن وجــدت(.  

عدد المستفيدين المتعطلين عن العمل من برامج التشغيل الطارئ 	 

اســتهداف  تحســين  خــال  مــن  والتهميــش   الفقــر  بمكافحــة  ملتزمــة  الفلســطينية  الحكومــة  إن 
المســاعدات االجتماعية وتعزيز تكامل برامج التمكين االجتماع واالقتصادي مع هذه المســاعدات.  
تتأثــر احتماليــة وقــوع األســر الفلســطينية بالفقــر والتهميــش بعامليــن رئيســين وهمــا: )1( مســتوى 
النشــاط االقتصــادي الفــراد األســرة فــي ســن العمــل وكثافــة العمــل الفــردي واالجمالــي لألســرة 
ــر النشــطين(؛ 2( مســتوى تعليــم الفــرد وأفــراد األســرة.  ويختلــف مــدى  )العامليــن والعاطليــن وغي
تأثيــر هــذه العوامــل علــى احتماليــة وقــوع األســرة بالفقــر والتهميــش بتفاعلهــا مــع عوامــل فرديــة 
أخــرى )مثــل الجنــس ومنطقــة اإلقامــة(.  فانخفــاض مســتوى التعليــم يحــد مــن فــرص العمــل وبالتالي 
يــودي إلــى الفقــر والتهميــش نظــرًا للتأثيــر المباشــر لذلــك علــى الدخــل المتــاح للفــرد واألســرة. وفــي 
المقابــل، فــإن العيــش فــي أســرة فقيــرة غالبــًا مــا يــؤدي إلــى توريــث الفقــر وإدامــة الحرمــان وإضعــاف 
الفــرص المتاحــة لألفــراد مــن األســر الفقيــرة إليجــاد العمــل الائــق والختيــار عملهــم بحريــة. ومــن هنــا، 
يعتبــر التشــغيل وتوفيــر العمــل الائــق العامــل األهــم القــادر علــى تغييــر ظــروف األفــراد وتمكينهــم 
مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي علــى أســاس دائــم. واعترافــًا بــأن ايجــاد التكامــل بيــن خدمــات التشــغيل 
ــة يجــب أن يكــون فــي صميــم سياســات معالجــة الفقــر والتهميــش واالقصــاء،  ــة االجتماعي والحماي
ســيركز العمــل فــي إطــار هــذه الغايــة علــى تعزيــز التعــاون بيــن وزارة العمــل ووزارة التنميــة االجتماعيــة 
والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة لتطويــر مجموعــة مــن البرامــج والخدمــات 
الموجهــة لتشــغيل العاطليــن عــن العمــل مــن األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر والتهميــش –ال ســيما 

الشــباب والنســاء منهــم-  والعمــل المنتــج.

إن فعاليــة برامــج ســوق العمــل النشــط –بمــا فيهــا خدمــات التشــغيل- المنفــذة فــي فلســطين 
العمــل  الباحثيــن عــن عمــل وســوق  احتياجــات  بيــن  التوافــق  الناتــج عــن ضعــف  بالضعــف  تتســم 
مــن جهــة، وعــدم توفيرهــا فــي الوقــت المناســب مــن جهــة أخــرى. هــذا عــاوة علــى تشــتت هــذه 
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ــى  ــن إل ــات المختلفــة مــن العاطليــن عــن العمــل والوافدي البرامــج وعــدم معالجتهــا الحتياجــات الفئ
ســوق العمــل بشــكل متكامــل.  وتشــير نتائــج مراجعــة برامــج ســوق العمــل النشــطة وغيــر النشــطة 
التــي تــم اســتعراضها فــي الفصــل الثالــث مــن هــذه الوثيقــة إلــى أن هــذه البرامــج بحاجــة ألن تكــون 
موجهــة بشــكل أفضــل الحتياجــات الباحثيــن عــن عمــل، وأن تكــون قــادرة علــى تحديــد فئــات العامليــن 
والباحثيــن عــن عمــل األكثــر عرضــة للوقــوع فــي دائــرة الفقــر والبطالــة المزمنــة فــي وقــت مبكــر مــن 
فتــرة البطالــة. وبالتالــي فــإن العمــل إطــار هــذه الغايــة سيشــمل: 1( تطويــر نظــام تحديــد واســتهداف 
مبكــر لمعالجــة الحواجــز المتعــددة التــي تحــول دون دخــول الشــباب والنســاء مــن دخــول ســوق 
العمــل، وخصوصــًا مــن األســر المســتفيدة مــن برامــج المســاعدات االجتماعيــة والشــباب والشــابات 
فــي الفئــة العمريــة 29-15 ممــن ليســوا فــي العمــل أو التعليــم أو التدريــب؛ 2( تصميــم وتنفيــذ 
خدمــات وبرامــج التشــغيل لهــذه الفئــات؛ 3( توفيــر عــدد مضمــون مــن أيــام العمــل - مــن خــال برامــج 
األشــغال العامــة والتنميــة المجتمعيــة كثيفــة العمالــة - للشــباب والنســاء العاطليــن عــن العمــل فــي 

المناطــق والمجتمعــات التــي تأثــرت بشــكل غيــر الئــق مــن قبــل اإلســرائيليين سياســات.

وستتثمل مخرجات النتيجة 1.3 أعاله في اآلتي:

المخــرج 1.3.1. نظــام تــم أنشــاؤه بالتعــاون مــا بيــن وزارات التربيــة والتعليــم والعمــل والتنميــة 	 
االجتماعيــة والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة لتحديــد الشــباب والشــابات 
فــي الفئــة العمريــة 29-15 ممــن ليســوا فــي العمــل أو التعليــم أو التدريــب واســتهدافهم فــي 

خدمــات التشــغيل لانتقــال إلــى ســوق العمــل.

1.3.2.  برنامــج تشــغيل الشــباب والنســاء العاطليــن عــن العمــل مــن األســر الفقيــرة 	  المخــرج 
المســتهدفة مــن برامــج المســاعدات االجتماعيــة تــم تطويــره وزيــادة وتمويلــه لتنفيــذ تدخــات 

التشــغيل واالنتقــال إلــى العمــل الائــق لصالــح هــذه الفئــة.

المخــرج 1.3.3. برنامــج للتشــغيل الطــارئ تــم تصميمــه وتنفيــذه بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 	 
والمجتمــع المدنــي والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة لتوفيــر مــا ال يقــل 
عــن 120 يــوم عمــل منتــج للمتعطليــن عــن العمــل بشــكل قســري –بمــا فــي ذلــك نتيجــة لجائحــة 

فايــروس كورونــا- فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.   
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النتيجة 1.4. تقوية منظومة التفتيش للحد من ظاهرة العمل غير المنظم، وخصوصًا بين النساء والشباب، وتعزيز 
االلتزام بقانون العمل

مؤشرات اإلداء

النسبة المئوية للزيادة في عدد العاملين الذين تشملهم زيارات التفتيش 	 

النســبة المئويــة للزيــادة فــي المنشــآت المــزارة التــي يثبــت امتثالهــا لقانــون العمــل، حســب القطــاع 	 
االقتصــادي وجوانــب القانــون الممتثــل لهــا.

زيــادة عــدد العامليــن )حســب الجنــس( الذيــن يتــم تســجيلهم كعامليــن رســميين فــي القطاعــات التــي 	 
يغلــب عليهــا العمــل غيــر المنظــم بنســبة %5 ســنويًا. 

النســبة المئويــة لانخفــاض فــي عــدد للعامليــن )حســب الجنــس( الذيــن يتلقــون أجــرًا أقــل مــن الحــد 	 
األدنــى لألجــور، حســب القطــاع االقتصــادي.

النسبة المئوية لانخفاض في إصابات العمل، حسب القطاع.	 

عــدد األطفــال )دون 16 عــام( الذيــن يتــم إخراجهــم مــن ســوق العمــل وإعــادة إدماجهــم فــي التعليــم 	 
أو التدريــب المهنــي. 

النسبة المئوية لانخفاض في عمالة األطفال، حسب القطاع والجنس.  	 

النســبة المئويــة للزيــادة فــي زيــارات التفتيــش التــي يتــم تنفيذهــا بالشــراكة بيــن وزارة العمــل والــوزارات 	 
األخــرى التــي تضطلــع بمســؤوليات تنظيــم وإشــراف علــى المنشــآت المــزارة.

ســيتم بنــاء قــدرات اإلدارة العامــة للتفتيــش وحمايــة العمــل فــي وزارة العمــل لزيــادة فاعليــة وكفــاءة 
عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى تنســيق وقيــادة عمليــات التفتيــش 
ــوزارات المختلفــة التــي تضطلــع بمســؤوليات تفتيــش ذات عاقــة كــوزارة الماليــة  المشــتركة مــع ال
ووزارة االقتصــاد الوطنــي ووزارة الصحــة ووزارة الســياحة واآلثــار ووزارة الزراعــة والنقــل والمواصــات 
والتربيــة والتعليــم، وانشــاء نظــام دائــم لتبــادل المعلومــات بهــدف تعزيــز قاعــدة المعرفــة حــول 
الشــركات وقطاعــات األعمــال المختلفــة واالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة.  وســتتضمن أنشــطة بنــاء 
القــدرات زيــادة القــدرات البشــرية لمفتشــية العمــل مــن خــال توظيــف مفتشــي عمــل جــدد، تدريــب 
طواقــم التفتيــش لســد الفجــوات المعرفيــة والمهاريــة بنــاء علــى دراســة لاحتياجــات التدريبيــة، توفيــر 
المــوارد الماديــة مــن وســائل تنقــل ومعــدات وأجهــزة بمــا يمكــن طواقــم التفتيــش مــن االضطــاع 
مــع  لمواءمتهــا  الداخليــة  العمــل  وإجــراءات  ألنظمــة  ومراجعــة  وكفــاءة،  بفاعليــة  بمســؤولياتها 

ــر منظومــة التفتيــش.   متطلبــات تطوي

وســيتم تكريــس اهتمــام خــاص لتوســيع نطــاق وتغطيــة التفتيــش علــى العمــل ليشــمل المنشــآت فــي 
االقتصــاد غيــر الرســمي، والــذي ترتفــع فيــه نســبة الشــباب والنســاء علــى وجه الخصــوص، والقطاعات 
التــي تنتشــر فيهــا عمالــة األطفــال، حيــث ســيتم العمــل بشــكل مكثــف مــع المنشــآت التــي يبــرز ضعــف 
فــي امتثالهــا لقانــون العمــل لتصويــب أوضاعهــا بشــكل متــدرج ومتناســب مــع قدراتهــا وظــروف 
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القطــاع، حيــث ســيتم ذلــك بالتنســيق مــع الــوزارات ذات العاقــة.  وســيتم التركيــز علــى ماحقــة 
االنتهــاكات الخطيــرة التــي اكتشــفتها مفتشــية العمــل علــى الفــور وســيتم تبــادل المعلومــات ذات 
الصلــة مــع وكاالت اإلنفــاذ األخــرى. وسيسترشــد مثــل هــذا العمــل بمراجعــة لنظــام العقوبــات 
المنصــوص عليــه فــي قانــون العمــل لعــدم االمتثــال لتشــريعات العمــل وانظمتهــا ذات العاقــة 
بالصحــة والســامة المهنيــة. وســُتعتمد التعديــات الازمــة إذا كان نظــام العقوبــات ال يشــكل رادعــًا 

فعــااًل النتهــاكات تشــريعات حمايــة العمــل.

وستتمثل المخرجات التي سيصار لتحقيقها في إطار النتيجة 1.4 أعاه فيما يلي:

المخرج 1.4.1. عدد مفتشي العمل تم زيادته.	 
المخــرج 1.4.2. مفتشــي العمــل اكتســبوا معــارف ومهــارات جديــدة تمكنهــم مــن االضطــاع 	 

بمســؤولياتهم بفاعليــة أكبــر.
المخرج 1.4.3. أنظمة وإجراءات التفتيش تمت مراجعتها وتطويرها.	 
المخــرج 1.4.4. طواقــم التفتيــش تتوفــر لديهــا وســائل التنقــل واألجهــزة والمعــدات التــي تحتاجهــا 	 

لارتقــاء بمســتوى التفتيــش كمــًا ونوعًا. 

النتيجة 1.5. تشجيع انتقال المنشآت إلى االقتصاد الرسمي وتعزيز معرفة العمال والباحثين عن عمل 
بحقوقهم العمالية  

مؤشرات اإلداء

عــدد المشــاركين )حســب الجنــس والعمــر( فــي أنشــطة رفــع الوعــي والتثقيــف الحقوقــي المنفــذة مــن 	 
خــال البرنامــج الوطنــي للتوعيــة فــي الحقــوق العماليــة.

ــة، 	  ــن يســتطيعون ذكــر مــا ال يقــل عــن 8 حقــوق عمالي ــة لألفــراد فــي ســن العمــل الذي النســبة المئوي
حســب الجنــس والعاقــة بســوق العمــل والفئــة العمريــة وســنوات العمــل والتعليــم.  

نسبة الزيادة في المنشآت الرسمية من أجمالي المنشآت.	 
نسبة الزيادة في العمالة الرسمية في المنشآت. 	 

إن العمــل المنتــج والمجــٍز هــو أحــد التطلعــات األساســية للقــوى العاملــة فــي فلســطين، وخصوصــًا 
لفئــة الشــباب والنســاء والعامليــن فــي أعمــال تفتقــر إلــى الحــدود الدنيــا مــن معاييــر العمــل الائــق. 
ومــع ذلــك، تبقــى هــذه التطلعــات غيــر ملبــاة نظــرًا لضعف فــرص حصول القوى العاملة الفلســطينية 
–وخصوصــًا الشــباب والنســاء- علــى وظائــف جيــدة بعــد االنتهــاء مــن التعليــم واالنتقــال لســوق 
العمــل. فالقطــاع الخــاص الفلســطيني يتطلــب بشــكل متزايــد مســتوى أعلــى مــن التعليــم إلــى جانــب 
الخبــرة العمليــة لتقليــل تكاليــف التشــغيل وزيــادة المــردود مــن االســتثمار فــي التوظيــف والمــوارد 
البشــرية.  وألجــل اكتســاب الخبــرة العمليــة التــي يطلبهــا القطــاع الخــاص، يلجــأ الشــباب والنســاء إلــى 
العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي، وغالبــًا فــي وظائــف ال ترتقــي إلــى تطلعاتهــم. هــذا الوضــع، إلــى 
جانــب المعرفــة القليلــة بحقوقهــم فــي العمــل، تجعــل العامليــن الشــباب والنســاء عرضــة لاســتغال.
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وفــي هــذا الســياق، ســتدعم الحكومــة إجــراء مســوحات ودراســات لتعميــق الفهــم للعوامــل التــي 
تســاهم فــي نمــو االقتصــاد غيــر الرســمي وتوفيــر البيانــات الازمــة لتقديــر حجــم العجــز فــي العمــل 
الائــق فــي االقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي بشــكل أفضــل. وســيكون تحليــل اإلطــار القانونــي 
لهــذه  أساســًيا  مجــااًل  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  فــي  للبقــاء  المنشــآت  تقــود  التــي  والسياســاتي 
الدراســات.  وحيثمــا لــزم األمــر، ســيعمل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالتعــاون الوثيــق 
مــع وزارة العمــل علــى تطويــر أدوات جديــدة لقيــاس عاقــات العمــل غيــر الرســمية واســتحقاقات 
العمــال فــي المســوحات الدوريــة للقــوى العاملــة مــن أجــل: 1( تحســين وتطويــر برامــج إدارة العمــل 
والتفتيــش؛ 2( رفــع مســتوى الوعــي حــول التأثيــر الســلبي لاقتصــاد غيــر الرســمي علــى رفــاه العمــال 
والتميــة االقتصاديــة؛ 3( توفيــر المعلومــات الازمــة لمراجعــة هيــاكل وممارســات أصحــاب العمــل 
ومنظمــات العمــال بمــا يضمــن مشــاركة العمــال فــي االقتصــاد غيــر الرســمي والريادييــن )رياديــي 

الحاجــة ورياديــي الفرصــة( فــي عمليــة صناعــة سياســات ســوق العمــل.

وباالســتناد إلــى نتائــج هــذه المســوحات والدراســات، ســتعمل وزارة العمــل بالشــراكة مــع منظمــات 
الســلبي  التأثيــر  حــول  وطنيــة  وتوعويــة  إعاميــة  حمــات  تنفيــذ  علــى  العمــل  وأصحــاب  العمــال 
هــذه  وســيرافق  الرســمي.  االقتصــاد  إلــى  األعمــال  انتقــال  ولتشــجيع  الرســمي  غيــر  لاقتصــاد 
الحمــات تنفيــذ برنامــج وطنــي لرفــع وعــي الشــباب والنســاء بشــكل خــاص حــول حقوقهــم فــي 
العمــل، بحيــث يتــم تصميــم رزم تدريبيــة وتثقيفيــة خاصــة لهــذا الغــرض ليتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع 
منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل والمؤسســات غيــر الحكوميــة ذات العاقــة مــن خــال ورش 
ومؤسســات  الصناعيــة  المــدارس  فــي  الطــاب  تســتهدف  وتثقيفيــة  تعليميــة  ونشــرات  تدريبيــة 
التعليــم العالــي والباحثيــن عــن عمــل ممــن يتقدمــون لتلقــي خدمــات التشــغيل فــي مديريــات العمــل 

التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة. وصنــدوق 

وستتمثل المخرجات التي سيصار لتحقيقها في إطار النتيجة 1.5 أعاله فيما يلي:

المخــرج 1.5.1. أداة لقيــاس حجــم العجــز فــي العمــل الائــق تــم تطويرهــا وتضمينهــا فــي المســح 	 
.)LFS( الــدوري للقــوى العاملــة

المخــرج 1.5.2. عشــرة دراســات اقتصاديــة لقطاعــات اقتصاديــة خدماتيــة وانتاجيــة تــم إعدادهــا 	 
لدراســة واقــع العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي مــن منظــور العامليــن وأصحــاب العمــل. 

المخــرج 1.5.3. برنامــج توعــوي حــول ســلبيات االقتصــاد غيــر الرســمي والحقــوق العماليــة تــم 	 
تنفيــذه بالشــراكة مــع الشــركاء االجتماعييــن فــي جميــع المحافظــات ولفائــدة مــا ال يقــل عــن 

100 ألــف عامــل وباحــث عــن عمــل. 
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النتيجة 1.6. تعزيز البنية المؤسساتية للحوار االجتماعي والضمان االجتماعي  

مؤشرات اإلداء

عدد اجتماعات المجلس االقتصادي االجتماعي السنوية	 
عدد اجتماعات لجنة السياسات العمالية السنوية	 
عدد وطبيعة التشريعات والسياسات التي تم تبنيها لتشجيع العمل النقابي أو تحسين عاقات العمل	 
عدد النقابات التي تم تسجيلها أو إعادة تفعيلها	 
الزيادة المئوية في الكثافة النقابية 	 
الزيــادة الســنوية فــي عــدد العامليــن المســجلين فــي مؤسســة الضمــان االجتماعــي نســبة إلــى إجمالــي 	 

العامليــن فــي القطــاع غيــر الحكومــي

يقتضــي الواقــع الصعــب لســوق العمــل الفلســطيني ايجــاد الســبل واآلليــات لتعزيــز العاقــة بيــن 
ــز  ــاج بمــا يحقــق النمــو القائــم علــى التشــغيل والعمــل الائــق، وهــو مــا يســتدعي تعزي أطــراف االنت
الحــوار االجتماعــي بوصفــه وســيلًة للتفــاوض، وبنــاء إجمــاع بيــن األطــراف الثاثــة فــي عالــم العمــل: 
الحكومــات ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل. وتظهــر التجربــة الفلســطينية بهــذا المجــال بــأن 
ــز التقــدم  الحــوار االجتماعــي، مدعومــًا بالمبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل، قــادر علــى تعزي
االجتماعــي واالقتصــادي، ليصبــح أداة تنظيميــة لتحســين واقــع العمــل، ووســيلًة ضروريــة لتنفيــذ 
أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، بمــا فيهــا الضمــان االجتماعــي للعمــال.  وبالرغــم مــن 
وجــود ضعــف فــي بعــض جوانبــه المؤسســاتية والتشــريعية، إال أن  الحــوار االجتماعــي فــي فلســطين 
لــم يثبــت أثــره االيجابــي علــى األجــور، وتحســين ظــروف العمــل، وإنتاجيــة العمــل. ويعتبــر الحــوار 
االجتماعــي عنصــرًا حاســمًا فــي الحــد مــن الفقــر وتعزيــز المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين، وبنــاء 

مؤسســات قويــة.  

وعليــه، ســتعمل الحكومــة لتكثيــف الحــوار االجتماعــي وبنــاء الثقــة بيــن أطــراف االنتــاج الثاثــة، والن 
يكــون الحــوار االجتماعــي علــى جميــع المســتويات أداة رئيســية لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية، وســتركز في 
ذلــك علــى االســتفادة مــن الحــوار االجتماعــي لحشــد الدعــم والقبــول الــازم لمراجعــة قانــون الضمــان 
االجتماعــي وانفــاذه، بمــا فــي ذلــك إعــادة بنــاء نظــام الضمــان االجتماعــي بمــا يحقــق العدالــة للعمــال 
ويخــدم مصالــح العمــال وأصحــاب العمــل. كمــا ســتعمل الحكومــة في ذات الســياق علــى تقوية البنيان 
المؤسســاتي للحــوار االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال المعالجــة التدريجيــة ألوجــه ضعــف الحوكمة 
المتجســد فــي ضعــف عاقــات العمــل فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، وتقويــة الجوانــب 
التشــريعية لقانــون العمــل بمــا يخــدم تطويــر وتعزيــز حريــة التنظيــم النقابــي، وتطويــر آليــات الحــوار 
ــة وتســهيل إيجــاد  ــر العاقــات االجتماعي االجتماعــي بمــا يخــدم ترســيخ الحــق فــي المشــاركة وتطوي
حلــول لتحديــات ســوق العمــل ومســتقبل العمــل مــن خــال جمــع األطــراف االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والحكومــة علــى طاولــة الحــوار.  وستســعى الحكومــة مــن خــال جهودهــا هــذه إلــى بنــاء الثقــة بيــن 
الشــركاء ورفــع مســتوى الوعــي باآلثــار اإليجابيــة التــي يمكــن أن يحققهــا الحــوار االجتماعــي، وبنــاء 

القــدرات واإلغنــاء ببعــض تجــارب الحــوار الوطنــي.
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وبناء عليه، سيتم العمل على تحقيق المخرجات التالية في إطار النتيجة 1.6:

المخــرج 1.6.1. المجلــس االقتصــادي االجتماعــي تــم تفعيلــه ومأسســة عملــه وبنــاء قدراتــه 	 
بــدوره بفاعليــة. لاضطــاع 

المخــرج 1.6.2. لجنــة السياســات العماليــة تــم إعــادة تشــكيلها وتفعيلهــا ومأسســة عملهــا وبنــاء 	 
قــدرات أعضاءهــا.

ــة 	  ــاج الثاث ــه بمشــاركة فاعلــة ألطــراف االنت ــم مراجعت ــون التنظيــم النقابــي ت المخــرج 1.6.3. قان
وإقــراره للتنفيــذ.

المخــرج 1.6.4. قانــون الضمــان االجتماعــي تــم مراجعتــه بالتوافــق بمشــاركة فاعلــة ألطــراف 	 
االنتــاج الثاثــة وإقــراره للتنفيــذ.

إعــادة 	  بعــد  أعمالهــا  فــي  تباشــر  الفلســطيني  االجتماعــي  الضمــان  1.6.5. مؤسســة  المخــرج 
   . مأسســتها

المخــرج 1.6.6. برنامــج لبنــاء قــدرات منظمــات العمــال وأصحــاب العمــال فــي مجــال إدارة عاقــة 	 
العمــل والمفوضــات الجماعيــة تــم تنفيــذه ومأسســته فــي وزارة العمــل الفلســطينية. 

الهــدف الثانــي: تعزيــز قابليــة تشــغيل الشــباب والنســاء وأولئــك الذيــن يســعون إلــى العــودة إلــى 
ســوق العمــل

يعتمــد تحقيــق هــذا الهــدف علــى نتيجتيــن رئيســيتان، تبنــي علــى االنجــازات الســابقة فــي تطويــر 
منظومــة التعليــم الفلســطيني والجهــود التــي ال تــزال تبــذل فــي هــذا المجــال: 1( مواءمــة نظــام 
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي مــع متطلبــات ســوق العمــل كمــًا ونوعــًا، بالشــراكة الوثيقــة بيــن 
القطــاع العــام والخــاص؛ 2( تعزيــز التوجــه للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وخصوصــا لإلنــاث. 

وفيمــا يلــي تفاصيــل هــذه النتائــج.

النتيجة 2.1. مواءمة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل كمًا ونوعًا، 
بالشراكة الوثيقة بين القطاع العام والخاص

مؤشرات اإلداء

عــدد وطبيعــة برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي التــي يتــم تطويرهــا أو اســتحداثها بنــاًء علــى 	 
متطلبــات ســوق العمــل، وعــدد الملتحقيــن يهــذه البرامــح حســب الجنــس 

معــدل الزيــادة الســنوية فــي مؤسســات التعليــم التقنــي والمهنــي التــي أدخلــت مســاقات أو برامــج 	 
الريــادة ومهــارات الحيــاة ضمــن برامجهــا التعليميــة االلزاميــة.

نســبة الطــاب المنخرطيــن فــي التعليــم والتدريــب المهنــي الذيــن يتلقــون تدريبــات عمليــة فــي ســوق 	 
العمــل.

نسبة المعلمين المؤهلين حسب كفايات التأهيل المهنية	 
نســبة رضــا المشــغلين عــن عمليــات تطويــر التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ومخرجــات هــذا التعليــم 	 

والتدريب.
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المهــارات  يكتســبون  أنهــم  مــن  التأكــد  علــى  للتوظيــف  والنســاء  الشــباب  قابليــة  زيــادة  تنطــوي 
غيــر  التغيــرات  مــع  والتعامــل  العمــل  علــى  العثــور  لهــم  ستســمح  التــي  والمواقــف  والمعرفــة 
المتوقعــة فــي ســوق العمــل طــوال حياتهــم العمليــة.  وفــي حيــن أن اســتراتيجية قطــاع التعليــم 
تولــي اهتمامــًا كبيــرًا لهــذا األمــر علــى مســتوى التعليــم األساســي والثانــوي، ســيتم التركيــز فــي إطــار 
هــذه االســتراتيجية علــى تدخــات اســتكمالية علــى مســتوى منظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي 
مــن شــأنها إكســاب الملتحقيــن فــي المــدارس المهنيــة ومعاهــد التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 
مــا يلزمهــم مــن مهــارات تؤهلهــم لانتقــال بساســة لســوق العمــل. وفــي هــذا الســياق، ســيتم 
ــا وإدمجــًا للمهــارات األساســية التــي يحتاجهــا ســوق  ــر تنوًع العمــل علــى جعــل التعليــم المهنــي أكث
العمــل مــن جهــة، والتــي تلبــي اهتمامــات مجموعــة أوســع مــن الشــباب والشــابات مــن جهــة أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال زيــادة وتيــرة مناهــج التعليــم التــي تعتمــد الممارســة فــي بيئــة عمــل حقيقيــة 
وذلــك لزيــادة قــدرة الطــاب علــى نقــل المهــارات المكتســبة إلــى عالــم العمــل، وبالتالــي زيــادة 
قابليتهــم للتوظيــف.  ولضمــان تعزيــز مكانــة وجــودة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، ســيصار 
إلــى تســريع وتيــرة تطويــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، وبمــا يضمــن تطويــر آليــات االعتــراف واالعتمــاد 
لبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وايجــاد الســبل التــي تمكــن االعتــراف بالخبــرات الســابقة 

ألصحــاب المهــن بمــا يســاهم فــي تنظيــم ســوق العمــل واالرتقــاء بمســتواه.

إن مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل تقــوم علــى مبــدأ التعــاون الوثيــق بيــن 
مقدمــي التعليــم والتدريــب ومؤسســات التعليــم العالــي والقطــاع الخــاص )الصناعــة(. ومــن هــذا 
المنطلــق ســتكون المعاييــر المهنيــة، بنــاًء علــى الكفــاءات التــي ســيتم تحديدهــا بالشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص ومنظمــات أصحــاب العمــل، أساســًا لتطويــر مناهــج التعليــم والتدريــب المهنــي وخطــط 
التدريــب ذات الصلــة بســوق العمــل، بمــا فــي ذلــك فــي تطويــر معاييــر االعتمــاد للبرامــج والخبــرات 
المهنيــة والتقنيــة وتطويــر إطــار المؤهــات الوطنــي. كمــا ســتوفر الرقابــة المنتظمــة لنتائــج التعليــم 
والتدريــب المهنــي والتقنــي ومعــدالت توظيــف الخريجيــن معلومــات عــن نتائــج التشــغيل التــي تــم 
تحقيقهــا )دراســات التتبــع واســتطاعات أصحــاب العمــل( التــي ســيتم تعميمهــا فــي نظــام تخطيــط 
التعليــم والتدريــب والتنبــؤ. وســيتم رصــد تحقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال نظــام معلومــات إدارة 
التعليــم فــي وزارة التربيــة والتعليــم.   وفــي المــدى المتوســط ، ســيتم إنشــاء نظــام لتجميــع البيانــات 
اإلداريــة حــول التعليــم والتوظيــف )تخزيــن البيانــات( لقيــاس نجــاح الخّريجيــن فــي ســوق العمــل تلقائًيــا 
مــن خــال التحصيــل العلمــي والتدفــق. وإزاء هــذه الخلفيــة، فــإن المخرجــات المحــددة التــي تــؤدي 

إلــى النتيجــة 2.1 هــي:

المخــرج 2.1.1. إطــار المؤهــات الوطنــي )NQF( ووصــوف المهــن تــم اســتكماله وتطويــر المعايير 	 
يحددهــا  التــي   )competencies( الكفايــات  علــى  بنــاءًا   )vocational standards( المهنيــة 

وذلــك بالشــراكة الوثيقــة مــع أربــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص.

المخــرج 2.1.2. اإلطــار المؤسســي العتمــاد برامــج التدريــب المهنــي تــم تطويــره وبمــا يضمــن 	 
توحيــد مرجعيــات ومعاييــر اعتمــاد برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي علــى كافــة المســتويات.

المخــرج 2.1.3. مناهــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي تــم تطويرهــا، وتحديثهــا لضمــان 	 
اكتســاب الطلبــة فــي المــدارس المهنيــة ومعاهــد التدريــب المهنــي ومؤسســات التعليــم العالــي 
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والعامليــن الراغبيــن فــي تحســين فــرص تشــغيلهم أو االرتقــاء بعملهــم التقنيــة لكفايــات ســوق 
العمــل.

المخــرج 2.1.4. برامــج تخصصيــة لتدريــب العامليــن فــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وفــق 	 
اســتراتيجية التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي تــم تنفيذهــا لفائــدة مــا ال يقــل عــن 200 معلــم 

ومعلمــة ســنويًا.

 المخــرج 2.1.5.  11 مدرســة و 8 معاهــد جديــدة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي تــم بنائهــا 	 
والتخصصــات  المناهــج  والفيزيقيــة ومتطلبــات  التربويــة  المعاييــر  مــع  ينســجم  بمــا  وتجهيزهــا 

والبرامــج المهنيــة الجديــدة.

المخــرج 2.1.6. الســعة االســتيعابية لمــدارس ومعاهــد التعليــم المهنــي والتقنــي القائمــة تمــت 	 
زيادتهــا بمــا ال يقــل عــن %20، بمــا فــي ذلــك مــن خــال انشــاء جامعــة حكوميــة للتدريــب المهنــي.

المخــرج 2.1.7. البنيــة التحتيــة فــي 3 مؤسســات تعليــم عالــي تقنيــة تــم تطويرهــا بمــا يتوائــم مــع 	 
متطلبــات تطويــر الخطــط الدراســية وســوق العمــل. 

المخــرج 2.1.8. نظــام وطنــي للتعــرف المبكــر علــى الطــاب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي 	 
تحقيــق النتائــج التعليميــة وجســر الفجــوة التعليميــة لهــم تــم تطويــره.

المخــرج 2.1.9. نظــام موحــد لتتبــع خريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي ولقيــاس رضــى المشــغلين 	 
عــن كفايــات الخريجيــن والتنبــؤ باحتياجــات ســوق العمــل مــن كفايــات تــم انشــاؤه واالســتفادة 

منــه فــي تطويــر منظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي. 

النتيجة 2.2. تعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، وخصوصًا لإلناث

مؤشرات اإلداء

نسبة الزيادة في معدل االلتحاق في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، حسب الجنس.	 
نسبة المدارس األكاديمية التي يوجد فيها وحدات مهنية فاعلة، حسب جنس الطلبة.	 

إن تحســين جــودة التعليــم والتدريــب المهنــي ومواءمتــه مــع متطلبــات ســوق العمــل سيســاهم 
شــكل تدريجــي فــي تعزيــز التوجــه لهــذا النــوع مــن التعليــم، إال أنــه لــن يــؤدي إلــى ذلــك بشــكل مباشــر 
فــي ظــل النظــرة المجتمعيــة الســلبية للتعليــم والتدريــب المهنــي.  وعليــه ســيتم العمــل فــي إطــار 
هــذه االســتراتيجية –وبالتزامــن مــع االنجــازات التــي يتــم تحقيقهــا علــى مســتوى النتيجــة الســابقة-

علــى نشــر الوعــي المجتمعــي بشــكل عــام وبيــن طلبــة المرحلتيــن األساســية والثانويــة بشــكل خــاص 
بأهميــة التعليــم والدريــب المهنــي، وآفــاق العمــل التــي يوفرهــا فــي المجــاالت المختلفــة.  وســيتم 
ذلــك مــن خــال البنــاء علــى تدخــات القائمــة والتــي أثبتــت جدواهــا فــي تعزيــز التوجــه نحــو التعليــم 
والتدريــب المهنــي فــي الســنوات األخيــرة، والبــدء فــي تنفيــذ تدخــات جديــدة أثبتــت التجربــة الحاجــة 
لهــا فــي هــذا الســياق.  وستشــمل هــذه التدخــات إنشــاء وحــدات مهنيــة فــي المــدارس الحكوميــة 
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وتهيئــة الطواقــم التعليميــة الســتخدام هــذه الوحــدات؛ وتكثيــف اإلرشــاد المهنــي للطلبــة واالرتقــاء 
بمســتواه، بمــا فــي ذلــك مــن خــال بنــاء الشــراكة مــع القطــاع الخــاص؛ والشــراكة مــع المؤسســات 

اإلعاميــة لنشــر الوعــي المجتمعــي حــول التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي.

وفي هذا السياق، سيتم العمل على تحقيق المخرجات المحددة التالية في إطار النتيجة 2.2:

المخــرج 2.2.1. وحــدات مهنيــة تــم إنشــاؤها وتجهيزهــا لاســتخدام الفــوري فــي مــا ال يقــل عــن 	 
100 مدرســة.

المخــرج 2.2.2. مــا ال يقــل عــن 50 دورة تدريــب مدربيــن حــول اســتخدام الوحــدات المهنيــة تــم 	 
تنفيذهــا لصالــح مــا ال يقــل عــن 1000 معلمــة ومعلمــة، بالشــراكة مــع أصحــاب العمــل.

المخــرج 2.2.3. نظــام لفحــص ميــول الطلبــة تــم تطويــره وتجريبــه فــي العــام 2021، وتنفيــذه 	 
بشــكل ال مركــزي مــن خــال المــدارس فــي العــام 2022. 

المخــرج 2.2.4. برنامــج توعــوي إرشــادي تــم تصميمــه فــي العــام 2021 وتنفيــذه علــى المســتوى 	 
الوطنــي فــي العــام 2022 بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص لصالــح طــاب المرحلــة الثانويــة. 

تــم إعدادهــا وبثهــا 	  المهنــي  التعليــم والتدريــب  برامــج إعاميــة محليــة حــول   .2.2.5 المخــرج 
والخاصــة. الرســمية  اإلعاميــة  المؤسســات  مــع  بالشــراكة 

الهــدف الثالــث: تعزيــز منعــة القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى النمــو فــي االنتاجيــة واســتحداث فــرص 
العمــل الائــق للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما الشــباب والنســاء

بشــكل  تعتمــد  الفلســطيني  الســياق  فــي  التشــغيل  فــرص  وزيــادة  البطالــة  إن معالجــة مشــكلة 
أساســي علــى قــدرة القطــاع الخــاص علــى المحافظــة علــى مســتويات التشــغيل الحاليــة لمنــع زيــادة 
نســب البطالــة مــن ناحيــة، وعلــى حافزيــة وقــدرة القطــاع الخــاص لاســتثمار واســتحداث فــرص عمــل 
الئقــة لألعــداد الكبيــرة مــن الباحثيــن عــن عمــل والوافديــن الجــدد لســوق العمــل مــن ناحيــة أخــرى.  
ونظــرًا الرتــكاز التشــغيل فــي االقتصــاد الفلســطيني بشــكل كبيــر علــى المنشــآت العائليــة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر، فــإن تحفيــز التشــغيل الذاتــي والعمــل الحــر وريــادة األعمــال فــي الشــركات الناشــئة 
واالبتكاريــة لفئــة الشــباب والشــابات وتذليــل العقبــات اإلداريــة واإلجرائيــة الماثلــة أمامهــا، وخصوصــًا 
فــي القطاعــات االنتاجيــة والتقنيــة، يعتبــر ركنــا أساســيًا مــن أركان تطويــر االقتصــاد الفلســطيني 
تنظيــم  منظومــة  تعزيــز  يشــكل  كمــا  التشــغيل.   رؤيــة  يحقــق  بمــا  الفلســطيني  الخــاص  القطــاع 
األســواق الســلعية والرقابــة عليهــا فــي الســوق المحلــي ركنــًا أساســيًا آخــر لضمــان حمايــة المســتهلك 
وحمايــة المنتجــات المحليــة مــن المنافســة غيــر العادلــة، وبالتالــي المحافظــة علــى قــدرة القطــاع 
الخــاص علــى االســتثمار فــي زيــادة التنافســية والتشــغيل.  ومــن هــذا المنطلــق، ســيصار لتحقيــق 
هــذا الهــدف بالتركيــز علــى البنــاء علــى اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الســنوات الســابقة فــي مجــاالت 
التنافســية واالبتــكار وريــادة األعمــال، وفــي مجــاالت تعزيــز البيئــة القانونيــة للنمــو االقتصــادي القائــم 
علــى التشــغيل والعمــل الائــق، وتعزيــز التشــغيل مــن خــال تعزيــز النمــو القائــم علــى إحــال الــواردات 
ــر مــن جهــة أخــرى، وتشــجيع العمــل الحــر واالبتــكار والتطــور التقنــي بمــا  مــن جهــة وتشــجيع التصدي
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يخــدم نمــو االعمــال.  وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال النتائــج التاليــة:  1( تطويــر البيئــة القانونيــة 
المؤسســاتية بمــا يســهل االعمــال ويحفــز االســتثمار الخــاص؛ 2( تعزيــز قــدرة مؤسســات القطــاع 
الخــاص –بمــا فيهــا الجمعيــات التعاونيــة- فــي القطاعــات ذات األولويــة فــي قطــاع غــزة والقــدس 
ــة للحفــاظ علــى قدراتهــا التشــغيلية والتنافســية  والمناطــق الخاضعــة للســيطرة االســرائيلية الكامل
وبمــا يحســن فــي ظــروف العمــل فيهــا؛ 3( تطويــر منظومــة خدمــات األعمــال والتمويــل الداعمــة 
لريــادة األعمــال، 4( تعزيــز منظومــة الرقابــة والتفيــش علــى األســواق الســلعية بمــا يضمــن تعزيــز 
المنافســة العادلــة للمنتــج المحلــي وحمايــة المســتهلك.  ونــورد فيمــا يلــي تفاصيــل هــذه النتائــج 

ومخرجاتهــا.

النتيجة 3.1. تطوير البيئة القانونية والتنظيمية بم يسهل ممارسة األعمال ويحفز االستثمار الخاص

مؤشرات اإلداء

منزلــة فلســطين علــى مؤشــر أداء األعمــال )البنــك الدولــي( ترتقــي بمــا ال يقــل عــن خمــس مراكــز علــى 	 
األقــل بحلــول العــام 2023.

فلســطين تحســن مكانتهــا فــي مؤشــر ســهولة االعمــال بتحقيــق عامــة ال تقــل عــن 62 فــي المؤشــر 	 
بحلــول عــام 2023.

فلســطين تكتســب مكانــة بيــن الــدول العشــر األكثــر إصاحــا فــي منظومــة بيئــة االعمــال بحلــول العــام 	 
.2025

نسبة الزيادة السنوية في حجم االستثمارات في الشركات الناشئة، حسب القطاع ونوع الشركات	 
نســبة الزيــادة الســنوية فــي عــدد الشــركات المســجلة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي، حســب نــوع 	 

الشــركات

بنــاًء علــى هــذه االنجــازات التــي حققتهــا فلســطين علــى صعيــد تحســين بيئــة االعمــال فــي الســنوات 
االخيــرة، وفــي إطــار هــذه االســتراتيجية، تلتــزم حكومــة فلســطين بدفــع مزيــد مــن اإلصاحــات فــي 
البيئــة القانونيــة والتنظيميــة لألعمــال كمحــرك رئيســي لتحفيــز النمــو واالســتثمار الغنــي بالوظائــف. 
وســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى تحفيــز االســتثمار مــن خــال تســهيل عمليــات ومتطلبــات تســجيل 
الشــركات بشــتى أنواعهــا –وبمــا فــي ذلــك الشــركات الناشــئة فــي قطــاع التقنيــات العاليــة- وتوحيــد 
مرجعيــات التســجيل والترخيــص، باإلضافــة اإلصاحــات فــي مجــاالت تســجيل الممتلــكات وبــراءات 
االختــراع وحمايتهــا وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة.   وســيتم ايــاء اولويــة قصــوى فــي هــذا 
المحــال لتعديــل واعتمــاد قانــون شــركات عصــري، ومراجعــة وتعديــل قانــون هيئــة المــدن الصناعيــة 
واتمــام لوائحــه التنفيذيــة، واعــداد واقــرار قانــون المنافســة واتمــام لوائحــه التنفيذيــة، وإعــداد وتبنــي 
قانــون هيئــة االعتمــاد، ومراجعــة قانــون المواصفــات والمقاييــس بمــا يضمــن تعزيــز البيئــة التنافســية 
التجارييــن،  الــوكاء  الســوق، وتطويــر قانــون تنظيــم اعمــال  المحلــي فــي  المنتــج  ويخــدم مكانــة 

وتطويــر وأتمتــة وتســهيل إجــراءات الترخيــص والتســجيل. 
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النتيجة 3.2. تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص –بما فيها الجمعيات التعاونية- في القطاعات ذات األولوية في 
قطاع غزة والقدس والمناطق الخاضعة للسيطرة االسرائيلية الكاملة للحفاظ على قدراتها التشغيلية والتنافسية، 

وبما يحسن في ظروف العمل فيها

مؤشرات اإلداء

نســبة المنشــآت المســتهدفة مــن برامــج دعــم الصناعــة والمســتفيدة مــن رزم الدعــم الطــارئ الحكومية 	 
والتــي نجحــت فــي الحفــاظ علــى مســتويات التشــغيل فيهــا بعــد ســتة أشــهر مــن اســتهدافها.  

عــدد فــرص العمــل )حســب الجنــس والفئــة العمريــة( التــي تــم اســتحداثها بشــكل مباشــر فــي القطاعــات 	 
ذات األولويــة نتيجــة للحوافــز وبرامــج الدعــم المقدمــة

نســبة المنشــآت المســتهدفة المســتهدفة مــن برامــج دعــم الصناعــة والمســتفيدة مــن رزم الحوافــز 	 
الحكوميــة والتــي نجحــت فــي زيــادة نســب التشــغيل فيهــا بعــد اســتهدافها، حســب عــدد وجنــس 

الجــدد. المســتخدمين 
عــدد المنشــآت المســتهدفة التــي تحســنت شــروط وظــروف العمــل فــي المنشــآت المســتهدفة وفقــًا 	 

التفاقيــات عمــل جماعيــة فيهــا.
عدد الشباب والشابات الذين تم تدريبهم من خال برنامج تطوير الموارد البشرية.	 
نسبة الزيادة في االنتاجية العمالية في المنشآت المستهدفة.	 

وستتركز المخرجات ضمن هذه النتيجة في ما يأتي: 

المخــرج 3.1.1. تعديــات وإصاحــات فــي البيئــة القانونيــة والتنظيميــة لألعمــال مــن أجــل تقليــل 	 
تــم تحديدهــا  إزمــة كورونــا-  البــدء فــي وممارســة األعمــال –بمــا فــي ذلــك لتخطــي  تكلفــة 

بالشــراكة الوثيقــة مــع القطــاع الخــاص، والعمــل عليهــا مــن قبــل الحكومــة.

المخــرج 3.1.2. برامــج توعويــة حــول التعديــات القانونيــة واإلصاحــات الجديــدة تــم تنفيذهــا فــي 	 
القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة لتحفيــز االســتفادة منها.

لطالمــا عانــى االقتصــاد الفلســطيني مــن القيــود المفروضــة علــى الحركــة، والوصــول والحصــول 
علــى المــوارد، والتبــادل التجــاري؛ ممــا أســفر عــن تهــاوي مســتويات االســتثمار إلــى أدنــى حدودهــا، 
ليتمخــض عــن ذلــك تــآكل القاعــدة المنتجــة. وقــد كان للمســاعدات الماليــة المقدمــة مــن المجتمــع 
الدولــي دور كبيــر فــي تخفيــف أثــر القيــود المفروضــة علــى النمــو مــن خــال شــحن االســتهاك العــام 
والخــاص، حيــث تبقــى هــذه المعونــات –وبالرغــم مــن انهــا لــن توفــر البديــل المســتدام لمتطلبــات 
النمــو االقتصــادي- أمــرًا فــي غايــة األهميــة لضمــان منــع تــآكل وانحــدار مســتوى التشــغيل فــي 
منظومــة األعمــال ، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة والمناطــق الخاضعــة للســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة 
فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.  ويقــف االقتصــاد المضمحــل فــي قطــاع غــزة علــى 
أعتــاب مفتــرق طــرق هــام جــراء ضائقــة كابدهــا نتيجــة انخفــاض حــاد فــي تدفقــات معونــات إعــادة 
اإلعمــار والتــي تضاءلــت إلــى 55 مليــون دوالر فــي العلــم 2017 بالمقارنــة مــع 400 مليــون دوالر فــي 

العــام 2016، ناهيــك عــن اســتمرار الحصــار االقتصــادي المفــروض علــى قطــاع غــزة.
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ولقــد ألقــت القيــود المفروضــة علــى الوصــول والحصــول علــى المــوارد، ال ســيما تلــك الموجــودة فــي 
المناطــق المصنفــة “ج” ظالهــا علــى النشــاط االقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة، والتــي يمكــن لهــا إذ 
مــا أزيلــت بــأن تحفــز نمــو تراكمــي إضافــي فــي الضفــة الغربيــة بمــا يســاوي 33 فــي المئــة مــع حلــول 
العــام 2025. بدورهــا حــدت القيــود المفروضــة علــى التجــارة مــن تحقيــق نمــو بأنشــطة التصديــر، 
والتــي تشــكل عامــل حيــوي فــي االقتصــاد الفلســطيني الصغيــر نســبيًا؛ ممــا عرقــل تنميــة القطــاع 
الخــاص وقدرتــه علــى المحافظــة علــى مســتويات التشــغيل، ناهيــك عــن اســتحداث فــرص عمــل.  
وفــي المجمــل، يقــدر البنــك الدولــي أن تثمــر عمليــة إزالــة القيــود التــي تفرضهــا الحكومــة االســرائيلية 
بزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحوالــي 36 فــي المئــة فــي الضفــة الغربيــة و40 فــي المئــة فــي 

قطــاع غــزة مــع حلــول عــام 2025.

وفــي هــذا الســياق، ســيتم العمــل فــي إطــار هــذه النتيجــة علــى اســتكمال التدابيــر المنصــوص عليهــا 
فــي اســتراتيجية االقتصــاد الوطنيــة لمعالجــة ثاثــة معوقــات رئيســية أمــام تنميــة منشــآت األعمــال 
الخاصــة، ال ســيما الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع غــزة ومناطــق التطويــر ذات األولويــة فــي 
المناطــق “ج” والقــدس الشــرقية فــي الضفــة الغربيــة، وهــي: أواًل ، الفجــوة بيــن العــرض والطلــب 
علــى العمالــة الماهــرة ؛ وثانيــًا، العوائــق اإلداريــة وضعــف الخدمــات ونقــص فــرص االئتمــان التــي 
تعيــق بــدء المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والتوســع فيهــا؛ وثالثــا ، نقــص الحوافــز لاســتثمار فــي 

ــة والمناطــق األقــل نمــوا.    ــة ذات األولوي المــوارد البشــرية فــي القطاعــات االقتصادي

تعــد الفجــوة المتزايــدة بيــن العــرض والطلــب علــى العامليــن المهــرة مــن جهــة، وحجــم المخاطــرة 
العاليــة لاســتثمار مــن جهــة أخــرى، مــن أهــم العقبــات أمــام زيــادة االســتثمار وتطويــر فــروع جديــدة 
لاقتصــاد.  وعليــه، فــأن أولويــات هــذه االســتراتيجية تتمحــور فــي تحديــد القطاعــات ذات مرونــة 
التشــغيل العاليــة ودراســة احتياجــات تطورهــا ومتطلبــات االرتقــاء بواقــع العمــل فيهــا، ومــن ثــم 
العمــل علــى تمكيــن القطــاع الخــاص فيهــا علــى االبقــاء علــى مســتويات التشــغيل الحاليــة )ال ســيما 
فــي قطــاع غــزة( وتحفيــز اســتثمار الشــركات فــي هــذه القطاعــات فــي رفع مســتوى تنافســيتها وفي 
تقديــم التطويــر والتدريــب للعامليــن الجــدد بمــا يزيــد مــن عوائــد االســتثمار.  وســيتم ذلــك مــن خــال 
العمــل علــى تطويــر مــا هــو قائــم مــن برامــج الحوافــز وضمانــات االســتثمار وتطويــر الصناعــة الموجهــة 
للقطــاع الخــاص فــي هــذه القطاعــات، ليشــمل ذلــك توســعة هــذه البرامــج وتعزيــز قدرتهــا علــى 
االســتجابة األفضــل الحتياجــات وواقــع هــذه الشــركات، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحفيــز االســتثمار 
فــي تدريــب العامليــن، وخصوصــًا لفئتــي الشــباب والنســاء مــن الوافديــن الجــدد لســوق العمــل.  كمــا 
ســيتم العمــل علــى تطويــر حــزم حوافــز تســتهدف الشــركات العاملــة فــي قطاعــات اقتصاديــة محددة 
و / أو توظــف الشــباب فــي المناطــق األقــل نمــوًا و / أو فــي القطاعــات التــي يتــم اســتهدافها 
فــي إطــار توجهــات الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد، ال ســيما الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة 
فــي القطــاع الزراعــي والصناعــي والســياحي. وســتتكامل جميــع هــذه الجهــود مــع المخرجــات التــي 
ســيصار إلــى تحقيقهــا فــي إطــار النتيجــة 3.1 أعــاه، وخصوصــًا تلــك المتعلقــة بتعزيــز البيئــة القانونيــة 

والتنظيميــة لممارســة األعمــال.
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وستتركز المخرجات ضمن النتيجة 3.2 فيما يأتي: 

المخــرج 3.2.1. مســح شــامل تــم تنفيــذه لقيــاس مرونــة تشــغيل الشــباب ولقيــاس ظــروف العمــل 	 
لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة وذلــك لتحديــد قطاعــات التدخــل الفرعيــة ذات األولويــة.

المخــرج 3.2.2. آليــة تضمــن تســريع البــدء فــي المشــاريع والتوســع فــي القطاعــات ذات المرونــة 	 
العالية في تشــغيل الشــباب والنســاء تم اســتحداثها بالشــراكة مع جميع المؤسســات الحكومية 

ذات العاقــة.

المخــرج 3.2.3. فــرص االئتمــان وخدمــات تطويــر األعمــال األخــرى المتاحــة للمؤسســات التــي 	 
تســتثمر فــي القطاعــات ذات األولويــة والتــي تتمتــع بمرونــة عاليــة فــي توظيــف الشــباب والنســاء 

تــم تطويرهــا، وبمــا يضمــن توفيــر فــرص عمــل الئقــة.

المخــرج 3.2.4. برنامــج لتنميــة المــوارد البشــرية والتدريــب فــي المنشــآت فــي القطاعــات ذات 	 
األولويــة تــم تصميمــه وتنفيــذه لتحســين إنتاجيــة العامليــن.

المخــرج 3.2.5. برنامــج دعــم طــارئ تــم تنفيــذه لمــا ال يقــل عــن 1000 منشــآه في القطاعات ذات 	 
األولوية، وبما يحقق اهداف تحســين شــروط وظروف العمل للعاملين وتحســين االنتاجية.  

النتيجة 3.3. تطوير منظومة خدمات األعمال والتمويل الداعمة لريادة األعمال الصغيرة والتشغيل الذاتي  
بما يعزز التشغيل

مؤشرات اإلداء

عــدد الملتقيــات واألطــر التنســيقية والتخصصيــة فــي مجــال ريــادة االعمــال الصغيــرة والتشــغيل الذاتــي 	 
التــي أنشــآت وتنتظــم لقاءاتهــا بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل 

عدد المشاركين في المؤتمر الوطني السنوي حول ريادة األعمال	 
تــم 	  مــا  فــي فلســطين، وقيمــة  الناشــئة  الريــادة  المشــاريع  فــي  الخاصــة  االســتثمار  قيمــة محافــظ 

فعــًا منهــا  اســتثماره 
نسبة الزيادة السنوية في عدد المشاريع الملتحقة في حاضنات مقسمة حسب المرحلة	 
نســبة الزيــادة فــي عــدد الريادييــن الــذي يقــدم لهــم خدمــات االحتضــان مــن أجــل االســتثمار ســنويًا، 	 

حســب الجنــس
عــدد المســتفيدين مــن خدمــات حاضنــات األعمــال غيــر االحتضــان مــن أجــل االســتثمار )مــن غيــر الريادييــن 	 

الذيــن يتــم احتضانهــم(، حســب الجنــس وطبيعــة الخدمــات
نسبة الزيادة في عدد األشخاص المسجلين على منصات العمل الحر عن بعد، حسب الجنس	 
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ســيتم الســعي مــن خــال هــذه النتيجــة بشــكل أساســي إلــى تطويــر منظومــة الخدمــات التــي يحتاجهــا 
الرياديــون لتطويــر أعمالهــم، وتحســين جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المنظومــة لرياديــو الحاجــة 
علــى وجــه الخصــوص مــن جهــة، وتشــجيع التشــغيل الذاتــي مــن جهــة أخــرى.  وتتكامل هــذه النتيجة مع 
توجهــات الحكومــة التــي تقودهــا وزارة الريــادة والتمكيــن والمجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز لتطويــر 
ريــادة األعمــال االبتكاريــة والمشــاريع الناشــئة فــي قطــاع التقنيــة العاليــة.  وفــي هــذا اإلطــار، تركــز هــذه 
النتيجــة علــى تلبيــة احتياجــات الريادييــن والرياديــات –وخصوصــًا الشــباب والشــابات منهــم- إلــى حزمــة 
متنوعــة ومتناســبة مــن أدوات التمويــل والخدمــات الماليــة والتــي تتوافــق مــع وضعهــم االجتماعــي 
اإلســامي  والتمويــل  المصرفيــة  والتســهيات  التأمينــات  تشــمل  والتــي  والثقافــي  واالقتصــادي 

والوصــول إلــى االئتمــان والضمانــات.  

كمــا ستســاهم هــذه النتجيــة فــي الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفقــر والحــد مــن البطالــة مــن خــال 
االســتثمار فــي تنميــة وتطويــر ريــادة األعمــال الصغيــرة والمتوســطة والتشــغيل الذاتــي، بحيــث ســيتم 
العمــل علــى تطويــر خدمــات ريــادة األعمــال الموجهــة للفئــات الضعيفــة فــي اتجاهيــن رئيســين: أواًل، 
بنــاء قــدرات األفــراد )المعــارف والمهــارات الفنيــة والحياتيــة والتوجهــات( ليصبحــوا أكثــر قــدرة علــى 
إنشــاء وتطويــر مشــاريعهم االقتصاديــة التــي تمكنهــم مــن االعتمــاد علــى الــذات والخــروج مــن دائــرة 
الفقــر والتهميــش وتهديداتهــا. وسيشــمل العمــل فــي هــذا اإلطــار توفيــر خدمــات التوعيــة واإلرشــاد 
والتدريــب، والمســاهمة فــي تضميــن ريــادة األعمــال فــي منظومــة التعليــم كاســتراتيجية طويلــة 
األمــد لارتقــاء بريــادة األعمــال.   وثانيــًا، توفيــر حزمــة متنوعــة ومتناســبة مــن الحوافــز والخدمــات 
ــة لرياديــي الحاجــة -والتــي تتوافــق مــع وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي- للبــدء  المالي

فــي مشــاريعهم وتطويرهــا.

إن تطويــر قــدرات حاضنــات ومســرعات األعمــال لتقديــم خدمــات االحتضــان والتســريع والوصــول إلــى 
فــرص االســتثمار لرياديــو الحاجــة يعتبــر ركنــًا أساســيًا مــن أركان تطــور منظومــة الريــادة فــي فلســطين، 
وهــو مــا سيســعى لتحقيقــه مــن خــال هــذه االســتراتيجية أيضــًا.  وفــي حيــن أن المنافســة بيــن 
حاضنــات ومســرعات األعمــال تعتبــر عنصــرًا ايجابيــًا لتطــور الريــادة، إال أن هنــاك حاجــة أيضــًا للتنســيق 
والتكامــل وتبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن هــذه المؤسســات بمــا يخــدم التنافســية وتطــور سلســلة 
القيمــة فــي هــذه المنظومــة، وخصوصــًا فــي ســياق إجمــاع جميــع الفاعليــن فــي القطــاع على تشــتت 

وتبعثــر الجهــود، وهــو مــا ســيتم العمــل عليــه فــي ذات اإلطــار.

وسيصار إلى تحقيق النتيجة 3.3 أعاه من خال المخرجات التالية:
تــم تصميمــه 	  األعمــال  ريــادة  فــي  للشــباب والشــابات  تدريبــي موجــه  برنامــج   .3.3.1 المخــرج 

وتنفيذه بالشــراكة بين الصندوق الوطني للتشــغيل والحمماية االجتماعة وحاضنات ومســرعات 
ــح الشــباب والشــابات.  ــم والتدريــب ذات العاقــة لصال األعمــال ومؤسســات التعلي

المخــرج 3.3.2. مــا ال يقــل عــن 2000 شــاب وشــابة تــم تقديــم اإلرشــاد والدعــم الفنــي والتوجيــه 	 
لهــم للبــدء فــي عمليــة انشــاء أو تطويــر مشــاريعهم.

المخــرج 3.3.3. ميثــاق وطنــي لتشــجيع ريــادة األعمــال الصغيــرة وتكثيــف توجيــه التمويــل لهــا 	 
تــم وضعــه وتبنيــه مــن قبــل المصــارف ومؤسســات اإلقــراض وحاضنــات ومســرعات األعمــال 
وبرامــج التمكيــن االقتصــادي الوطنيــة واألجنبيــة، وبرعايــة وزارة الريــادة والتمكيــن وســلطة النقــد 

ــز. ــداع والتمي الفلســطينية والمجلــس األعلــى لاب
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المخــرج 3.3.4. برنامــج لبنــاء قــدرات حاضنــات ومســرعات األعمــال فــي مجــال تقديــم الدعــم 	 
الفنــي والتقنــي لريــادي األعمــال الصغيــرة فــي قطاعــات تخصصيــة تــم تنفيــذه لصالــح 40 حاضنــة 
ومســرعة أعمــال، وبمــا يســاهم فــي تحســين مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة وتغطيتهــا 

الجغرافيــة.
ــرة 	  ــادة األعمــال الصغي ــة لقطــاع ري المخــرج 3.3.5. برنامــج لضمــان القــروض والتســهيات البنكي

تــم انشــاؤه بالشــراكة بيــن الصنــدوق الفلســكيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة والمصــارف 
ومؤسســات اإلقــراض لفائــدة مــا ال يقــل عــن 500 مشــروع ريــادي صغيــر.

المخــرج 3.3.6. برنامــج إعامــي يهــدف لرفــع الوعــي والقبــول المجتمعــي لريــادة األعمــال تــم 	 
إعــداده وبثــه فــي األعــام الرســمي. 

النتيجة 3.4. تعزيز منظومة الرقابة على األسواق السلعية بما يحقق شروط المنافسة العادلة للمنتج المحلي 

مؤشرات اإلداء

ــادة الســنوية فــي العينــات التــي يتــم ســحبها مــن األســواق الســلعية ألغــراض التحقــق مــن 	  نســبة الزي
التزامهــا بالمواصفــات والمعاييــر الفلســطينية، حســب التصنيــف الســلعي الدولــي للحــد الثالــث

نســبة الزيــادة الســنوية فــي العينــات المســحوبة التــي يثبــت التزامهــا بالمواصفــات الفلســطينية، حســب 	 
التصنيــف الســلعي الدولــي للحــد الثالــث

ــادة فــي عــدد الجــوالت التتفتيشــية التــي تقــوم بهــا وزارة االقتصــاد وعــدد المحــات التــي 	  نســبة الزي
يتــم زيارتهــا ســنويا

يعتبــر المنتــج المحلــي عمــود االقتصــاد الوطنــي، واالهــم فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ولكنه 
يحتــاج لتعزيــز حقيقــي مــن قبــل الحكومــة ليكــون قــادرًا علــى المنافســة وســط الســوق المحليــة 
القيــام  علــى  المســتثمرين  وتشــجيع  المحلــي  المنتــج  تعزيــز  اســتراتيجية  إن  المجــاورة.  واألســواق 
بصناعــات وانتــاج ســلع جديــدة بمــا يخــدم التشــغيل ومجابهــة البطالــة، خاصــة فــي ظــل التســارع الكبيــر 
فــي الصناعــات العالميــة وظهــور صناعــات متجــددة باســتمرار، يتطلــب ضبــط األســواق وحوكمتهــا 
بشــكل يضمــن االرتقــاء بالمنتــج المحلــي مــن جهــة، وحمايــة المنتــج المحلــي مــن المنافســة غيــر 
العادلــة مــن جهــة أخــرى. وفــي الســياق الفلســطيني علــى وجــه الخصــوص، ونتيجــة لعــدم قــدرة 
الحكومــة الفلســطينية علــى ضبــط حركــة التجــارة علــى المعابــر التجاريــة التــي تتحكــم فيهــا دولــة 
االحتــال، يعتبــر ضبــط األســواق والرقابــة عليهــا مــن أهــم متطلبــات التنميــة االقتصاديــة القائمــة 
علــى التشــغيل، كــون المنافســة غيــر العادلــة التــي يجابههــا المنتــج المحلــي تعبــر مــن أهــم العوامــل 

التــي تعيــق قــدرة القطــاع الخــاص علــى االســتثمار والتشــغيل.   

ويتطلــب ضبــط الســوق الســلعي ايجــاد الســبل لمنــع تــداول الســلع التــي ال تلتــزم بالحــد األدنــى مــن 
المعاييــر والمواصفــات الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك مــن خــال رفــع قــدرات الرقابــة علــى االســواق 
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للجهــات ذات العاقــة، وخصوصــًا جمعيــات حمايــة المســتهلك ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس 
الفلســطينية ووزارة االقتصــاد الوطنــي. إن هــذا االجــراء يقــود إلــى تمكيــن الســلع المنتجــة محليــا مــن 
منافســة المنتجــات المســتوردة، ويعــزز نتائــج العمــل الــذي تقــوده الحكومــة بالشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص الفلســطيني لارتقــاء بالصناعــة الفلســطينية وفــق نهــج التنميــة بالعناقيــد وعلــى قاعــدة 
التوســع االفقــي فــي الصناعــة والزراعــة والســياحة لتشــمل جميــع المحافظــات الفلســطينية مــن 
جهــة، ونتائــج تعزيــز البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية لقطــاع األعمــال الــواردة فــي ســياق النتيجــة 3.1 

أعــاه، مــن جهــة أخــرى. 

تأخــذ اإلدارة العامــة حمايــة المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي علــى عاتقهــا القيــام بالرقابــة 
والتفتيــش لمنــع الغــش والتدليــس التجــاري، وتبــادر للتحقيــق والبحــث والتحليــل للتحقــق مــن ســامة 
الســلع وأمــان اســتخدامها واخضاعهــا للفحــص المخبــري، والبحــث عــن التجــاوزات التجاريــة بالقرصنــة 
للمواصفــات  االســواق  إلــى  والــواردة  المتواجــدة  الســلع  مطابقــة  بمــدى  واالهتمــام  والتزويــر، 
الفلســطينية والتعليمــات الفنيــة االلزاميــة ذات العاقــة والتحليــل للنتائــج ورفــع التوصيــات للجهــات 
ذات العاقــة التخــاذ التدابيــر الازمة.وبالرغــم مــن هــذا، يعتبــر غيــاب المعايير الفنيــة للمواصفات لكثير 
مــن الســلع التــي يتــم تداولــه فــي األســواق نقطــة ضعــف قويــة يجــب معالجتهــا بأســرع وقــت مــن 
منظــور تمكيــن القطــاع الخــاص الفلســطيني وتعزيــز تنافســيته وقدرتــه علــى االســتثمار والتشــغيل. 
فعــدم وجــود تعليمــات ومعاييــر فنيــة إلزاميــة لعــدد مــن المواصفــات الفلســطينية المعتمــدة يجعــل 
عمليــة تطبيــق هــذه المواصفــات »اختياريــة«، االمــر الــذي يســتدعي العمــل علــى البنــاء علــى الجهــود 
التــي تقودهــا وزارة االقتصــاد الوطنــي ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية الســتكمال 
المواصفــات الفنيــة االلزاميــة لجميــع الســلع التــي يتــم تداولهــا فــي الســوق الفلســطيني وتعزيــز 
القــدرات الفنيــة والبشــرية للرقابــة علــى مــدى االلتــزام بهــذه المواصفــات، وبمــا يغلــق البــاب امــام 
التجــار او المنتجيــن او المورديــن ومنعهــم مــن التملــص مــن المواصفــة بذريعــة عــدم وجــود تعليمــات 

فنــي، وخصوصــًا فــي للســلع التــي يتــم انتاجهــا محليــًا ويتوفــر لهــا بدائــل مســتوردة.  

وفــي هــذا الســياق، ســتتركز المخرجــات التــي ســيتم التركيــز علــى تحقيقهــا في إطار هذه االســتراتيجية 
لغايــات تعزيــز منعــة ودعــم القطــاع الخــاص لتحقيــق غايــات التشــغيل بما يلي:  

المخــرج 3.4.1. التعليمــات والمواصفــات الفنيــة االلزاميــة لمــا ال يقــل عــن 100 ســلعة منتجــة 	 
ــًا ويتوفــر لهــا بدائــل مســتوردة. محلي

المخــرج 3.4.2. القــدرات البشــرية والتقنيــة )المخبريــة( فــي مجــال ضبــط والرقابــة علــى األســواق 	 
الســلعية لضمــان التزامهــا بالمعاييــر الفنيــة اإللزاميــة تــم تطويرهــا. 

الوطنــي 	  بيــن وزارة االقتصــاد  بالشــراكة  تنفيــذه  تــم  برنامــج أعامــي توعــوي   .3.4.3 المخــرج 
المســتهلك ومنظمــات  الفلســطينية وجمعيــات حمايــة  المواصفــات والمقاييــس  ومؤسســة 
ــر التحقــق مــن الجــودة. أصحــاب العمــل لتوعيــة المســتهلك حــول الشــروط الفنيــة االلزاميــة ومعايي
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جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها

المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 
1.1. تعزيز 

التنسيق 
والرقابة 

الفعالة على 
تنفيذ برامج 

التشغيل

عدد برامج التشغيل التي يتم 
تنفيذها بالشراكة مؤسسات 

قطاع العمل، ونسبتها من 
إجمالي هذه البرامج.

4 برامج، 
نسبتها 
أقل من 

10%

15 برنامج12 برنامج12 برنامج10 برامج8 برامج

عدد برامج التشغيل التي 
يتم تقييمها بما يضمن توفير 

التحليل المقترن بالدالئل 
حول مدى مائمتها، 

وفاعليتها وأثرها.

002222

وجود نظام معلومات 
سوق عمل مترابط ويوفر 
معلومات محدثة للباحثين 

عن العمل، وأصحاب العمل، 
وصانعي السياسات حول 
أداء سوق العمل وبرامج 

التشغيل المختلفة. 

ال يوجد 
نطام 

متكامل 
ومترابط

بدء تطوير 
النظام

النظام انجز 
بنسبة 25%

النظام انجز 
%بنسبة 

100

النظام 
أطلق 

ويستخدم 
من جميع 
أطراف 
سوق 
العمل

النظام 
ويستخدم 
من جميع 
أطراف 
سوق 
العمل

نسبة العاطلين عن العمل 
المسجلين على نظام 

سوق العمل، والمسجلين 
لاستفادة من برامج سوق 

العمل النشطة، حسب 
الجنس والعمر بالسنوات

أقل من 
5%5%20%30%40%50%
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جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها

المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 1.2. 
خدمات 

التشغيل 
العامة أكثر 

استجابة 
للباحثين 
عن عمل 
وأصحاب 

العمل

عدد مديريات العمل التي 
تم دعمها لتقديم خدمات 
التشغيل من خال مكاتب 
الخدمة الموحدة/مكاتب 

التشغيل متعدد الخدمات، 
وبالتنسيق المباشر مع 
الصندوق الفلسطيني 

للتشغيل والحماية 
االجتماعية.

8812141616

عدد المستفيدين من 
الباحثين عن العمل من 

خدمات التشغيل المقدم 
من خال مكاتب التشغيل 
متعدد الخدمات )بما في 

ذلك من خال التعاون 
مع الصندوق الفلسطيني 

للتشغيل والحماية 
االجتماعية(، حسب الجنس 

والعمر ونوع الخدمة 
األساسية التي تم تقديمها.

أقل من 
20002000400080001200014000

عدد أصحاب العمل الذين 
استفادوا من خدمات 

المواءمة التي تقدمها 
مكاتب التشغيل متعدد 

الخدمات بالتعاون مع 
الصندوق الفلسطيني 

للتشغيل والحماية 
االجتماعية.

أقل من 
100100150200250300

نسبة رضا المستفيدين 
)باحثين عن عمل وأصحاب 

عمل( عن خدمات التشغيل 
التي تلقوها من خال 

مديريات العمل.

--غير متاح

ما ال يقل 
عن %50 من 
المستفيدين 
يعبرون عن 
نسبة رضا 

جيدة أو أعلى 
على مقياس 
من خمس 
مستويات

ما ال يقل 
عن %55 من 
المستفيدين 
يعبرون عن 
نسبة رضا 

جيدة أو أعلى 
على مقياس 
من خمس 
مستويات

ما ال يقل 
عن %60 من 
المستفيدين 
يعبرون عن 
نسبة رضا 

جيدة أو أعلى 
على مقياس 
من خمس 
مستويات

ما ال يقل 
عن %70 من 
المستفيدين 
يعبرون عن 
نسبة رضا 

جيدة أو أعلى 
على مقياس 
من خمس 
مستويات
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جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها

المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 1.3. 
ايجاد التكامل 

بين برامج 
التشغيل 

وبرامج 
الحماية 

االجتماعية 
)لتلبية 

احتياجات 
وحقوق 

النساء 
والشباب 

وذوي 
االحتياجات 
الخاصة من 

المستفيدين 
من برامج 

المساعدات 
االجتماعية 

والشباب 
ممن ليسوا 
في العمل 
أو التعليم 
أو التدريب 
والعاملين 

ممن 
يتعرضون 

للبطالة 
القسرية(

عدد الشباب في الفئة 
العمرية 29-15 عام ممن 
ليسوا في العمل أو في 
التعليم أو التدريب الذين 
يتم إدماجهم في سوق 

العمل، حسب الجنس والفئة 
العمرية. 

0500800100012001500

عدد المستفيدين من برنامج 
التحويات النقدية الذين 

تم تقديم خدمات التشغيل 
لهم، حسب الجنس والفئة 

العمرية ونوع اإلعاقة 
)إن وجدت( وفجوة الفقر 

لديهم.

01503005008001400

عدد المستفيدين من 
خدمات التشغيل ممن 

يتلقون مساعدات اجتماعية 
الذين استطاعوا الخروج من 

دائرة الفقر، حسب الجنس 
والفئة العمرية ونوع اإلعاقة 

)إن وجدت(.  

00100200300500

عدد المستفيدين 
المتعطلين عن العمل من 

برامج التشغيل الطارئ
030003000400040004000



االستراتيجية الوطنية للتشغيل130

المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 
1.4. تقوية 

منظومة 
التفتيش للحد 

من ظاهرة 
العمل غير 

المنظم، 
وخصوصًا 

بين النساء 
والشباب، 

وتعزيز االلتزام 
بقانون العمل

النسبة المئوية للزيادة 
في عدد العاملين الذين 
تشملهم زيارات التفتيش 

0500800100012001500

النسبة المئوية للزيادة في 
المنشآت المزارة التي يثبت 

امتثالها لقانون العمل، 
حسب القطاع االقتصادي 
وجوانب القانون الممتثل 

لها.

010%15%20%22%30%

زيادة عدد العاملين )حسب 
الجنس( الذين يتم تسجيلهم 

كعاملين رسميين في 
القطاعات التي يغلب عليها 

العمل غير المنظم بنسبة 
%5 سنويًا.

010002000300040005000

النسبة المئوية لانخفاض 
في عدد للعاملين )حسب 
الجنس( الذين يتلقون أجرًا 

أقل من الحد األدنى لألجور، 
حسب القطاع االقتصادي.

%11 بين 
الذكور 
و %43 
لإلناث.

%10 بين 
الذكور 
و 40% 
لإلناث

%9 للذكور 
و 35% 
لإلناث

%8 للذكور 
و 30% 
لإلناث

%7 للذكور 
و 25% 
لإلناث

%6 للذكور 
و20% 
لإلناث

النسبة المئوية لانخفاض 
في إصابات العمل، حسب 

القطاع.
05%7%10%11%13%

عدد األطفال )دون 16 عام( 
الذين يتم إخراجهم من سوق 
العمل وإعادة إدماجهم في 

التعليم أو التدريب المهني.

080120150200250

النسبة المئوية لانخفاض 
في عمالة األطفال، حسب 

القطاع والجنس.
01%1%1%2%2%

النسبة المئوية للزيادة في 
زيارات التفتيش التي يتم 

تنفيذها بالشراكة بين وزارة 
العمل والوزارات األخرى التي 
تضطلع بمسؤوليات تنظيم 

وإشراف على المنشآت 
المزارة.

010%12%14%18%23%

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 1.5. 
تشجيع انتقال 

المنشآت 
إلى االقتصاد 

الرسمي 
وتعزيز معرفة 

العمال 
والباحثين 
عن عمل 

بحقوقهم 
العمالية

عدد المشاركين )حسب 
الجنس والعمر( في أنشطة 

رفع الوعي والتثقيف 
الحقوقي المنفذة من خال 
البرنامج الوطني للتوعية في 

الحقوق العمالية.

015002000300040004000

النسبة المئوية لألفراد 
في سن العمل الذين 

يستطيعون ذكر ما ال يقل 
عن 8 حقوق عمالية، حسب 

الجنس والعاقة بسوق 
العمل والفئة العمرية 

وسنوات العمل والتعليم.  

%65%45%30%25%15غير متاح

نسبة الزيادة في المنشآت 
الرسمية من أجمالي 

المنشآت.
04%5%8%10%12%

نسبة الزيادة في العمالة 
ما ال يقل عن %15%12%10%07الرسمية في المنشآت.

17%

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف األول: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما يضمن تعزيز 
الروابط فيما بينها وزيادة فاعليتها في المواءمة بين جانبي العرض والطلب.

النتيجة 1.6. 
تعزيز البنية 

المؤسساتية 
للحوار 

االجتماعي 
والضمان 

االجتماعي

عدد اجتماعات المجلس 
االقتصادي االجتماعي 

السنوية
023444

عدد اجتماعات لجنة 
013444السياسات العمالية السنوية

عدد وطبيعة التشريعات 
والسياسات التي تم تبنيها 
لتشجيع العمل النقابي أو 

تحسين عاقات العمل
1 قانون + 0

2 نظام

1 قانون + 
2 نظام + 2 

ساياسة

2 نظام + 2 
ساياسة

2 نظام + 2 
ساياسة

2 نظام + 2 
ساياسة

عدد النقابات التي تم 
01215152015تسجيلها أو إعادة تفعيلها

الزيادة المئوية في الكثافة 
النقابية

 19.5%
من 

العاملين 
ينتسبون 
إلى نقابات

ما ال يقل 22%25%28%30%
عن 33%

الزيادة السنوية في عدد 
العاملين المسجلين في 

مؤسسة الضمان االجتماعي 
نسبة إلى إجمالي العاملين 

في القطاع غير الحكومي

بداية 00
%30%25%10التسجيل

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثاني: تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء وأولئك الذين يسعون إلى العودة إلى سوق العمل

النتيجة 2.1. 
مواءمة 

نظام التعليم 
والتدريب 

المهني 
والتقني مع 

متطلبات 
سوق العمل 

كمًا ونوعًا، 
بالشراكة 

الوثيقة بين 
القطاع العام 

والخاص

عدد وطبيعة برامج 
التعليم والتدريب المهني 

والتقني التي يتم تطويرها 
أو استحداثها بناًء على 

متطلبات سوق العمل، 
وعدد الملتحقين يهذه 

البرامح حسب الجنس

40 برنامج30 برنامج20 برنامج15 برنامج8 برنامج0

معدل الزيادة السنوية في 
مؤسسات التعليم التقني 

والمهني التي أدخلت 
مساقات أو برامج الريادة 

ومهارات الحياة ضمن 
برامجها التعليمية االلزامية.

05%10%20%40%70%

نسبة الطاب المنخرطين 
في التعليم والتدريب 
المهني الذين يتلقون 

تدريبات عملية في سوق 
العمل.

15%30%30%40%60%80%

نسبة المعلمين المؤهلين 
حسب كفايات التأهيل 

المهنية
40%45%60%70%75%80%

نسبة رضا المشغلين عن 
عمليات تطوير التعليم 

والتدريب المهني والتقني 
ومخرجات هذا التعليم 

والتدريب.

0%

 10%
يعبرون عن 
نسبة رضا 

عالية

 20%
يعبرون عن 
نسبة رضا 

عالية

 30%
يعبرون عن 
نسبة رضا 

عالية

 35%
يعبرون عن 
نسبة رضا 

عالية

 45%
يعبرون عن 
نسبة رضا 

عالية

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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قيمة خط المؤشرالنتيجة
األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثاني: تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء وأولئك الذين يسعون إلى العودة إلى سوق العمل

النتيجة 2.2. 
تعزيز التوجه 
نحو التعليم 

والتدريب 
المهني 

والتقني، 
وخصوصًا 

لإلناث

نسبة الزيادة في 
معدل االلتحاق 

في برامج التعليم 
والتدريب المهني 

والتقني، حسب 
الجنس.

معدل االلتحاق 
بالتعليم المهني 

والتقني = %4.8 من 
إجمالي عدد الطاب 

في الصف العاشر؛
نسبة الطاب 

المسجلين 
والملتحقين في 

مؤسسات التعليم 
التقني =  11.3% 
من إجمالي عدد 

الطاب الذين أتموا 
المرحلة الثانوية بنجاح

%5 و 
11.5%

%6 و 
%10 و %8 و 12.5%15%

17%
%12 و 

20%

نسبة المدارس 
األكاديمية التي 

يوجد فيها وحدات 
مهنية فاعلة، 
حسب جنس 

الطلبة.

5360100150220300

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثالث: تعزيز منعة القطاع الخاص وقدرته على النمو في االنتاجية واستحداث فرص العمل الالئق 
للباحثين عن عمل، ال سيما الشباب والنساء

النتيجة 3.1. 
تطوير البيئة 

القانونية 
والتنظيمية 

بم يسهل 
ممارسة 
األعمال 

ويحفز 
االستثمار 

الخاص

منزلة فلسطين على مؤشر 
أداء األعمال )البنك الدولي( 
ترتقي بما ال يقل عن خمس 

مراكز على األقل بحلول 
العام 2023.

117117115112110105

فلسطين تحسن مكانتها 
في مؤشر سهولة االعمال 
بتحقيق عامة ال تقل عن 

62 في المؤشر بحلول عام 
.2023

525460626568

فلسطين تكتسب مكانة بين 
الدول العشر األكثر إصاحا 
في منظومة بيئة االعمال 

بحلول العام 2025.

بين الخمسة بين العشرين--
عشرة

بين الخمسة 
عشرة

بين العشرة 
االكثر 
إصاحا

بين العشرة 
األكثر 
إصاحا

نسبة الزيادة السنوية في 
حجم االستثمارات في 

الشركات الناشئة، حسب 
القطاع ونوع الشركات

%12%10%8%8%5غير متاح

نسبة الزيادة السنوية في 
عدد الشركات المسجلة 

لدى وزارة االقتصاد الوطني، 
حسب نوع الشركات

03%4%5%6%8%

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثالث: تعزيز منعة القطاع الخاص وقدرته على النمو في االنتاجية واستحداث فرص العمل الالئق 
للباحثين عن عمل، ال سيما الشباب والنساء

النتيجة 3.2. 
تعزيز قدرة 
مؤسسات 

القطاع الخاص 
–بما فيها 
الجمعيات 

التعاونية- في 
القطاعات 

ذات األولوية 
في قطاع 

غزة والقدس 
والمناطق 

الخاضعة 
للسيطرة 

االسرائيلية 
الكاملة 

للحفاظ على 
قدراتها 

التشغيلية 
والتنافسية، 
وبما يحسن 
في ظروف 
العمل فيها

نسبة المنشآت المستهدفة 
من برامج دعم الصناعة 

والمستفيدة من رزم 
الدعم الطارئ الحكومية 

والتي نجحت في الحفاظ 
على مستويات التشغيل 
فيها بعد ستة أشهر من 

استهدافها.  

0150250400550800

عدد فرص العمل )حسب 
الجنس والفئة العمرية( التي 
تم استحداثها بشكل مباشر 

في القطاعات ذات األولوية 
نتيجة للحوافز وبرامج الدعم 

المقدمة

015002500280030003500

نسبة المنشآت المستهدفة 
المستهدفة من برامج 

دعم الصناعة والمستفيدة 
من رزم الحوافز الحكومية 

والتي نجحت في زيادة 
نسب التشغيل فيها بعد 
استهدافها، حسب عدد 

وجنس المستخدمين الجدد.

030050070010001400

عدد المنشآت المستهدفة 
التي تحسنت شروط 
وظروف العمل في 

المنشآت المستهدفة وفقًا 
التفاقيات عمل جماعية 

فيها.

030050070010001400

عدد الشباب والشابات الذين 
تم تدريبهم من خال برنامج 

تطوير الموارد البشرية.
08401000140015001400

نسبة الزيادة في االنتاجية 
العمالية في المنشآت 

المستهدفة.
02%3%3%3%4%

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثالث: تعزيز منعة القطاع الخاص وقدرته على النمو في االنتاجية واستحداث فرص العمل الالئق 
للباحثين عن عمل، ال سيما الشباب والنساء

النتيجة 
3.3. تطوير 

منظومة 
خدمات 
األعمال 

والتمويل 
الداعمة 

لريادة األعمال 
الصغيرة 

والتشغيل 
الذاتي  بما 

يعزز التشغيل

عدد الملتقيات واألطر 
التنسيقية والتخصصية 

في مجال ريادة االعمال 
الصغيرة والتشغيل الذاتي 

التي أنشآت وتنتظم لقاءاتها 
بشكل ربع سنوي على 

األقل 

023344

عدد المشاركين في المؤتمر 
الوطني السنوي حول ريادة 

األعمال
0200300400500800

قيمة محافظ االستثمار 
الخاصة في المشاريع الريادة 

الناشئة في فلسطين، 
وقيمة ما تم استثماره منها 

فعًا

10 مليون غير متاح
دوالر

12 مليون 
دوالر

15 مليون 
دوالر

18 مليون 
دوالر

25 مليون 
دوالر

نسبة الزيادة السنوية في 
عدد المشاريع الملتحقة في 

حاضنات مقسمة حسب 
المرحلة

%10%9%8%8%0ال يوجد

نسبة الزيادة في عدد 
الرياديين الذي يقدم لهم 

خدمات االحتضان من أجل 
االستثمار سنويًا، حسب 

الجنس

50060080010001250غير متاح

عدد المستفيدين من 
خدمات حاضنات األعمال غير 
االحتضان من أجل االستثمار 
)من غير الرياديين الذين يتم 
احتضانهم(، حسب الجنس 

وطبيعة الخدمات

100200250300350غير متاح

نسبة الزيادة في عدد 
األشخاص المسجلين على 

منصات العمل الحر عن بعد، 
حسب الجنس

%25%15%13%10%5غير متاح

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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المؤشرالنتيجة
قيمة 
خط 

األساس

استهدافات

20212022202320242025

الهدف الثالث: تعزيز منعة القطاع الخاص وقدرته على النمو في االنتاجية واستحداث فرص العمل الالئق 
للباحثين عن عمل، ال سيما الشباب والنساء

النتيجة 3.4. 
تعزيز منظومة 

الرقابة على 
األسواق 

السلعية بما 
يحقق شروط 

المنافسة 
العادلة للمنتج 

المحلي 

نسبة الزيادة السنوية في 
العينات التي يتم سحبها 

من األسواق السلعية 
ألغراض التحقق من التزامها 

بالمواصفات والمعايير 
الفلسطينية، حسب 

التصنيف السلعي الدولي 
للحد الثالث

010%20%35%60%80%

نسبة الزيادة السنوية في 
العينات المسحوبة التي 

يثبت التزامها بالمواصفات 
الفلسطينية، حسب 

التصنيف السلعي الدولي 
للحد الثالث

50%60%80%95%100%100%

نسبة الزيادة في عدد 
الجوالت التتفتيشية التي 
تقوم بها وزارة االقتصاد 
وعدد المحات التي يتم 

زيارتها سنويا

08%15%20%25%30%

جدول 11: النتائج ومؤشراتها واستهدافاتها
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تقــدر التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ خطــة العمــل لهــذه االســتراتيجية بنحــو 243.076 مليــون دوالر 
أمريكــي، يتوفــر منهــا فعليــا نحــو 68.5 مليــون دوالر مــن خــال برامــج الموازنــة الحكوميــة فــي 
القطاعــات ذات العاقــة أو مــن خــال برامــج التعــاون الفنــي الممولــة مــن المانحيــن.  يتوخــى أن يتــم 
ردم فجــوة التمويــل المتبقيــة والبالغــة174.576  مليــون دوالر مــن خــال مشــاريع التعــاون التقنــي 
التــي تمولهــا الــدول المانحــة والمهتمــة بقطــاع التشــغيل.   وتتــوزع هــذه التكاليــف علــى أالهــداف 

االســتراتيجية كالتالــي:

1. الهــدف األول: تقويــة حوكمــة ســوق العمــل وتطويــر سياســات وبرامــج ســوق العمــل النشــط 
بمــا يضمــن تعزيــز الروابــط فيمــا بينهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي المواءمــة بيــن جانبــي العــرض والطلــب – 

43.546 مليــون دوالر

2. الهــدف الثانــي: تحســين مواءمــة منظومــة التعليــم والتعليــم العالــي مــع احتياجــات ســوق العمــل 
– 125.710 مليــون دوالر.

3. الهــدف الثالــث: تعزيــز منعــة القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى النمــو فــي االنتاجيــة واســتحداث فــرص 
العمــل الائــق للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما الشــباب والنســاء – 73.820 مليــون دوالر.

يوضــح الجــدول التالــي التكاليــف المقــدرة لــكل نتيجــة اســتراتيجية، وكذلــك الجهــات التــي ســتكون 
مســؤولة عــن تحقيقهــا حســب المخرجــات المخطــط لتنفيذهــا.

الفصل الخامس

الموارد المالية المطلوبة
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

1.1. تعزيز 
ق 

سي
التن

والرقابة 
الفعالة 

ى تنفيذ 
عل

برامج 
شغيل

الت

ق عمل متكامل يعتمد 
سو

ت 
ظام معلوما

1.1.1. ن
طاعين العام 

ت الق
سا

س
ى التعاون بين مؤ

عل
صممة ألنواع مختلفة 

ت م
ضمن واجها

ص ويت
والخا

ط اما بين لباحثين عن 
ستخدمين، ويتيح الرب

من الم
ب العمل.

صحا
عمل وأ

2

وزارة العمل – وزارة 
ي – الجهاز 

طن
صاد الو

االقت
صاء – اتحاد 

ي لإلح
المركز

ف التجارية – اتحاد 
الغر

طين
س

ت عمال فل
نقابا

وزارة العمل
680000

180000
250000

250000
0

0

شرية 
1.1.2. وزارة العمل مزودة بالموارد الب

ظام 
ستخدام ن

ق إدارة وا
سي

والمادية الكافية لتن
طويره.

ق العمل وت
سو

ت 
معلوما

2
وزارة العمل

وزارة العمل
250000

20000
50000

50000
60000

70000

شغيل الحكومية تم متابعتها 
1.1.3. برامج الت

ت حولها 
ظم وتوفير المعلوما

شكل منت
وتقييمها ب

ق العمل.
سو

ت 
ظام معلوما

ي ن
ف

1
وزارة العمل

وزارة العمل
100000

0
25000

25000
25000

25000
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

 .1.2
ت 

خدما
شغيل 

الت
العامة أكثر 

ستجابة 
ا

للباحثين 
عن عمل 
ب 

صحا
وأ

العمل

ت 
ت تم

شغيل متعدد الخدما
ب الت

1.2.1. مكات
ظيمية بما يمكنها من 

شرية والتن
طوير قدراتها الب

ت
شغيل 

ت الت
ى خدما

ط وتنفيذ والرقابة عل
طي

تخ
ي 

طين
س

ق الفل
صندو

شراكة منع ال
ق وال

سي
بالتن

شغيل والحماية االجتماعية.
للت

1
ق 

صندو
وزارة العمل + 

شغيل والحماية 
الت

االجتماعية
وزارة العمل

180000
50000

50000
35000

25000
20000

ت تم 
ى تكنولوجيا المعلوما

ظام قائم عل
1.2.2. ن

شغيل 
ب الت

ي جميع مكات
ستخدامه ف

طويره وا
ت

شغيل والحماية 
ي للت

طين
س

ق الفل
صندو

وال
ق العمل 

سو
االجتماعية إلدارة ومراقبة أداء برامج 

طة.
ش

الن

1
ق 

صندو
وزارة العمل + 

شغيل والحماية 
الت

االجتماعية
وزارة العمل

100000
0

80000
20000

0
0

طويرها كما 
شغيل العامة تم ت

ت الت
1.2.3. خدما

ث برامج 
ستحدا

ك من خال ا
ي ذل

ونوعًا، بما ف
شغيل ألول 

ص الت
ب أثناء العمل لتعزيز فر

التدري
ت، وبرامج 

شابا
ب وال

شبا
ص لل

طاع الخا
ي الق

مرة ف
ب 

طا
سهيل انتقال ال

ب أثناء التعليم لت
التدري

شراكة بين وزارة 
ى عالم العمل بال

ت إل
طالبا

وال
شغيل والحماية 

ي للت
طين

س
ق الفل

صندو
العمل وال

االجتماعية.

1

ق 
صندو

وزارة العمل - 
شغيل والحماية 

الت
االجتماعية – وزارة 

ي – وزارة 
طن

صاد الو
االقت

شؤون 
الزراعة – وزارة 

المرأه – وزارة التعليم 
سياحة – 

ي – وزارة ال
العال

وزارة الريادة والتمكين

وزارة العمل
2500000

600000
500000

400000
300000

200000

سة 
ي ما ال يقل عن خم

شغيل ف
ت الت

1.2.4. خدما
ى 

سنتين عل
ت تم تقييمها بعد مرور 

ظا
محاف

س فعاليتها وأثرها.
تنفيذها لقيا

2
وزارة العمل

وزارة العمل
60000

0
30000

0
30000

0

ظيمها 
شغيل المحلية تم تعزيز تن

س الت
1.2.5. مجال

شغيل.
ط وتنفيذ برامج الت

طي
وبناء قدراتها للتخ

3

وزارة العمل – وزارة 
ي – وزارة 

طن
صاد الو

االقت
شؤون المرآة – وزارة التربية 

ف 
والتعليم – اتحاد الغر

ت 
التجارية – اتحاد نقابا

طين
س

عمال فل

وزارة العمل
300000

60000
80000

80000
40000

40000

سهم 
ص ريادية ي

ت وأفكار وفر
ك معلوما

1.2.6. بن
ص عمل ذاتية وأفكار 

ب نحو فر
شبا

ي توجيه ال
ف

طويره.
صغيرة تم ت

شاريع 
م

2
شغيل والحماية 

ق الت
صندو

االجتماعية

ق 
صندو

شغيل 
الت

والحماية 
االجتماعية

300000
150000

100000
50000

0
0
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ي

3. متدن

القة 
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ت ذا
جها
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بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه
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إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

1.3. ايجاد 
التكامل 

بين برامج 
شغيل 

الت
وبرامج 

الحماية 
االجتماعية 

)لتلبية 
ت 

احتياجا
ق 

وحقو
ساء 

الن
ب 

شبا
وال

ي 
وذو

ت 
االحتياجا

صة من 
الخا

ستفيدين 
الم

من برامج 
ت 

ساعدا
الم

االجتماعية 
ب 

شبا
وال

سوا 
ممن لي

ي العمل 
ف

أو التعليم 
ب 

أو التدري
والعاملين 

ممن 
ضون 

يتعر
طالة 

للب
سرية(

الق

شاؤه بالتعاون ما بين 
ظام تم أن

1.3.1. ن
ت التربية والتعليم والعمل والتنمية 

وزارا
شغيل 

ي للت
طين

س
ق الفل

صندو
االجتماعية وال

ب 
شبا

والحماية االجتماعية لتحديد ال
ي الفئة العمرية 29-15 ممن 

ت ف
شابا

وال
ب 

ي العمل أو التعليم أو التدري
سوا ف

لي
شغيل لانتقال 

ت الت
ي خدما

ستهدافهم ف
وا

ي جميع 
ستخدم ف

ق العمل، وي
سو

ى 
إل

ب العمل.
مكات

1

وزارة التنمية االجتماعية 
- وزارة التربية والتعليم 

ق 
صندو

- وزارة العمل- 
شغيل والحماية 

الت
االجتماعية

وزارة التنمية 
االجتماعية

500000
100000

200000
200000

0
0

ساء 
ب والن

شبا
شغيل ال

1.3.2.  برنامج لت
سر الفقيرة 

طلين عن العمل من األ
العا

ت 
ساعدا

ستهدفة من برامج الم
الم

شاؤه وتمويله لتنفيذ 
االجتماعية تم إن

ق 
ى العمل الائ

شغيل واالنتقال إل
ت الت

تدخا
صالح هذه الفئة.

ل

1
وزارة التنمية االجتماعية - 

شؤون المرأة
وزارة 

وزارة التنمية 
االجتماعية

3000000
1000000

1000000
500000

250000
250000

صميمه 
ئ تم ت

طار
شغيل ال

1.3.3. برنامج للت
ص 

طاع الخا
شراكة مع الق

وتنفيذه بال
ي 

طين
س

ق الفل
صندو

ي وال
والمجتمع المدن

شغيل والحماية االجتماعية لتوفير ما ال 
للت

طلين عن 
يقل عن 120 يوم عمل منتج للمتع

ضفة 
طاع غزة وال

ي ق
ي ف

سر
شكل ق

عمل ب
الغربية.

1

شغيل والحماية 
ق الت

صندو
االجتماعية – وزارة العمل- 

ي- 
طن

صاد الو
وزارة االقت

وزارة الزراعة – وزارة 
شغال 

سياحة – وزارة األ
ال

سكان – وزارة 
العامة واال

شؤون المرأة – وزارة 
التنمية االجتماعية - اتحاد 

ف التجارية – اتحاد 
الغر

طين. 
س

ت عمال فل
نقابا

وزارة العمل
30000000

12000000
8000000

4000000
3000000

3000000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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س
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ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

1.4. تقوية 
ظومة 

من
ش للحد 

التفتي
ظاهرة 

من 
العمل غير 

ظم، 
المن

صًا 
صو

وخ
ساء 

بين الن
ب، 

شبا
وال

وتعزيز االلتزام 
بقانون العمل

ي العمل تم زيادته.
ش

1.4.1. عدد مفت
2

وزارة العمل
وزارة العمل

1500000
500000

300000
300000

200000
200000

ف 
سبوا معار

ي العمل اكت
ش

1.4.2. مفت
طاع 

ض
ت جديدة تمكنهم من اال

ومهارا
سؤولياتهم بفاعلية أكبر.

بم
2

شؤون 
وزارة العمل – وزارة 

المرأة
وزارة العمل

245000
45000

45000
45000

50000
60000

ت 
ش تم

ت التفتي
ظمة وإجراءا

1.4.3. أن
طويرها.

مراجعتها وت
3

وزارة العمل
وزارة العمل

100000
0

80000
20000

سائل 
ش تتوفر لديها و

طواقم التفتي
 .1.4.4

ي تحتاجها 
ت الت

التنقل واألجهزة والمعدا
ش كمًا ونوعًا.

ى التفتي
ستو

لارتقاء بم
1

وزارة العمل
وزارة العمل

720000
220000

200000
120000

100000
80000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة بالتنفيذ 
ت الع

ت ذا
جها

شر
المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

1.6. تعزيز 
البنية 

ساتية 
س

المؤ
للحوار 

ي 
االجتماع

ضمان 
وال

ي 
االجتماع

ي 
ي االجتماع

صاد
س االقت

1.6.1. المجل
سة عمله وبناء قدراته 

س
تم تفعيله ومأ

طاع بدوره بفاعلية.
ض

لا
1

صاد 
وزارة العمل – وزارة االقت
ي – وزارة التنمية 

طن
الو

شؤون المرآة 
االجتماعية – وزارة 

سياحة 
– وزارة الزراعة – وزارة ال

– وزارة التربية والتعليم – وزارة 
ي – وزارة الريادة 

التعليم العال
ي 

سيق
س التن

والتمكين – المجل
ت 

ص – اتحاد نقابا
طاع الخا

للق
طين

س
عمال فل

وزارة العمل
110000

30000
20000

20000
20000

20000

ت العمالية تم 
سا

سيا
1.6.2. لجنة ال

سة 
س

شكيلها وتفعيلها ومأ
إعادة ت

ضاءها.
ت أع

عملها وبناء قدرا
1

وزارة العمل
وزارة العمل

50000
30000

10000
10000

0
0

ي تم 
ظيم النقاب

1.6.3. قانون التن
ف االنتاج 

طرا
شاركة فاعلة أل

مراجعته بم
الثاثة وإقراره للتنفيذ.

1
ت عمال 

وزارة العمل – اتحاد نقابا
ف التجارية 

طين – اتحاد الغر
س

فل
ي

طن
صاد الو

– وزارة االقت
وزارة العمل

16000
8000

8000
0

0
0

ي تم 
ضمان االجتماع

1.6.4. قانون ال
شاركة فاعلة 

ق بم
مراجعته بالتواف

ف االنتاج الثاثة وإقراره للتنفيذ.
طرا

أل
 1

صاد 
وزارة العمل – وزارة االقت
ي – وزارة التنمية 

طن
الو

شؤون المرآة 
االجتماعية – وزارة 

سياحة 
– وزارة الزراعة – وزارة ال

طاع 
ي للق

سيق
س التن

– المجل
ت عمال 

ص – اتحاد نقابا
الخا

طين
س

فل

وزارة العمل
200000

100000
80000

20000
0

0

ي 
ضمان االجتماع

سة ال
س

1.6.5. مؤ
ي أعمالها بعد 

شر ف
ي تبا

طين
س

الفل
ستها.

س
إعادة مأ

2
وزارة العمل

وزارة العمل
1500000

0
0

600000
600000

300000

ت 
ظما

ت من
1.6.6. برنامج لبناء قدرا

ي مجال إدارة 
ب العمال ف

صحا
العمال وأ

ت الجماعية 
ضا

عاقة العمل والمفو
ي وزارة العمل 

سته ف
س

تم تنفيذه ومأ
طينية.

س
الفل

3
صناعية 

ف التجارية وال
اتحاد الغر

ت 
والزراعية - االتحاد العام لنقابا
طين – وزارة العمل

س
عمال فل

وزارة العمل
760000

155000
155000

150000
150000

150000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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ط
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2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

 .2.1
مواءمة 

ظام 
ن

التعليم 
ب 

والتدري
ي 

المهن
ي مع 

والتقن
ت 

طلبا
مت

ق 
سو

العمل كمًا 
ونوعًا، 

شراكة 
بال

الوثيقة 
طاع 

بين الق
العام 

ص
والخا

ف 
صو

ي )NQF( وو
طن

ت الو
طار المؤها

2.1.1. إ
طوير المعايير المهنية 

ستكماله وت
المهن تم ا

ت 
ى الكفايا

)vocational standards( بناءًا عل
شراكة 

ك بال
ي يحددها وذل

com( الت
petencies(

ص.
طاع الخا

ي الق
ب العمل ف

الوثيقة مع أربا

1

وزارة التربية والتعليم – 
وزارة العمل - وزارة التعليم 

ي – 
ث العلم

ي والبح
العال

ف التجارية
اتحاد الغر

وزارة التربية 
والتعليم

150000
30000

60000
60000

0
0

ب 
ي العتماد برامج التدري

س
س

طار المؤ
2.1.2. اإل

ت 
ضمن توحيد مرجعيا

طويره وبما ي
ي تم ت

المهن
ي 

ب المهن
ومعايير اعتماد برامج التعليم والتدري

ت.
ستويا

ى كافة الم
عل

2

وزارة التربية والتعليم – 
وزارة العمل - وزارة التعليم 

ي 
ث العلم

ي والبح
العال

وزارة التنمية االجتماعية 
طنية لاعتماد 

– الهيئة الو
والجودة

وزارة التربية 
والتعليم 

50000
50000

0
0

0
0

ي 
ي والتقن

ب المهن
2.1.3. مناهج التعليم والتدري

طلبة 
ب ال

سا
ضمان اكت

طويرها، وتحديثها ل
تم ت

ي 
ب المهن

س المهنية ومعاهد التدري
ي المدار

ف
ي والعاملين الراغبين 

ت التعليم العال
سا

س
ومؤ

شغيلهم أو االرتقاء بعملهم 
ص ت

سين فر
ي تح

ف
ق العمل.

سو
ت 

التقنية لكفايا

1

وزارة التربية والتعليم – 
وزارة العمل – وزة التنمية 
االجتماعية - وزارة التعليم 

ي
ث العلم

ي والبح
العال

ي التربية 
وزارت

والتعليم 
والتعليم 
ي 

العال
ث 

والبح
ي

العلم

3200000
500000

1000000
7000000

500000
500000

ي 
ب العاملين ف

صية لتدري
ص

2.1.4. برامج تخ
ق 

ي وف
ي والتقن

ب المهن
التعليم والتدري

ي تم 
ي والتقن

ب المهن
ستراتيجية التعليم والتدري

ا
تنفيذها لفائدة ما ال يقل عن 200 معلم ومعلمة 

سنويًا.

1

وزارة التربية والتعليم  - 
وزارة العمل-  ووزارة العليم 

ي – 
ث العلم

ي والبح
العال

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة التربية 
والتعليم

1900000
250000

300000
400000

450000
500000

سة و 8 معاهد جديدة للتعليم 
2.1.5.  11 مدر

ي تم بنائها 
ي( والتقن

ي )والحرف
ب المهن

والتدري
سجم مع المعايير التربوية 

وتجهيزها بما ين
ت 

صا
ص

ت المناهج والتخ
طلبا

والفيزيقية ومت
والبرامج المهنية الجديدة.

3

وزارة التربية والتعليم - 
وزارة العمل ووزارة التعليم 
ي – 

ث العلم
ي والبح

العال
وزارة التنمية االجتماعية

وزارة التربية 
والتعليم

103000000
20000000

20000000
2000000

20000000
23000000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم



االستراتيجية الوطنية للتشغيل148

النتائج
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ا
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ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

 .2.1
مواءمة 

ظام 
ن

التعليم 
ب 

والتدري
ي 

المهن
ي مع 

والتقن
ت 

طلبا
مت

ق 
سو

العمل كمًا 
ونوعًا، 

شراكة 
بال

الوثيقة 
طاع 

بين الق
العام 

ص
والخا

ي 
ت تعليم عال

سا
س

ي 3 مؤ
2.1.7. البنية التحتية ف

طوير 
ت ت

طلبا
طويرها بما يتوائم مع مت

تقنية تم ت
ق العمل.

سو
سية و

ط الدرا
ط

الخ
2

ي 
ووزارة التعليم العال

ي
ث العلم

والبح

وزارة التعليم 
ي 

العال
ث 

والبح
ي

العلم

3000000
0

500000
1000000

1000000
500000

ب 
طا

ى ال
ف المبكر عل

ي للتعر
طن

ظام و
2.1.8. ن

ق النتائج 
ي تحقي

ت ف
صعوبا

الذين يعانون من 
سر الفجوة التعليمية لهم تم 

التعليمية وج
طويره.

ت

1
وزارة التربية والتعليم 

وزارة التربية 
والتعليم

150000
50000

50000
50000

0
0

ب 
ي التعليم والتدري

ظام موحد لتتبع خريج
2.1.9. ن

ت 
شغلين عن كفايا

ى الم
ض

س ر
ي ولقيا

المهن
ق العمل من 

سو
ت 

الخريجين والتنبؤ باحتياجا
طوير 

ي ت
ستفادة منه ف

شاؤه واال
ت تم ان

كفايا
ي.

ي والتقن
ب المهن

ظومة التعليم والتدري
من

3
وزارة التربية والتعليم  - 

وزارة العمل- وزارة التعليم 
ي

ث العلم
ي والبح

العال

وزارة التربية 
والتعليم

500000
100000

100000
100000

50000
50000

شاؤها وتجهيزها 
ت مهنية تم إن

2.2.1. وحدا
ي ما ال يقل عن 100 

ي ف
ستخدام الفور

لا
سة.

مدر
2

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية 

والتعليم
3500000

1500000
1000000

500000
200000

300000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

2.2. تعزيز 
التوجه نحو 

التعليم 
ب 

والتدري
ي 

المهن
ي، 

والتقن
صًا 

صو
وخ

ث
إلنا

ل

ب مدربين حول 
2.2.2. ما ال يقل عن 50 دورة تدري

صالح ما 
ت المهنية تم تنفيذها ل

ستخدام الوحدا
ا

شراكة مع 
ال يقل عن 1000 معلمة ومعلمة، بال

ب العمل.
صحا

أ

2
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية 
والتعليم

1000000
200000

200000
200000

200000
200000

طويره 
طلبة تم ت

ص ميول ال
ظام لفح

2.2.3. ن
شكل ال 

ي العام 2021، وتنفيذه ب
وتجريبه ف

ي العام 2022.
س ف

ي من خال المدار
مركز

1
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية 
والتعليم

120000
40000

20000
20000

20000
20000

ي 
صميمه ف

ي تم ت
شاد

ي إر
2.2.4. برنامج توعو

ي 
ي ف

طن
ى الو

ستو
ى الم

العام 2021 وتنفيذه عل
صالح 

ص ل
طاع الخا

شراكة مع الق
العام 2022 بال

ب المرحلة الثانوية.
طا

1
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية 
والتعليم

220000
20000

50000
50000

50000
50000

2.2.5. برامج إعامية محلية حول التعليم 
شراكة مع 

ي تم إعدادها وبثها بال
ب المهن

والتدري
صة.

سمية والخا
ت اإلعامية الر

سا
س

المؤ
2

وزارة التربية والتعليم ووزارة 
العمل ووزارة التعليم 

ي
ث العلم

ي والبح
العال

وزارة التربية 
والتعليم

120000
30000

30000
20000

20000
20000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

طوير 
3.1. ت
البيئة 

القانونية 
ظيمية 

والتن
سهل 

بم ي
سة 

ممار
األعمال 

ويحفز 
ستثمار 

اال
ص

الخا

ي البيئة القانونية 
ت ف

صاحا
ت وإ

3.1.1. تعديا
ظيمية لألعمال من أجل تقليل تكلفة البدء 

والتن
شراكة 

سة األعمال تم تحديجها بال
ي وممار

ف
ص، والعمل عليها من 

طاع الخا
الوثيقة مع الق
قبل الحكومة.

1

ي 
طن

صاد الو
وزارة االقت

شؤون المرآة - 
– وزارة 

طاع 
ي للق

سيق
س التن

المجل
ص

الخا

وزارة 
صاد 

االقت
ي

طن
الو

100000
30000

50000
20000

0
0

ت القانونية 
3.1.2. برامج توعوية حول التعديا

ت 
طاعا

ي الق
ت الجديدة تم تنفيذها ف

صاحا
واإل

ستفادة منها.
صادية المختلفة لتحفيز اال

االقت
3

ي
طن

صاد الو
وزارة االقت

وزارة 
صاد 

االقت
ي

طن
الو

80000
0

40000
20000

20000
0

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

3.2. تعزيز 
قدرة 

ت 
سا

س
مؤ

طاع 
الق

ص 
الخا

–بما فيها 
ت 

الجمعيا
التعاونية 

طاع 
وق

ت 
صناعا

ال
الثقافيية 

والحرفية- 
ي 

ف
ت 

طاعا
الق

ت األولوية 
ذا

طاع 
ي ق

ف
س 

غزة والقد
ق 

ط
والمنا

ضعة 
الخا

طرة 
سي

لل
سرائيلية 

اال
الكاملة 

ى 
ظ عل

للحفا
قدراتها 

شغيلية 
الت

سية، 
والتناف

سن 
وبما يح

ف 
ظرو

ي 
ف

العمل فيها

س مرونة 
شامل تم تنفيذه لقيا

سح 
3.2.1. م

ف 
ف العمل لمختل

ظرو
س 

ب ولقيا
شبا

شغيل ال
ت

ت 
صناعا

طاع ال
صادية –بما فيها ق

ت االقت
طاعا

الق
ت 

طاعا
ك لتحديد ق

االبداعية والثقافية- وذل
ت األولوية.

التدخل الفرعية ذا

2
وزارة العمل – وزارة 

ي
طن

صاد الو
االقت

وزارة العمل
800000

0
0

800000
0

0

شاريع 
ي الم

سريع البدء ف
ضمن ت

3.2.2. آلية ت
ي 

ت المرونة العالية ف
ت ذا

طاعا
ي الق

سع ف
والتو

شراكة 
ستحداثها بال

ساء تم ا
ب والن

شبا
شغيل ال

ت
ت العاقة.

ت الحكومية ذا
سا

س
مع جميع المؤ

2

ي – 
طن

صاد الو
وزارة االقت

وزارة العمل – وزارة الزراعة 
سياحة – وزارة 

– وزارة ال
الريادة والتمكين – وزارة 

شؤون المرأة – وزارة 
شغيل 

ق الت
صندو

الثقافة - 
والحماية االجتماعية

وزارة 
صاد 

االقت
ي

طن
الو

120000
0

120000
0

0
0

طوير األعمال 
ت ت

ص االئتمان وخدما
3.2.3. فر

ي 
ستثمر ف

ي ت
ت الت

سا
س

ى المتاحة للمؤ
األخر

ي تتمتع بمرونة 
ت األولوية والت

ت ذا
طاعا

الق
طويرها، 

ساء تم ت
ب والن

شبا
ف ال

ظي
ي تو

عالية ف
ص عمل الئقة.

ضمن توفير فر
وبما ي

1

ي 
طن

صاد الو
وزارة االقن

ق 
صندو

- وزارة العمل – 
شغيل والحماية 

الت
االجتماعية

ق 
صندو

شغيل 
الت

والحماية 
االجتماعية

25000000
8000000

8000000
5000000

2000000
1000000

ب 
شرية والتدري

3.2.4. برنامج لتنمية الموارد الب
ت األولوية تم 

ت ذا
طاعا

ي الق
ت ف

شآ
ي المن

ف
ي 

سين إنتاجية العاملين ذو
صميمه وتنفيذه لتح

ت
ت المتدنية.

المهارا

3

ي 
طن

صاد الو
وزارة االقت

- ووزارة العمل – وزارة 
سياحة واآلثار – وزارة 

ال
الثقافة – وزاارة الزراعة - 

طاع 
ي للق

سيق
س التن

المجل
ص

الخا

وزارة 
صاد 

االقت
ي

طن
الو

5000000
1000000

1000000
1000000

1000000
1000000

ئ تم تنفيذه لما ال يقل 
طار

3.2.5. برنامج دعم 
ت األولوية، 

ت ذا
طاعا

ي الق
شآه ف

عن 150 من
ق 

ي- وبما يحق
ي والثقاف

سياخ
طاع ال

بما فيها الق
ف العمل للعاملين 

ظرو
ط و

شرو
سين 

ف تح
اهدا

سين االنتاجية. 
وتح

1

ي 
طن

صاد الو
وزارة االقت

- وزارة العمل – وزارة 
سياجة 

الزراعة – وزارة ال
س 

– وزار الثقافة - المجل
ص 

طاع الخا
ي للق

سيق
التن

شغيل 
ق الت

صندو
 –

ي
طين

س
الفل

وزارة 
صاد 

االقت
ي

طن
الو

30000000
15000000

1000000
50000

0
0

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

طوير 
3.3. ت

ظومة 
من

ت 
خدما

األعمال 
والتمويل 
الداعمة 

لريادة 
األعمال 
صغيرة 

ال
شغيل 

والت
ي  بما 

الذات
شغيل

يعزز الت

ت 
شابا

ب وال
شبا

ي موجه لل
3.3.1. برنامج تدريب

شراكة 
صميمه وتنفيذه بال

ي ريادة األعمال تم ت
ف

ت 
سا

س
ت األعمال ومؤ

سرعا
ت وم

ضنا
مع حا

ب 
شبا

صالح ال
ت العاقة ل

ب ذا
التعليم والتدري

ت. 
شابا

وال

2

وزارة الريادة والتمكين 
ي 

طين
س

ق الفل
صندو

وال
شغيل والحماية 

للت
االجتماعية

ق 
صندو

ال
ي 

طين
س

الفل
شغيل 

للت
والحماية 
االجتماعية

2000000
300000

300000
400000

500000
500000

شابة تم 
ب و

شا
3.3.2. ما ال يقل عن 2000 

ي والتوجيه لهم للبدء 
شاد والدعم الفن

تقديم اإلر
شاريعهم.

طوير م
شاء أو ت

ي عملية ان
ف

1

وزارة الريادة والتمكين 
ي 

طين
س

ق الفل
صندو

وال
شغيل والحماية 

للت
االجتماعية

ق 
صندو

ال
ي 

طين
س

الفل
شغيل 

للت
والحماية 
االجتماعية

5100000
700000

1000000
1300000

1000000
1000000

شجيع ريادة األعمال 
ي لت

طن
ق و

3.3.3. ميثا
ضعه 

ف توجيه التمويل لها تم و
صغيرة وتكثي

ال
ض 

ت اإلقرا
سا

س
ف ومؤ

صار
وتبنيه من قبل الم

ت األعمال وبرامج التمكين 
سرعا

ت وم
ضنا

وحا
طنية واألجنبية، وبرعاية وزارة 

ي الو
صاد

االقت
طينية 

س
طة النقد الفل

سل
الريادة والتمكين و

ى لابداع والتميز.
س األعل

والمجل

1

وزارة الريادة والتمكين 
س 

ق – المجل
صندو

وال
ص 

طاع الخا
ي للق

سيق
التن

طة النقد
سل

و

وزارة الريادة 
والتمكين

35000
0

35000
0

0
0

ت 
سرعا

ت وم
ضنا

ت حا
3.3.4. برنامج لبناء قدرا

ي 
ي والتقن

ي مجال تقديم الدعم الفن
األعمال ف

صية 
ص

ت تخ
طاعا

ي ق
صغيرة ف

ي األعمال ال
لرياد

سرعة أعمال، 
ضنة وم

صالح 40 حا
تم تنفيذه ل

ت 
ى جودة الخدما

ستو
سين م

ي تح
ساهم ف

وبما ي
طيتها الجغرافية.

المقدمة وتغ

2
وزارة الريادة والتمكين

وزارة الريادة 
والتمكين

3000000
500000

800000
700000

500000
500000

ت 
سهيا

ض والت
ضمان القرو

3.3.5. برنامج ل
شاؤه 

صغيرة تم ان
طاع ريادة األعمال ال

البنكية لق
ض 

ت اإلقرا
سا

س
ف ومؤ

صار
شراكة مع الم

بال
صغير.

ي 
شروع رياد

لفائدة ما ال يقل عن 500 م

1

وزارة الريادة والتمكين 
ي 

طين
س

ق الفل
صندو

- ال
شغيل والحماية 

للت
االجتماعية

ق 
صندو

ال
ي 

طين
س

الفل
شغيل 

للت
والحماية 
االجتماعية

2000000
2000000

3000000
4000000

5000000
6000000

ي 
ف لرفع الوع

ي يهد
3.3.6. برنامج إعام

ي لريادة األعمال تم إعداده 
والقبول المجتمع

ي.
سم

ي األعام الر
وبثه ف

3
وزارة الريادة والتمكين - 
ق 

صندو
وزارة العمل – 

شغيل
الت

وزارة العمل
250000

50000
50000

50000
50000

50000

ت التمويل
ستراتيجية وفجوا

طة العمل اال
صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ

جدول 12: الم
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النتائج
ت

المخرجا

ألولوية
ا

ي
1. عال

ط
س

2. متو
ي

3. متدن

القة 
ت الع

ت ذا
جها

شر
بالتنفيذ المبا

الجهة 
سؤولة 

الم
ق 

سي
عن تن

التنفيذ 
ومتابعنه

ي 
إجمال

التكلفة 
المقدرة 
الر(

)دو

ألعوام 
ب ا

س
ت ح

ق المخرجا
طلوبة للتحقي

 توزيع الموازنة الم
الر(

)بالدو

2021
2022

2023
2024

2025

3.4. تعزيز 
ظومة 

من
ى 

الرقابة عل
ق 

سوا
األ

سلعية 
ال

ق 
بما يحق
ط 

شرو
سة 

المناف
العادلة 
للمنتج 

ي 
المحل

وحماية 
ك

ستهل
الم

ت الفنية االلزامية 
صفا

ت والموا
3.4.1. التعليما

سلعة منتجة محليًا ويتوفر 
لما ال يقل عن 100 

طويرها
ستوردة تم ت

لها بدائل م
1

ت 
صفا

سة الموا
س

مؤ
س

والمقايي

سة 
س

مؤ
ت 

صفا
الموا

س
والمقايي

85000
17000

17000
17000

17000
17000

ي 
شرية والتقنية )المخبرية( ف

ت الب
3.4.2. القدرا

سلعية 
ق ال

سوا
ى األ

ط والرقابة عل
ضب

مجال 
ضمان التزامها بالمعايير الفنية اإللزامية تم 

ل
طويرها.

ت

1
ي 

طن
صاد الو

وزارة االقت
ت 

صفا
سة الموا

س
ومؤ

س
والمقايي

سة 
س
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الفصل السادس

تدابير اإلدارة والرقابة والتقييم

لضمــان فعاليــة إدارة وتنفيــذ اســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة ســيكون مــن الضــروري دمجهــا فــي 
عمليــة التخطيــط وإعــداد الموازنــة الوطنيــة، وذلــك لتكــون واحــدة مــن االســتراتيجيات الوطنيــة عبــر 
القطاعيــة.  وتمثــل المراجعــة النصفيــة لاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة الوطنيــة وبــاغ 
إعــداد الموازنــة لألعــوام 2023-2021 التــي مــن المخطــط تعميمهــا فرصــة مهمــة فــي هــذا الصــدد. 
ونظــًرا لواقــع البطالــة والتشــغيل الصعــب فــي دولــة فلســطين، فمــن األهميــة بمــكان التأكــد مــن أن 
السياســات واإلجــراءات التــي يتــم تبنيهــا لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية تنتقــل إلــى التنفيــذ بطريقــة فعالــة 
وســريعة، مــع مراعــاة التسلســل وتحديــد األولويــات، وهــذا يتطلــب بنــاء قــدرة مؤسســاتية قويــة 
لإلشــراف علــى عمليــة التنفيــذ وتوجيههــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ، نظــًرا للبعــد الطويــل األجــل لتحــدي 
البطالــة، فمــن الضــروري وضــع ترتيبــات مؤسســية مســتدامة تضمــن ابقــاء قضيــة التشــغيل كقضيــة 
مركزيــة فــي السياســات العامــة. وفــي هــذا اإلطــار، ســيعتمد تنفيــذ وتنســيق اســتراتيجية التشــغيل 

علــى الترتيبــات اإلداريــة التاليــة: 
ســتكون الــوزارات المختصــة والمؤسســات الحكوميــة المختصــة مســؤولة عــن تنفيــذ السياســات 	 

والتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه االســتراتيجية. ســيتم تطويــر برامــج تفصيليــة مــن كل جهــة 
اختصــاص ومركــز مســؤولية لتســهيل التنفيــذ وتعزيــز المســاءلة، وبمــا يضمــن توجيــه الهيــاكل 
ســيعمل  التشــغيلية.  الروابــط  لتعزيــز  مســؤولية  مركــز  كل  فــي  القائمــة  اإلداريــة  والوظائــف 
الفريــق الوطنــي الــذي تــم تشــكيله العــداد اســتراتيجية التشــغيل مــن مختلــف الــوزارات التنفيذيــة 
والشــركاء االجتماعييــن الذيــن قدمــوا مســاهمات فــي تطويــر االســترايجية كمجموعــة استشــارية 

لفريــق إدارة االســتراتيجية )انظــر النقطــة التاليــة( أثنــاء التنفيــذ حيثمــا لــزم األمــر.
ســيتم تكليــف مجموعــة عمــل )فريــق عمــل التشــغيل( تضــم مســؤولين مــن وزارات الماليــة 	 

والتخطيــط والعمــل والتربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالقتصــاد الوطنــي 
والصنــدوق  والتمكيــن  والريــادة  المــرأة  وشــؤون  االجتماعيــة  والتنميــة  والســياحة  والزراعــة 
الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــال لوضــع الخطط 
الســنوية )للتوائــم ايضــًا مــع دورة أعــداد الموازنــة( ولإلشــراف علــى التنفيــذ. وستنشــأ ســكرتاريا 
خاصــة لهــذا الغــرض. ســتكون مهمــة فريــق عمــل التشــغيل تقديــم تقاريــر مرحليــة منتظمــة إلــى 

الحكومــة.
ســيعمل فريــق عمــل التشــغيل بشــكل وثيــق مــع الجهــات ذات العاقــة فــي تنســيق وإدارة برامــج 	 

دعــم الموازنــة والدعــم الفنــي مــن الــدول المانحــة فــي وزارة الماليــة ومكتــب مجلــس الــوزراء. 
ســيتواصل الفريــق مــع الــوزارات المســؤولة عــن تنفيــذ خطــة العمــل، ومــع الشــركاء والمنظمــات 
االجتماعيــة التــي تمثــل مصالــح أصحــاب العمــل والعمــال والتــي تضطلــع بمســؤوليات تنفيذيــة 

فــي إطــار هــذه االســتراتيجية.
ســتلعب منظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات أصحــاب العمــل دورًا حاســمًا فــي تســهيل 	 

التنفيــذ وفــي تقديــم المعلومــات الازمــة لرصــد التقــدم المحــرز.
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تــرد المســؤوليات العامــة للــوزارات والهيئــات الحكوميــة الرئيســية فــي تحقيــق مخرجــات االســتراتيجية 
القطاعيــة واإلدارات  للــوزارات  المحــددة  المســؤوليات  أعــاه. وســيتم تفصيــل   15 الجــدول  فــي 

واألقســام الفنيــة فــي التنفيــذ أثنــاء إعــداد خطــط العمــل الســنوية.
التدخــات  ونتائــج  ونواتــج  لمــوارد  التشــغيل فحــص منتظــم  اســتراتيجية  رصــد وتقييــم  سيشــمل 
السياســية الــواردة فيهــا، وســوف يســتند إلــى نظــام لجمــع المعلومــات وتحليــل مؤشــرات األداء. 
ســيتحمل فريــق عمــل التشــغيل مســؤولية تنظيــم معلومــات المراقبــة التــي تــم إنشــاؤها بواســطة 
الــوزارات التنفيذيــة والحكومــة المحليــة لعرضهــا علــى الحكومــة، وســتلعب ســكرتاريا هــذا الفريــق دورًا 

ــات الرصــد والمتابعــة. ــًا فــي تنســيق وإدارة عملي محوري
ســتضع كل وزارة معنيــة خطــط عمــل ســنوية تترجــم اســتراتيجية التشــغيل إلــى أنشــطة تشــغيلية، 
وذلــك بنــاء علــى المصــادر الماليــة المتوفــرة. ســتقدم هــذه الخطــط وصفــًا تفصيليــًا لألنشــطة التــي 
ســيتم تنفيذهــا والنتائــج المتوقعــة باإلضافــة إلــى تحديــد الجــداول واألشــخاص و / أو المؤسســات 
المســؤولة عــن تقديــم المدخــات وتحقيــق النتائــج. و توفــر المصفوفــة الــواردة فــي الفصــل الســابق 

اإلطــار العــام لرصــد النتائــج المحققــة.
تكــون الــوزارات التنفيذيــة والشــركاء االجتماعيــون مســؤولين عــن جمــع وتوفيــر المعلومــات والبيانــات 
الازمــة لرصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االشــتراتيجية وذلــك باالســتناد إلــى مؤشــرات األداء الــواردة 
فــي االســتراتيجية. وســتقدم الهيــاكل الدائمــة لاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة ذات الصلــة 

تقاريــر التقــدم الخاصــة بهــا.
اســتراتيجية  الــواردة فــي  التشــغيل  أهــداف ونتائــج  باتجــاه  المحــرز  للتقــدم  تقييميــن  إجــراء  ســيتم 
التشــغيل: 1( تقييــم نصفــي عــام أواخــر عــام 2022 و 2( تقييــم نهائــي فــي العــام 2025. ســيكون 
فريــق عمــل التشــغيل مســؤواًل عــن تنســيق كل مــن التقييــم منتصــف المــدة والنهائــي، بمــا فــي ذلــك 

اإلشــراف علــى أي أبحــاث ومســوح تصــب فــي عمليــات التقييــم.
المراقبــة  الماليــة، وجــودة  التدخــات، واإلدارة  ونتائــج  المــدة مخرجــات  تقييــم منتصــف  ســيحلل 
وتنفيذهــا. بالمقارنــة مــع الوضــع األولــي ، ســوف يســلط الضــوء علــى التغييــرات فــي الســياق العــام 
ويحكــم علــى مــا إذا كانــت األهــداف ال تــزال ذات صلــة. ســيبحث هــذا التقييــم أيًضــا مــا إذا كان 
ــا يطــرح مشــكلة التماســك. ســيعتمد تقييــم منتصــف المــدة علــى  تطــور أولويــات وسياســات صربي
ــة مرتــدة فــي  المعلومــات المســتمدة مــن نظــام المراقبــة ومــن الســياق العــام وتطــوره إلــى تغذي

إدارة التخطيــط للعمــل.
ســيحكم التقييــم النهائــي، والمقــرر إجــراؤه فــي أواخــر عــام 2025 ، علــى االســتراتيجية بأكملهــا ، 
وال ســيما تأثيرهــا العــام. وســوف يراعــي اســتخدام المــوارد وســيقدم تقريــرًا عــن فعاليــة وكفــاءة 
التدخــات ومــدى تحقيــق المخرجــات المتوقعــة. ســوف تنظــر أســئلة التقييــم والبحــث األوليــة فــي 
أهميــة خطــة العمــل وفعاليتهــا وكفاءتهــا وفائدتهــا واســتدامتها. ســيتم صياغــة أســئلة التقييــم 

المحــددة مــن قبــل فريــق عمــل التشــغيل.
سيســتخدم كا التقييميــن مجموعــة متعــددة مــن األســاليب واألدوات البحثيــة لقيــاس التأثيــر العــام: 
مســوحات أصحــاب المصلحــة والمســتفيدين باإلضافــة إلــى تحليــل فعاليــة التكلفــة. وبالتالــي، ســُيطلب 
مــن الجهــات الفاعلــة فــي عمليــة التنفيــذ االحتفــاظ بســجات تتبــع موثوقــة، وســيقوم فريــق عمــل 

االســتراتيجية بوضــع إطــار للرقابــة والتقييــم لهــذا الغــرض فــي الســنة األولــى لتنفيــذ االســتراتيجية.





المالحق

الملحق أ، الملحق ب، الملحق ج
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الملحق أ

النمو في عدد العاملين والتوزيع بحسب القطاعات االقتصادية
باالعتماد على نتائج تعداد السكان لألعوام 2007 و 2017

يهــدف هــذا الملحــق إلــى فحــص التغيــر فــي عــدد الوظائــف التــي اســتحدثها االقتصــاد الفلســطيني 
وســوق العمــل اإلســرائيلي خــال الســنوات الســابقة وذلــك علــى المســتوى الكلــي وعبــر قطاعــي. 
يفيــد هــذا التحليــل بالتعــرف علــى التغيــرات الهيكليــة فــي طبيعــة النشــاطات االقتصاديــة )تلــك التــي 
نمــت أو تقلصــت(. كمــا يفيــد أيضــا بفحــص قــدرة االقتصــاد الفلســطيني بتوليــد وظائــف تتماشــى 
مــع النمــو الســكاني المتســارع وفــي ظــل االعاقــات التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي. ولتحقيــق 
هــذه األهــداف، سنســتعين ببيانــات التعــداد العــام للســكان لعامــي 2007 و 2017 وكذلــك بيانــات 

المســوح االقتصاديــة والقــوى العاملــة.

ازداد أعــداد العامليــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خــال الفتــرة مــا بيــن عامــي 
2007 و2017 مــن مســتوى 597.5 الــف إلــى 881.5 الــف. وقــد ســاهمت الضفــة الغربيــة بحوالــي 
%78 مــن هــذه الزيــادة )284 الــف عامــل(. وكمــا هــو معلــوم ال تعبــر هــذه الحصــة عــن الــوزن النســبي 
للســكان فــي المنطقتيــن. فالحصــار اإلســرائيلي المشــدد علــى قطــاع غــزة ومنــع عمالــه مــن الوصــول 
لســوق العمــل االســرائيلي قــد أدخلــه فــي كســاد اقتصــادي مســتدام. وعلــى مســتوى التوزيــع 
الجنــدري، بلغــت الزيــادة فــي أعــداد العامليــن الذكــور فــي الضفــة الغربيــة 186300 مقابــل 34200 
لإلنــاث. وأمــا فــي قطــاع غــزة، فــازدادت أعــداد العامليــن الذكــور ب 54150 للذكــور 9360 لإلنــاث.  

يوثــق جــدول )5( توزيــع العامليــن بحســب النشــاطات االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة للعــام 2007 
وتظهــر أنــه يتركــز فــي قطــاع االنشــاءات، والصناعــة التحويليــة، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، واإلدارة 
العامــة والدفــاع، والتعليــم. وتضــم هــذه القطاعــات حوالــي %73 مــن مجمــوع العامليــن ويعتبــر 
ــه يشــتمل علــى العامليــن فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي. اذ  ــر تشــغيا كون قطــاع االنشــاءات األكث
يعمــل معظــم العمــال الفلســطينيين )حوالــي الثلثيــن( فــي هــذا القطــاع. كمــا توضــح البيانــات بأنــه 
لــم يطــرأ تغيــر ملمــوس علــى هــا التوزيــع خــال العقــد الماضــي باســتثناء زيــادة فــي حصــة قطــاع 
االنشــاءات. أمــا القطاعــات التــي انخفضــت حصتهــا التشــغيلية، فيأتــي علــى رأســها الزراعــة والتــي 
انخفضــت حصتهــا مــن %7 إلــى %5.  وأمــا بخصــوص الفــروق الجندريــة فــي التوزيــع النســبي للعاملين، 
تظهــر البيانــات فــي نفــس الجــدول بــأن هــذه القطاعــات، مــا عــدا التعليــم، هــي المشــغل الرئيــس 
للذكــور. وفــي المقابــل، يعتبــر قطــاع التعليــم المشــغل الرئيــس لإلنــاث، بواقــع %42 مــن مجمــوع 

العامــات، يليــه بفــارق كبيــر قطــاع الصحــة، واإلدارة العامــة، والصناعــات التحويليــة.

كمــا توثــق البيانــات فــي جــدول )5( حصــة كل قطــاع اقتصــادي فــي الزيــادة الكليــة ألعــداد العامليــن 
خــال الفتــرة مــا بيــن عــام 2007 و2017. تظهــر النتائــج أن الزيــادة فــي أعــداد العامليــن فــي قطــاع 
االنشــاءات تشــكل حوالــي ثلــث الزيــادة الكليــة، ممــا يؤشــر إلــى الــدور الــذي يلعبــه ســوق العمــل 
اإلســرائيلي فــي تشــغيل القــوى العاملــة الفلســطينية. فخــال نفــس الفتــرة ارتفــع أعــداد العامليــن 
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الفلســطينيين فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي، بحســب مســوح القــوى العاملــة الصــادر عــن الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مــن 61 إلــى 127 الــف عامــل. ويلــي هــذا القطــاع، ولكــن بفــارق 
كبيــر، قطــاع تجــارة الجملــة وتجــارة التجزئــة والصناعــات التحويليــة. تنطبــق هــذه النتيجــة علــى الزيــادة 
فــي أعــداد العامليــن الذكــور. وأمــا لإلنــاث، فيأتــي قطــاع التعليــم فــي المرتبــة األولــى )حوالــي 30%(، 
يليــع قطــاع اإلدارة العامــة والصحــة، وتجــارة الجملــة وتجــارة التجزئــة. وبالنظــر إلــى هــذه القطاعــات، 
يمكــن االســتنتاج بــأن القطــاع العــام هــو مولــد الوظائــف األســاس لفئــة اإلنــاث. وبشــكل عام، يشــغل 
القطــاع العــام فــي الضفــة الغربيــة، بحســب بيانــات مســوح القــوى العاملــة لعــام 2017، حوالــي 16% 

مــن مجمــوع العامليــن مقابــل %66 للقطــاع الخــاص و%18 لســوق العمــل اإلســرائيلي.
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جدول 13: توزيع العاملين بحسب النشاطات االقتصادية في الضفة الغربية للعام 2007 و2017

القطاع االقتصادي
إناثذكوراإلجمالي

إناثذكورالكل
200720172007201720072017

الزراعة والصيد والحراجة 
وصيد األسماك

7%5%7%5%5%2%1%1%-3.00%

%0.00%1%0%0%0%1%1%0.005%0.005التعدين واستغال المحاجر

%0.10-%15%12%8%12%15%15%14%14الصناعات التحويلية

امدادات الكهرباء والغاز 
وإمدادات المياه

0%1%0%1%0%0%1%1%0.50%

%0.80%38%32%1%0%29%24%25%21اإلنشاءات

%11.60%13%13%8%7%17%19%16%17تجارة الجملة والتجزئة

%3.70%4%4%2%1%6%6%5%5النقل والتخزين واالتصاالت

%2.30%4%4%1%0%3%2%3%2الفنادق والمطاعم

%4.20%1%2%3%2%1%1%1%1الوساطة المالية

االنشطة العقارية واإليجارية 
والمشاريع التجارية

2%3%2%3%3%5%5%4%8.10%

اإلدارة العامة والدفاع 
والضمان االجتماعي 

10%9%11%9%9%13%8%5%20.70%

%30.70%2%6%38%42%4%6%9%11التعليم

%10.40%2%3%10%10%2%2%3%3الصحة والعمل االجتماعي

األسر الخاصة التي تعين 
أفراد ألداء األعمال المنزلية 

0%0%0%0%0%0%0%0%0.20%

أنشطة الخدمة االجتماعية/
الشخصية االخرى 

3%3%2%2%6%6%3%2%6.40%

المنظمات والهيئات غير 
اإلقليمية

1%0%1%0%1%1%0%0%0.60%

%2.70%6%5%2%1%2%1%2%1غير مبين

%100.00%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع النسبي

المجموع اإلجمالي 
)باأللف(

4115632035195383595937
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وأمــا فــي قطــاع غــزة، تشــير النتائــج إلــى توزيــع اقتصــادي مختلــف، حيــث يلعــب القطــاع العــام دورا 
ــا فــي التشــغيل )أنظــر جــدول 6(. ففــي عــام 2007 بلغــت حصــة اإلدارة العــام مــن التشــغيل  مركزي
حوالــي %38، يتبعهــا بفــارق واســع قطــاع التعليــم وتجــارة الجملــة والتجزئــة. وبالرغــم مــن انخفــاض 
ــة فــي العــام 2017، مــا زال هــذا  الحصــة التشــغيلية لقطــاع اإلدارة العامــة بحوالــي 10 نفــاط مئوي
القطــاع المشــغل الرئيــس ومــن دون أن يطــرأ تغيــر جوهــري علــى توزيــع القطاعــات االقتصاديــة 
األخــرى. ويشــذ عــن هــذه القاعــدة قطــاع االنشــاءات والــذي برغــم صغــر حصتــه تضاعــف خــال 
الفتــرة. وعلــى مســتوى التحليــل الجنــدري، تظهــر البيانــات نفــس التوزيــع لكــن بحصــة أكبــر لقطــاع 
اإلدارة العامــة. أمــا اإلنــاث، فيشــغل قطــاع التعليــم، ســواء الحكومــي أو التابــع لوكالــة األونــروا، 

نصــف اإلنــاث العامــات، تليــه اإلدارة العامــة والصحــة. 

هــذا وتلعــب وكالــة األونــروا دورا مهمــا فــي تشــغيل اإلنــاث، حيــث توظــف حوالــي %19 مــن مجمــوع 
العامــات. وعــن مســاهمة القطاعــات االقتصاديــة فــي الزيــادة الكليــة فــي أعــداد العامليــن بيــن 
التجزئــة  الجملــة وتجــارة  تجــارة  الكلــي وللذكــور،  المســتوى  2007 و2017، فتحتــل، علــى  عامــي 
المرتبــة األولــى يليهــا قطــاع االنشــاءات، والنقــل والتخزيــن واالتصــاالت، والتعليــم. وأمــا لإلنــاث، فقــد 
اســتوعب قطــاع التعليــم أكثــر مــن نصــف الزيــادة فــي أعــداد العامليــن، يليهــا قطــاع اإلدارة العامــة، 

والصحــة. 
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جدول 14: توزيع العاملين بحسب النشاطات االقتصادية في قطاع غزة للعام 2007 و2017

القطاع االقتصادي
اإلجمالي إناثاإلجمالي ذكوراإلجمالي

المساهمة 
اجمالي

المساهمة 
اجمالي 

ذكور

المساهمة 
اجمالي إناث 

200720172007201720072017

الزراعة والصيد والحراجة 
%2.2-%5.1%4.0%0.2%1.2%5.4%5.5%4.7%4.9وصيد األسماك

التعدين واستغال 
%0.0%0.2%0.2%0.0%0.0%0.1%0.0%0.1%0.0المحاجر

%0.7-%10.8%9.1%1.2%1.9%6.8%5.5%6.1%5.0الصناعات التحويلية

امدادات الكهرباء والغاز 
%0.3%1.4%1.2%0.2%0.2%0.8%0.5%0.7%0.5وإمدادات المياه

%0.2%16.9%14.4%0.2%0.2%6.9%3.5%6.0%3.1اإلنشاءات

%3.3%25.4%22.1%2.8%2.6%18.6%16.4%16.5%14.5تجارة الجملة والتجزئة

النقل والتخزين 
%3.2%12.6%11.2%1.7%1.1%8.1%6.6%7.2%5.9واالتصاالت

%0.3%4.6%4.0%0.2%0.1%1.9%1.0%1.7%0.9الفنادق والمطاعم

%1.1%0.8%0.9%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0.8الوساطة المالية

االنشطة العقارية 
%3.1%3.9%3.8%1.6%1.0%2.0%1.3%1.9%1.3واإليجارية والتجارية

اإلدارة العامة والدفاع 
%11.7%0.8-%1.0%15.1%16.4%30.4%40.9%28.4%37.7والضمان االجتماعي 

%54.9%3.5%11.1%52.3%51.3%7.4%8.8%13.5%14.4التعليم

الصحة والعمل 
%10.7%1.1%2.5%12.4%13.0%3.9%4.8%5.1%5.9االجتماعي

أسر الخاصة تعين أفراد 
%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1ألداء أعمال منزل 

أنشطة الخدمة 
%6.2%10.5%9.9%7.0%7.3%4.3%2.2%4.7%2.9االجتماعية/الشخصية 

المنظمات والهيئات غير 
%6.4%1.4%2.1%3.2%2.0%1.4%1.4%1.6%1.5اإلقليمية

%1.5%2.5%2.3%1.0%0.8%1.1%0.6%1.1%0.6غير مبين

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع النسبي

   186,010249,519161,420215,56624,59033,953المجموع الكلي
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جدول 15: توزيع عدد المنشآت عبر النشاطات الصناعية المختلفة: عام 1999 و2017

الضفة قطاع غزة
الضفة قطاع غزةفلسطينالغربية

فلسطينالغربية

20171999

أنشطة اخرى للتعدين واستغال 
%5%6%0%3%3%0المعادن

صناعة المنتجات الغذائية 
%16%16%17%8%9%17والمشروبات

%1%2%0%1%2%7صناعة المنسوجات

%9%10%3%12%15%35صناعة المابس

صناعة الجلد والمنتجات ذات 
%5%6%0%7%6%0الصلة

الطباعة واستنساخ وسائط 
%4%4%6%2%3%2االعام المسجلة

صناعة منتجات المعادن الفلزية 
%22%24%9%33%30%11األخرى

صناعة منتجات المعادن 
المشكلة عدا الماكنات 

والمعدات
4%14%15%31%14%16%

%14%12%26%12%12%15صناعة األثاث

%7%7%9%6%5%9صناعات أخرى

%100%100%100%100%100%100المجموع

توثــق البيانــات أعــاه ثبــات حصــة التشــغيل لقطــاع الصناعــات التحويليــة فــي الضفــة الغربيــة ونموهــا 
بشــكل طفيــف فــي قطــاع غــزة. يرصــد جــدول )7( التغيــر فــي هيكليــة القطــاع الصناعــي الفلســطيني 
لفتــرة أكثــر امتــداد مــن عــام 1999 وحتــى عــام 2017. وباالســتفادة مــن بينــات المنشــآت الخاصــة 
بسلســلة المســوح االقتصاديــة لنفــس الفتــرة تبيــن نمــو قطاعــات صناعيــة وتقلــص أخــرى. فقــد 
ازدادت نســبة المنشــآت التــي تتبــع أنشــطة المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات، والطباعــة واستنســاخ 
وســائط االعــام المســجلة، وأنشــطة التعديــن واســتغال المعــادن. وفــي المقابــل تراجعــت النســب 
لــدى قطاعــات صناعــة منتجــات المعــادن الفلزيــة، وصناعــة المابــس، والجلد والمنتجــات ذات الصلة. 
كمــا تظهــر البيانــات فــي جــدول تباينــا بحســب المنطقــة. ففــي قطــاع غــزة، تقلصــت حصــة صناعــة 
المابــس بشــكل كبيــر بينمــا توســعت حصــص صناعــات أخــرى كمنتجــات المعــادن المشــّكلة واألثــاث. 
وفــي الضفــة الغربيــة، توســعت صناعــة المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات بشــكل ملمــوس فــي فيمــا 

تقلصــت صناعــة منتجــات المعــادن الفلزيــة األخــرى.
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الملحق ب

برامج ومؤسسات التشغيل في فلسطين
برامج سوق العمل النشطة

ُيســتخَدم  النشــطة كتدخــل سياســاتي  العمــل  برامــج ســوق  بــرزت  الماضــي،  القــرن  نصــف  خــال 
بشــكل متكــرر فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة لزيــادة فــرص العمــل، بالتزامــن مــع معالجــة المشــاكل 
االجتماعيــة التــي غالبــًا مــا تــازم ارتفــاع معــدالت البطالــة، ومنهــا تدنــي المشــاركة فــي ســوق العمــل. 
ــادة  ــة فــي بلــد مــا، وزي ــز عــرض العمال الهــدف العالمــي مــن برامــج ســوق العمــل النشــطة هــو تعزي
الطلــب علــى األيــدي العاملــة، وتحســين أداء ســوق العمــل علــى المــدى الطويــل. تعمــل برامــج 
ســوق العمــل النشــطة علــى معالجــة بعــض العيــوب المتعلقــة بالســوق مــن خــال التركيــز علــى تنميــة 

القــدرات البشــرية، وهــو مــا يــؤدي إلــى نتائــج توظيــف أكثــر إيجابيــة واســتدامة.

أثبتــت دراســة حديثــة لصنــدوق النقــد الدولــي وجــود عاقــة إيجابيــة بيــن اإلنفــاق علــى برامــج ســوق 
العمــل النشــطة كجــزء مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــدان المتقدمــة ومعــدل العمالــة فــي القطــاع 
الخــاص فــي هــذه البلــدان. باســتخدام بيانــات طولّيــة مــن عينــة فرعيــة مــن 1993 إلــى 2000 لـــ 15 
دولــة صناعيــة، ويقــدر صنــدوق النقــد الدولــي أّن “زيــادة نقطــة مئويــة واحــدة فــي إنفــاق برامــج 
ســوق العمــل النشــطة )كحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( تــؤدي بزيــادة معــدل التوظيــف فــي 
ــة”. وفقــًا لذلــك، يمكــن لبرامــج ســوق العمــل النشــطة أن  قطــاع األعمــال بواقــع 1.9 نقطــة مئوي
ــة بمــكان اســتهدافها لتحقيــق أقصــى اســتفادة  ــة، ومــن األهمي تكــون أداة ناجعــة لمعالجــة البطال

لســوق العمــل مــن اإلنفــاق علــى برامــج التوظيــف.

علــى مــدار الخمســة عشــر عامــًا الماضيــة، تــم إنشــاء العشــرات مــن برامــج ســوق العمــل النشــطة 
فــي فلســطين للمســاعدة فــي مكافحــة معــدالت البطالــة المرتفعــة وتذليــل العقبــات أمــام فــرص 
التوظيــف مــن خــال تطويــر مهــارات العاطليــن عــن العمــل )وخاصــة الشــباب والخريجيــن الجــدد( 
وتحســين فــرص إمكانيــة التشــغيل. كانــت الجهــات المانحــة الممــول األبــرز لغالبيــة هــذه البرامــج، 
وســاهمت الحكومــة الفلســطينية والقطــاع الخــاص فــي تمويلهــا. كمــا ســعت برامــج ســوق العمــل 
النشــطة إلــى ســد الفجــوة بيــن المخرجــات التعليميــة ومتطلبــات ســوق العمــل. فــي الوقــت الحالــي، 
يقــدر بــأّن أكثــر مــن 130 برنامــج مــن برامــج ســوق العمــل النشــطة قــد تــم تنفيذهــا فعــًا فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة )مســح مــاس والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل(.

مــن المواضيــع المتكــررة المنبثقــة عــن تماريــن التخطيــط فــي برامــج ســوق العمــل النشــطة هــي قلــة 
التنســيق بيــن األطــراف المنفــذة والقطــاع الخــاص، حيــث يعتبــر ذلــك ضروريــًا للتوجيــه الدقيــق للبرامــج 
لتلبيــة احتياجــات الســوق. بعــض هــذه البرامــج تتمتــع بتمويــل جيــد، ومــن غيــر المتوقــع علــى اإلطــاق 
أن تذهــب مثــل هــذه المــوارد إلــى تطويــر مهــارات غيــر مطلوبــة أو ال تســاعد الفلســطينيين العاطليــن 
عــن العمــل أو الذيــن ال يمتلكــون عمــًا كافيــًا فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل. ومــن غيــر المعقــول 
أيضــًا أال تســهم هــذه المــوارد فــي دعــم نمــو القطــاع الخــاص وتمكينــه مــن االســتفادة مــن المهــارات 
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والخبــرة المتوفــرة لــدى القــوى العاملــة. ينبغــي أن نأخــذ فــي الحســبان أّن بعــض هــذه البرامــج يجــري 
تنفيذهــا باعتبارهــا برامــج طــوارئ أو ذات بعــد إنســاني كمــا هــو الحــال فــي قطــاع غــزة، وبالتالــي يجــب 
مواءمــة مســاعدات الطــوارئ مــع أهــداف التنميــة طويلــة األجــل )بشــكل جزئــي يمكــن تنفيــذ ذلــك 
مــن خــال دمــج تقييمــات احتياجــات الســوق وأولويــات أصحــاب العمــل( وجعــل ذلــك أولويــة لضمــان 

عــدم إهــدار المــوارد.

برامج التشغيل 
يمكــن تصنيــف برامــج ســوق العمــل النشــطة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى مجموعتيــن 

رئيســيتين.
برامــج ريــادة األعمــال: هــذه البرامــج عــادة مــا تكــون موجهــة نحــو تمكيــن العاطليــن عــن العمــل 	 

لبــدء مشــاريعهم الخاصــة وخلــق فــرص عمــل لآلخريــن. ويتحقــق ذلــك مــن خال مجموعة واســعة 
مــن البرامــج بمــا فــي ذلــك برامــج مــا قبــل الحضانــة، وبرامــج الحضانــة، وبرامــج التســريع، وبرامــج 

دعــم ريــادة األعمــال، وخدمــات إنشــاء وتطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.
برامــج التشــغيل والتدريــب: وتشــمل مجموعــة واســعة مــن البرامــج مــن بينهــا توليــد العمالــة 	 

المؤقتــة، وبرامــج التدريــب الداخلــي، وبرامــج التدريــب وبنــاء القدرات، وبرامــج البحث عن الوظائف 
والتدريــب عبــر اإلنترنــت، وبرامــج التخفيــف مــن حــدة الفقــر. يتــم توفيــر خدمــات التوظيــف هــذه 
مــن خــال المؤسســات العامــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات القطــاع الخــاص والجهات 

المانحــة.

برامج ريادة األعمال
تنشــط فــي تقديــم هــذه البرامــج بشــكل أساســي ســتة منظمــات، وعــادة مــا تســتهدف طــاب 
الجامعــات والخريجيــن الجــدد لمســاعدتهم فــي توليــد أفــكار تجاريــة وتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال 
فيمــا بينهــم. فــي العــادة، تتضمــن أنشــطة الحضانــة األوليــة محاضــرات وورش عمــل ومخيمــات 
رواد األعمــال )“عطلــة نهايــة األســبوع للشــركات الناشــئة”(، ومســابقة أفــكار العمــل لمســاعدة 
المجموعــات المســتهدفة علــى تحســين أفكارهــم التجاريــة وتطويرهــا. يجــري أيضــًا تقديــم خدمــات 
التوجيــه والتدريــب الفرديــة لألشــخاص الذيــن يثبتــون أن لديهــم أفــكارًا تجاريــة واعــدة. يتلقــى هــؤالء 
المســتفيدون خدمــات الترويــج لتدريبهــم حــول تقديــم ومناقشــة أفــكار أعمالهــم مــع المســتثمرين أو 
الحاضنــات.  فــي حــاالت محــدودة للغايــة وعنــد توفــر مــوارد ماليــة، ُيمكــن دعــم عــدد محــدد مســبقًا 
مــن أفــكار األعمــال بمبالــغ ماليــة صغيــرة )بحــد أقصــى 2000 دوالر أمريكــي( كمســاهمة فــي تطويــر 

أفــكار األعمــال هــذه وإيصــال أصحابهــا إلــى المنظمــات التــي تســمح لهــم باحتضــان أعمالهــم.

برامج الحضانة
هنــاك تســع حاضنــات تعمــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تأسســت جميعهــا بعــد عــام 2004. 
وتســتهدف هــذه الحاضنــات الشــركات الناشــئة واألفــراد أصحــاب األفــكار الرياديــة الذيــن تمكنــوا مــن 
تطويــر منتــج أساســي )منتــج لديــه الحــد األدنــى مــن قابليــة الحيــاة( لتزويدهــم بالمعــدات الفنيــة 
والدعــم اإلداري والمالــي لفتــرات تتــراوح بيــن أربعــة إلــى عشــرة أشــهر. تركــز معظــم الحاضنــات علــى 
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قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ولكــن بعــض الحاضنــات تتضمــن أيضــًا تخصصــات أخــرى 
مثــل اإلعــام والعلــوم والهندســة.

خدمات تسريع األعمال 
يوجــد ثــاث مســّرعات لألعمــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تســتهدف طلبــة الجامعــات ورّواد 
األعمــال الذيــن لديهــم أفــكار تجاريــة. تعمــل هــذه المســّرعات علــى دعــم الفئــات المســتهدفة عبــر 
تطويــر أفكارهــا إلــى واقــع مــن خــال تأســيس نشــاطاتها التجاريــة الخاصــة. توفــر مســّرعات األعمــال 
تمويــًا أوليــًا للشــركات الناشــئة، إلــى جانــب مســاحة مكتبيــة، ومعــدات تقنيــة، وموّجهيــن مــن ذوي 
الخبــرات. وتقــوم معظــم المســرعات بتقديــم جلســات تدريــب عــن كثــب مــع خبــراء مــن قطاعــات 
مهنيــة مختلفــة، باإلضافــة إلــى دورات تدريبيــة ذات صلــة فــي تطويــر االعمــال. وعــادة مــا يحظــى رواد 
األعمــال الذيــن يجتــازون مرحلــة التســريع األولــى بنجــاح علــى فرصــة الحصــول علــى مزيــد مــن التمويــل 
مــن المســتثمرين أو صناديــق رأس المــال المخاطــر أو كاهمــا، بحيــث تحظــى المســرعات بحصــة مــن 
هــذا االســتثمارات مقابــل خدماتهــا. التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه هــذه المســّرعات هــو األفــكار 
التجاريــة غيــر الناضجــة التــي يتــم تلقيهــا عــادة مــن الشــباب، وقّلــة الخبــرة العمليــة لــدى المبتكريــن 
فــي مجــال األعمــال. وقالــت العديــد مــن المســّرعات أنــه مــن الصعــب العمــل مــع طــاب الجامعــة أو 
الخريجيــن الجــدد بســبب حداثتهــم فــي ســوق العمــل وقّلــة خبــرة عمليــة. لهــذا الســبب فــإّن الغالبيــة 
العظمــى مــن المشــاريع المحتضنــة التــي تمكنــت مــن اجتيــاز مرحلــة األربعــة شــهور األولــى وأصبحــت 
شــركات ناجحــة ُوجــدت لــدى األشــخاص ذوي الخبــرة العمليــة والمعرفــة بالســوق فــي المجــاالت 

ذات الصلــة، وليــس طلبــة الجامعــات المشــاركين.

ريــادة األعمــال وبرامــج إنشــاء وتنميــة المشــاريع الصغيــرة  برامــج تطويــر 
الصغــر ومتناهيــة  والمتوســطة 

تهــدف هــذه البرامــج إلــى تســهيل إنشــاء المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتعزيــز مهــارات رواد األعمــال لجعــل شــركاتهم الناشــئة أكثــر تنافســية 
واســتدامة مــن الناحيــة الماليــة.   وتشــير التقديــرات إلــى وجــود أكثــر مــن عشــرين مؤسســة ومنظمــة 
غيــر حكوميــة تــزّود خدمــات التنميــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. تســتهدف هــذه الخدمــات فــي العــادة الشــباب والنســاء والعاطليــن عــن العمــل 

لبنــاء قدراتهــم ومســاعدتهم علــى بــدء أعمالهــم التجاريــة الخاصــة.

يتــم تقديــم مجموعــات مختلفــة مــن خدمــات التطويــر إلــى الفئــات المســتهدفة المختلفــة، وتشــمل 
الحســابات،  وإدارة  والترويــج،  والتســويق،  األعمــال،  إدارة  فــي  التدريــب  وخدمــات  القــدرات،  بنــاء 
ــات مــع ســوق العمــل. يتــم  والتســعير، وغيرهــا مــن المجــاالت الازمــة لماءمــة مهــارات هــذه الفئ
دعــم المســتفيدين مــن المؤسســات أيضــًا فــي إنشــاء مشــاريع مــدرة للدخــل وفــي وضــع خطــط 
أعمــال ودراســات جــدوى لمشــاريعها.  تدعــم هــذه المنظمــات أيضــًا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر القائمــة فــي تطويــر أعمالهــا مــن خــال تزويدها بالقروض الميســرة والمنح لتمكينها 
مــن شــراء األصــول والمعــدات اإلنتاجيــة الازمــة لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة. كمــا تتلقــى هــذه الشــركات 
أحيانــًا خدمــات تطويــر المنتجــات ويتــم تشــجيعها وتوجيههــا لتســجيل النشــاط التجــاري الخــاص بهــا.
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برامج التوظيف، والتدريب، وتشجيع التشغيل الذاتي
ــة احتياجــات ســوق العمــل  وهــذه البرامــج موجهــة نحــو تحســين مهــارات العاطليــن عــن العمــل لتلبي

وزيــادة فــرص توظيفهــم. تســتعرض الفقــرات التاليــة أبــرز الخدمــات والمؤسســات ذات الصلــة. 

خدمات التشغيل في القطاع العاّم وغير الحكومي
الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة للعّمــال هــو هيئــة شــبه مســتقلة وتتمتــع 
بحكــم ذاتــي تــم تأسيســها فــي عــام 2003 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 9 لعــام 2003. وتتمثــل 
مهــاّم الصنــدوق فــي الحــد مــن الفقــر وتعزيــز العمالــة وتنفيــذ سياســات ســوق العمــل، عــن طريــق 
توفيــر الدعــم لتنفيــذ سياســات وتدابيــر ســوق العمــل النشــطة فــي فلســطين. يعمــل الصنــدوق 
مباشــرة مــع المســتفيدين ومــن خــال آخريــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. يشــمل 
الشــركاء النقابــات العماليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات الصناعيــة والتعاونيــات ومراكــز 
التدريــب المهنــي وغيرهــم. ويقــدم الصنــدوق الخدمــات فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.  وبشــكل محــدد، فقــد عمــل  الصنــدوق فــي المجــاالت التاليــة:

ــز الوصــول إلــى قــروض المشــاريع الناشــئة  ــر فــرص األعمــال: يتــم ذلــك مــن خــال تعزي برنامــج تطوي
للشــباب مــن كا الجنســين، مــن خــال تحمــل مخاطــر التقصيــر فــي الســداد عــن طريــق توفيــر ضمانــات 
مدعومــة مــن وزارة الماليــة ضــد هــذه التقصيــر عــن الســداد. وقــع الصنــدوق مذكــرات تفاهــم مــع 
العديــد مــن البنــوك لتقديــم مــا مجموعــه 100 مليــون دوالر أمريكــي  كقــروض لرّواد أعمال يرشــحهم 
هــو، كمــا حصــل علــى تعهــد مــن وزارة الماليــة بتقديــم ضمانــات ضــد التخلــف عــن الســداد للقــروض 

تصــل إلــى مليــار دوالر أمريكــي. 
تطويــر ريــادة األعمــال مــن خــال حضانــة األعمــال وتســريعها: وّقــع الصنــدوق مذكــرات تفاهــم 	 

مــع العديــد مــن ومســرعات األعمــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لتقديــم الدعــم الفنــي 
ألصحــاب المشــاريع الذيــن يرشــحهم، لقــاء بــدل مالــي. ضمــن هــذه الترتيبــات، يوفــر الصنــدوق 

تمويــًا مشــتركًا لبــدء المشــاريع. 
التدريــب والتهيئــة: نفــذ الصنــدوق العديــد مــن برامــج التدريــب علــى ســوق العمــل فــي الضفــة 	 

الغربيــة وقطــاع غــزة باســتخدام أنشــطة العمــل )التدريــب أثنــاء العمــل( واســتراتيجيات اإلدراج 
الوظيفــي التــي ســيواصل تنفيذهــا فــي المســتقبل.

حوافــز التوظيــف فــي القطــاع الخــاص: دخــل الصنــدوق فــي شــراكة مــع العديــد مــن المنظمــات 	 
لتعزيــز قابليــة توظيــف خريجــي الجامعــات ومراكــز التدريــب المهنــي والفنــي العاطليــن عــن العمــل، 

مــن خــال إعانــات األجــور ألصحــاب العمــل. سيســتمر هــذا البرنامــج فــي المســتقبل.

فــي اآلونــة األخيــرة، اتخــذ مجلــس الــوزراء قــرارًا بتحويــل الصنــدوق الفلســطيني للتوظيــف والحمايــة 
االجتماعيــة للعّمــال إلــى مؤسســة وطنيــة شــاملة لجميــع برامــج التوظيــف وخلــق فــرص العمــل 
وتنميــة ريــادة األعمــال المنفــذة فــي فلســطين. وأوعــزت الحكومــة إلــى وزارة العمــل بالطلــب مــن 
جميــع األطــراف المعنيــة تزويــد الصنــدوق بتفاصيــل عــن سياســات ســوق العمــل النشــطة المعمــول 
بهــا، وتنســيق جميــع البرامــج المســتقبلية وبرامــج الدعــم معهــا. ال تــزال آثــار هــذا القــرار علــى سياســات 
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ســوق العمــل النشــطة الحاليــة والمســتقبلية غيــر واضحــة، لكــن المناقشــات مــع الصنــدوق تشــير إلــى 
أنــه ســيحتاج إلــى دعــم لوضــع آليــات تمّكنــه مــن الممارســة الفّعالــة لمهّمــة التنســيق التــي كّلــف بهــا 

مؤخــرًا، وكذلــك إدارة سياســات ســوق العمــل النشــطة الخاصــة بــه. 

عــدد  أن  إلــى   2019 للعــام  االجتماعيــة  والحمايــة  التشــغيل  لصنــدوق  الســنوي  التقريــر  يشــير 
المســتفيدين مــن برامــج ومشــاريع الصنــدوق بشــكل مباشــر منــذ نشــأته قــد بلــغ نحــو 19 ألــف 
ــا بيــن الجنســين.  وبلــغ حجــم التمويــل الكلــي التراكمــي لبرامــج  مســتفيد، بموزعيــن بالتســاوي تقريب
الصنــدوق منــذ عــام 2016 نحــو 26.8 مليــون دوالر، باإلضافــة لبرنامــج مشــروعك الــذي يقــوده 
ــم  ــًا بنــك فلســطين بقيمــة 50 مليــون دوالر حيــث أن دور الصنــدوق يقتصــر علــى تقدي ــره مالي ويدي
الدعــم الفنــي مقابــل الحصــول علــى نســبة لتغطيــة المصاريــف اإلداريــة فقــط ).  ويشــير التقريــر فــي 
هــذا الســياق إلــى إنشــاء وتطويــر 2354 مشــروعأ مــدرًا  للدخــل منــذ العــام 2016، باإلضافــة إلــى  
خلــق 4572  فرصــة عمــل مــن خــال برامــج دعــم التشــغيل الذاتــي ونحــو 2341  فرصــة عمــل مؤقنــة 
خــال برامــج التشــغيل الطــارئ والموقــت.  وكمعظــم المنظمــات الشــريكة وغيرهــا مــن سياســات 
ســوق العمــل النشــطة، يفتقــر الصنــدوق إلــى البيانــات حــول تأثيــر دعمــه علــى المســتفيدين منــه، ممــا 
ــات الرئيســية التــي حددهــا الصنــدوق لنفســه  ــر مســتحيًا. تتمثــل إحــدى األولوي يجعــل قيــاس التأثي
للمســتقبل فــي تطويــر نظــام لقيــاس األداء، ومــن شــأنه أن يمّكنــه مــن تتبــع إنجازاتــه وتقييــم تأثيرهــا.

وقــد أّسســت وزارة العمــل مجلــس التعليــم والتدريــب المحلــي بالتعــاون مــع ممثليــن عــن الســلطة 
الفلســطينية والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. هــدف المجلــس هــو تعزيــز الحــوار االجتماعــي 
وتعزيــز مبــادرات التوظيــف المحليــة. ويتمثــل الــدور الرئيســي للمجلــس فــي الحفــاظ علــى الروابــط 
واالتصــاالت بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي مجــال التوظيــف ودعــم الشــراكات. يوجــد حاليــًا 

أربعــة مجالــس تعمــل فــي الخليــل ونابلــس ورام اللــه وبيــت لحــم.

تقّدم مكاتب التشــغيل/ المراكز الجامعة المدعومة من وزارة العمل مجموعة من خدمات التشــغيل 
وتســجيل الباحثيــن عــن عمــل. يوجــد 16 مكتــب توظيــف فــي الضفــة الغربيــة وخمــس مكاتــب فــي غزة، 
منهــا ثمانيــة مكاتــب مدمجــة فــي مركــز واحــد شــامل. تقــدم المكاتــب الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة7  
خدمــات التنســيب الوظيفــي وتوفــر شــهادة أهليــة للحصــول علــى تأميــن صحــي مجانــي للعاطليــن عــن 
العمــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وللعمالــة قصيــرة األجــل فــي ســوق العمل اإلســرائيلي. كانت 
وزارة العمــل وال تــزال نشــطة فــي اســتخدام مكاتــب التوظيــف هــذه لتقديــم مجموعــة شــاملة مــن 
الخدمــات. مــن هنــا وبدعــم مــن مؤسســة التعــاون األلمانــي GiZ، تــم تحويــل ثمانيــة مــن مكاتــب الضفة 
الغربيــة إلــى مراكــز جامعــة تقــدم مجموعــة شــاملة مــن خدمــات االستشــارات المهنيــة تشــمل التوجيــه 
ــه بشــأن التوظيــف الذاتــي )العمــل الحــر(  ــم المشــورة فــي مجــال التوظيــف، والتوجي المهنــي، وتقدي
ــح  ــات العمــل واالســتعامات، وتصاري ــرة، والبحــث عــن عمــل، ودعــم طلب وتأســيس المشــاريع الصغي
العمــل فــي إســرائيل. إلــى جانــب التجديــد، دعمــت الـــ GIZ بنــاء قــدرات الكــوادر اإلداريــة والفنيــة فــي 
مراكــز الخدمــة الجامعــة. وتــم تدريــب الطواقــم الفنيــة علــى خدمــات التوظيــف الجديــدة مثــل التوجيــه 

واإلرشــاد المهنــي والعاقــات الصناعيــة والتعــاون مــع أصحــاب العمــل.

7.    ال تملك وزارة العمل أية سلطة على مكاتب التوظيف الموجودة في غزة بسبب االنفصال السياسي والجغرافي بينها وبين الضفة الغربية.
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بالنســبة للخدمــات المقدمــة ألصحــاب العمــل، مــن المتوقــع أن توفــر المراكــز الجامعــة الموظفيــن 
المؤهليــن وفقــًا لمتطلبــات أصحــاب العمــل ومعاييرهــم، باإلضافــة إلــى إجــراء المطابقــة الوظيفيــة. 
تهــدف هــذه المراكــز أيضــًا إلــى توفيــر الفــرص المتنوعــة والخدمــات الخاصــة للنســاء. عــاوة علــى 
ذلــك، وقعــت وزارة العمــل اتفاقيــات مــع 10 جامعــات وكليتيــن مجتمعيتيــن مــن أجــل إنشــاء مكاتــب 

توجيــه مهنــي علــى أراضيهــا.

علــى الرغــم مــن التقــّدم الملمــوس الــذي تــم إحــرازه علــى صعيــد بنــاء القــدرات داخــل شــبكة مراكــز 
الخدمــة الجامعــة، فــإّن القــدرات البشــرية واللوجيســتية الموجــودة داخــل شــبكة المراكــز الجامعــة ال 
تــزال غيــر قــادرة علــى تقديــم مــا هــو مطلــوب لتوفيــر الخدمــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا. تشــمل نقــاط 
الضعــف الرئيســية فــي هــذا المجــال قّلــة الموظفيــن المؤهليــن، والقــدرة المحــدودة علــى التواصــل 
مــع أربــاب العمــل بســبب نقــص مرافــق النقــل، وعــدم الوضــوح فيمــا يتعلــق بــاألدوار والمســؤوليات. 
كمــا أوضحنــا ســابقًا فــي هــذا التقريــر، فــإّن نســبة صغيــرة جــدًا مــن العاطليــن عــن العمــل ســجلوا 

ملفاتهــم فــي مكاتــب التوظيــف أو طلبــوا مشــورتهم.

أمــا فــي القطــاع غيــر الحكومــي فعــادة مــا تســتهدف برامــج التشــغيل فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 
النســاء وطلبــة الجامعــات والخريجيــن الجــدد، وبدرجــة أقــل فئــات أخــرى مــن العاطليــن عــن العمــل. 

ــات: يمكــن تصنيــف هــذه البرامــج ضمــن ثــاث فئ

برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات: تطمــح هــذه البرامــج إلــى تشــجيع المهــارات االســتثنائية بيــن 	 
الطــاب الجامعييــن والخريجيــن الجــدد )ذكــور وإنــاث( فــي محاولــة لســد الفجــوة بيــن النواتــج 
التعليميــة والطلــب فــي ســوق العمــل، وتذليــل العقبــات أمــام فــرص العمــل عــن طريــق تطويــر 
مهــارات الشــباب اعتمــادًا علــى مســاَرْين اثنيــن: المهــارات الحياتيــة والمهــارات الفنيــة. يركــز التدريــب 
علــى المهــارات الحياتيــة علــى مســاعدة الشــباب علــى االهتمــام بحســن المظهــر وأن يكونــوا أكثــر 
ثقــة بالنفــس. ويغطــي هــذا التدريــب مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات مثــل مهــارات القيــادة، 
وإدارة الوقــت، وإعــداد الســيرة الذاتيــة، والتعامــل مــع العمــاء، ومهــارات اإللقــاء، وبنــاء الفريــق، 
ومهــارات الكتابــة ومــا إلــى ذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، ترّكــز المهــارات المهنّيــة علــى المجــاالت 
المتخصصــة التــي تلبــي االحتياجــات المحــددة للفئــات المســتهدفة، مثــل تكنولوجيــا المعلومــات، 
واالتصــاالت، والهندســة، والتصميــم الجرافيكــي، وغيرهــا مــن المجــاالت ذات الصلــة. فــي ســعيها 
للوصــول إلــى المزيــد مــن طلبــة الجامعــة، اســتهدفت بعــض المؤسســات )خاصــة التعليــم مــن 
ــا فــي  ــة( وحــدات التوظيــف والدراســات العلي أجــل التوظيــف، شــارك، مؤسســة الشــباب الدولي
ــة الجامعــات بالمهــارات الازمــة  ــد طلب ــاء قدراتهــا فــي تزوي الجامعــات الفلســطينية مــن أجــل بن
فــي ســوق العمــل وزيــادة قابليــة التوظيــف لديهــم. يخضــع موظفــو هــذه الوحــدات لتدريــب 
مكثــف علــى المهــارات الازمــة، وقــد تــم تزويــد وحداتهــم بالمعــدات واللوجســتيات لتمكينهــم 

مــن أداء وظيفتهــم.

برامــج التلمــذة/ التدريــب أثنــاء العمــل: تســتهدف هــذه البرامــج عــادة خريجــي الجامعــات مــن أجــل 	 
ســد الفجــوة بيــن النواتــج التعليميــة والطلــب فــي ســوق العمــل. بعــد الــدورة التدريبيــة، يســّهل 
البرنامــج إقامــة روابــط بيــن المســتفيدين والمنظمــات المحليــة لتمكيــن بعضهــم مــن المشــاركة 
فــي تدريــب مدفــوع األجــر لفتــرات تتــراوح بيــن ثاثــة إلــى ســتة أشــهر. )عــادة مــا يتــم دفــع راتــب 
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شــهري قــدره 600 دوالر لهــؤالء المســتفيدين، منهــا 300 دوالر مــن البرنامــج والباقــي مــن 
المنظمــة.( الفائــدة الرئيســية لهــذا التدريــب هــي إتاحــة المجــال للخريجيــن الجــدد اكتســاب خبــرة 
عمليــة والحصــول علــى راتــب وعلــى فرصــة عمــل جيــدة فــي المنظمــات المحليــة التــي دربتهــم.

برامــج البحــث عــن الوظائــف والتدريــب عبــر اإلنترنــت: تعاونــت ثــاث منظمــات أهليــة8  علــى 	 
تطويــر موقــع علــى الشــبكة العنكبوتيــة باســم “فلســطين تعمــل”. وقــد مّكــن هــذا الموقــع 
الخريجيــن الجــدد مــن إقامــة روابــط مــع  منشــآت تعمــل فــي فلســطين وفــي العالــم العربــي، حيــث 
ــة ومؤهاتهــم علــى الموقــع. كمــا يتيــح هــذا الموقــع  يقــوم الخّريجــون بتحميــل ســيرهم الذاتي
عبــر  التدريبيــة  الــدورات  إلــى  والوصــول  المتاحــة  العمــل  فــرص  علــى  االطــاع  للمســتخدمين 
اإلنترنــت، بمــا فــي ذلــك التوجيــه لمشــاريع رياديــة ناجحــة فــي فلســطين وفــي المنطقــة. وفقــًا 
إلدارة الموقــع، قــام أكثــر مــن 20 ألــف خريــج جامعــي بتحميــل ســيرهم الذاتيــة علــى الموقــع 
وتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت، وقــد عثــر البعــض علــى فــرص عمــل 

مــن خــال هــذه المنصــة.

برامج التوظيف في القطاع الخاص
ــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص  ــاك الكثي ــن أن هن ــح الدراســية: فــي حي ــاء القــدرات والمن برامــج بن
التــي تنفــذ برامــج للتوظيــف والتشــغيل كجــزء مــن وظيفــة إدارة المــوارد البشــرية فيهــا أو كجــزء 
مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تنفذهــا، إال هنــاك خمــس مؤسســات يمكــن القــول بأنهــا 
األبــرز فــي هــذا المجــال وهــي: البنــك العربــي، وبنــك فلســطين، ومجموعــة مســار، وباديكــو القابضــة، 
ومجموعة بالتل. يســتهدف برنامج التوظيف األساســي الذي تديره هذه الشــركات طلبة الجامعات 
والخريجيــن الجــدد. ويشــتمل البرنامــج علــى دورة تدريبيــة تســتمّر مــن ثاثــة إلــى ســتة أشــهر، وُيتــاح 
فيهــا لطلبــة الجامعــات فرصــة الحصــول علــى العديــد مــن التدريبــات فــي المهــارات الحياتيــة )مثــل 
مهــارات القيــادة، وإدارة الوقــت، وإعــداد الســيرة الذاتيــة، والتعامــل مــع العمــاء، ومهــارات التقديــم، 
وبنــاء الفريــق، ومهــارات الكتابــة، إلــخ...(، باإلضافــة إلــى التدريــب أثنــاء العمــل داخــل الشــركات. يحصــل 
المســتفيدون مــن هــذه البرامــج فــي بعــض الحــاالت علــى راتــب شــهري يتــراوح بيــن 400-200 دوالر 
أمريكــي. تســتهدف هــذه البرامــج التدريبيــة عــادة مــا بيــن 250 إلــى 300 شــخص ســنويًا، ويتمّكــن 70 
فــي المئــة منهــم تقريبــًا مــن الحصــول علــى فرصــة التوظيــف الدائــم فــي هــذه المنظمــات.  باإلضافــة 
إلــى هــذا، أدخلــت مجموعــة بالتــل العديــد مــن برامــج التوظيــف التــي اســتهدفت شــرائح مختلفــة فــي 
فلســطين، مــن خــال برنامــج منــح دراســية شــمل مــا يقــارب 3000 طالــب فقيــر علــى مــدار الســنوات 
التســع الماضيــة. ســمح البرنامــج لهــؤالء الطــاب بااللتحــاق بالجامعــات إلكمــال تعليمهــم العالــي. 
تديــر مجموعــة “بالتــل” أيضــًا برنامــج “الحــق فــي الحيــاة الكريمــة”، والــذي يســتهدف حوالــي 70 أســرة 

فقيــرة وتوفــر لهــم الوســائل الازمــة لبــدء مشــاريع ســبل العيــش الخاصــة بهــم.

8.    التعليم من أجل التوظيف، شارك، مؤسسة التعاون
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الملحق ج

استراتيجيات وسياسات منخفضة التكلفة لتحفيز التشغيل  

يظهــر التحليــل الــوارد فــي هــذه الوثيقــة ضعــف قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى خلــق فــرص عمــل 
تســاهم فــي تخفيــض مســتوى البطالــة. ويعــود الســبب الرئيــس إلــى وجــود االحتــال اإلســرائيلي 
والقيــود التــي يفرضهــا علــى الفلســطينيين مــن خــال منــع اســتغال المــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة 
فــي مناطــق “ج” ومصــادرة األراضــي لصالــح مشــروعه االســتعماري، ومــن خــال فــرض قيــود الحركــة 
علــى األفــراد والســلع وســيطرته علــى المعابــر وحصــاره الطويــل لقطــاع غــزة. لذا، يمكن االســتنتاج أنه 
مــن دون التخلــص مــن هــذه القيــود وانهــاء االحتــال اإلســرائيلي، لــن يتمكــن االقتصــاد الفلســطيني 
مــن النمــو علــى نحــو يوفــر فــرص عمــل تكفــي الطلــب المتزايــد علــى الوظائــف خصوصــا فــي ظــل 
نمــو ســكاني مطــرد. بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن للحكومــة الفلســطينية اتخــاذ عــدد مــن السياســات 
للتخفيــف مــن حــدة ارتفــاع البطالــة أو تقليلهــا جزئيــا. وترتكــز هــذه السياســات علــى زيــادة التشــغيل 
مــن خــال زيــادة النشــاط اإلنتاجــي للقطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية. نــورد فيمــا يلــي مقتــرح لعــدد 
مــن السياســات بنــاء علــى دراســات اعــدت خصيصــا مــن أجــل تحديــد الخيــارات السياســاتية التــي ال 

يشــكل تطبيقهــا تكلفــة ماليــة عاليــة تفاقــم مــن أزمــة الحكومــة الماليــة.

1.  سياسات الحماية: تطبيق سياسات غير جمركية )فرض تعليمات فنية الزامية(
تتخــذ الحكومــات، كمــا هــو معــروف، مجموعــة مــن السياســات ذات العاقــة، والتــي يمكــن حصــر 
بعضهــا فــي سياســات الحمايــة والتــي تضــم سياســات جمركيــة وغيــر جمركيــة. أمــا علــى صعيــد 
السياســات الجمركيــة، فقــد ســبق ورفعــت الحكومــة الفلســطينية الجمــارك علــى عــدد مــن الســلع 
لهــذه  المحلــي  اإلنتــاج  زيــادة حصــة  بهــدف  وذلــك  واأللمنيــوم(  والمابــس  واألثــاث  )كاألحذيــة 
بقــدرة  يتعلــق  بعائقيــن يضعفــان مــن كفاءتهــا. فــاألول  السياســة تصطــدم  أن هــذه  الســلع. اال 
بعــض المســتوردين الفلســطينيين علــى االلتفــاف حولهــا مــن خــال االســتيراد غيــر المباشــر بواســطة 
ــة التهــرب مــن دفــع الجمــارك  وكاء إســرائيليين ممــا يتيــح لهــم، بحســب اتفاقيــة باريــس االقتصادي
بشــكل كامــل. أمــا العائــق الثانــي، فيتعلــق بضعــف رقابــة دائــرة الجمــارك الفلســطينية علــى تدفــق 
الجمــارك  تواجــد موظفــي  باريــس  اتفاقيــة  تتيــح  اذ ال  الفلســطيني.  للســوق  المســتوردة  الســلع 
الفلســطينيين فــي المعابــر والموانــئ اإلســرائيلية كأحــد أهــم اإلجــراءات الرقابيــة للتأكــد مــن فعاليــة 
السياســات الجمركيــة. لــذا يصعــب علــى موظفــي الجمــارك مطابقــة بيانــات األســعار المصــرح عنهــا 
فــي البيانــات الجمركيــة واألســعار الحقيقيــة. وفــي هــذا الســياق يلجــأ العديــد مــن المســتوردين إلــى 
تخفيــض األســعار المصــرح عنهــا مــن أجــل تفــادي دفــع كامــل المســتحقات الجمركيــة. وللتدليــل علــى 
هــذه االســتنتاجات، فحصــت دراســة، أعدهــا معهــد مــاس )فــاح 2018(، تأثيــر رفــع جمــارك األحذيــة 
المســتوردة مــن الصيــن علــى مســتوى اســتيرادها. اذ بينــت نتائــج الدراســة إلــى عــدم وجــود أي تأثيــر 

ــة لــم ينخفــض بالرغــم مــن رفــع نســبة الجمــارك المفروضــة عليهــا(.   )أي أن اســتيراد األحذي
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ولتجــاوز هــذه العقبــات، مــن الممكــن أن تتخــذ الحكومــة الفلســطينية سياســات بديلــة )سياســات 
غيــر جمركيــة( عــن طريــق فــرض تعليمــات فنيــة الزاميــة لخصائــص الســلع المســتوردة والمصنعــة 
محليــا، علــى حــد ســواء، كــي تســاهم فــي تصويــب واقــع المنافســة بيــن المنتجــات الفلســطينية 
والمســتوردة.  فتهــرب المســتوردين مــن دفــع القيــم الحقيقيــة للجمــارك واتجــاه بعضهــم لحجــب 
معلومــات مهمــة حــول جــودة المســتوردات يرجــح كفــة المنافســة بشــكل غيــر عــادل نحــو الســلع 
ــأن تفــرض  المســتوردة ويــؤدي إلــى تقلــص النشــاط اإلنتاجــي المحلــي. وفــي هــذا اإلطــار، نوصــي ب
الحكومــة الفلســطينية تعليمــات فنيــة الزاميــة وتطبيقهــا علــى الســلع التــي يمكــن انتاجهــا محليــا 
وبوفــرة. ان النجــاح فــي تطبيــق سياســة التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة، مــن خــال الرقابــة الصارمــة علــى 
األســواق الفلســطينية )أنظر دراســة فاح 2018(9  سيســاهم في تعزيز الحصة الســوقية للمنتجات 

ــادة تشــغيل األيــدي العاملــة. الفلســطينية وسيســاهم تباعــا فــي زي

2. تعزيز تشغيل اإلناث
أشــار التحليــل أعــاه إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث فــي فلســطين خصوصــا لــدى الحاصــات 
علــى تعليــم عالــي. ويعــود ذلــك إلــى تركــز تخصصــات اإلنــاث التعليميــة فــي مجــاالت محــددة علــى 
رأســها تلــك المتعلقــة فــي مجــاالت التعليــم وعــدم توســع التوظيــف فــي هــذه المجــاالت خصوصــا 
فــي القطــاع الحكومــي نتيجــة الضائقــة الماليــة للحكومــة الفلســطينية. كمــا يظهــر التحليــل أيضــا 
ضعــف انخــراط اإلنــاث فــي ســوق العمــل بعــد الــزواج ومــا يرتبــط مــع ذلــك مــن صــورة نمطيــة حــول 

دور المــرأة فــي إدارة ورعايــة األســرة.

وبنــاء علــى هــذه االســتنتاجات، يتطلــب تخفيــض معــدل البطالــة تحويــل مجــاالت اختيــار اإلنــاث نحــو 
المجــاالت األكاديميــة التــي يــزداد الطلــب عليهــا فــي ســوق العمــل. وكذلــك يحتــاج تعزيــز مشــاركتهن 
فــي ســوق العمــل إلــى تخفيــف عبــئ الرعايــة المنزليــة عــن كاهلهــن وإتاحــة الوقــت للعمــل. والبــد مــن 
اإلشــارة هنــا إلــى أن تحقيــق الخيــار األول يحتــاج إلــى وقــت طويــل نســبيا، ربمــا العديــد مــن الســنوات، 
وتوســع فــي النشــاط اإلنتاجــي لاقتصــاد الفلســطيني مــن أجــل اســتيعاب مزيــد مــن اإلنــاث فــي 
ســوق العمــل. لكــن فــي المقابــل، يمكــن اتخــاذ سياســات أخــرى فــي المــدى المنظــور والتــي مــن 

المتوقــع فــي أن تســاهم فــي تخفيــض حــدة البطالــة لــدى هــذه الشــريحة مــن اإلنــاث. 

ومــن هــذه السياســات، توســيع نطــاق التعليــم االلزامــي ليشــمل ريــاض األطفــال وذلــك اتســاقا مــع 
قــرار بقانــون التربيــة والتعليــم لعــام 2017. وبالرغــم مــن مــرور حوالــي 3 ســنوات علــى إقــرار القانــون، 
اال ان مســتوى تطبيقــه مــا زال فــي أدنــى مســتوياته. وفــي ذات االطــار، كمــا نشــمل هــذه السياســات 
أيضــا توســيع قطــاع خدمــات الرعايــة لحضانــات األطفــال. اذ تشــير بينــات تعــداد الســكان للعــام 
2017 مــن أن نســبة األطفــال الذيــن يبلغــون مــن العمــر 3 ســنوات والمنخرطيــن فــي الحضانــات يبلــغ 
فقــط %15 مــن مجمــل األطفــال فــي هــذه الشــريحة العمريــة. ان مــن شــأن تطبيــق قانــون التعليــم 
بخصــوص ريــاض األطفــال وتوســيع نشــاط قطــاع الحضانــات أن يزيــد مــن تشــغيل اإلنــاث بشــكل 

9.   بال الفاح )2019(: تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني في فلسطين: قطاع الجلود واألحذية تحليل الواقع وتقييم التحديات. ماس.
10.  Fallah, Belal )2020(: The care economy in Palestine: Towards recognizing, reducing and redistributing unpaid care work. Working Paper, 
Economic Research Forum.
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ملمــوس ويقلــل مــن عبــئ الرعايــة المنزليــة عــن كاهــل شــريحة واســعة مــن اإلنــاث ويزيــد بالتالــي مــن 
فــرص مشــاركتهن فــي ســوق العمــل.10  وفــي هــذا اإلطــار، نوصــي بــأن تأخــذ الحكومــة علــى عاتقهــا 
تقديــم هــذه الخدمــات، فيبــدو ان القطــاع الخــاص واألهلــي يعجــز عــن توســيع نشــاطه خصوصــا فــي 
مجــال الحضانــات )أنظــر فــاح 2020(. لكــن الســؤال األبــرز هــو كيــف يمكــن للحكومــة مــن أن تمــول 
مثــل هــذا التدخــل فــي ظــل تفاقــم أزمتهــا الماليــة. بعــد مراجعــة األدبيــات ذات العاقــة واالطــاع 
علــى تجــارب الــدول المختلفــة، مــن الممكــن أن تمــول الحكومــة هــذه الخدمــات عــن طريــق العوائــد 

مــن رفــع نســبة الضريبــة لعــدد محــدود مــن الســلع الكماليــة. 

3.  تعزيز التواصل بين المشغلين والباحثين عن عمل.
بالرغــم مــن ارتفــاع معــدل البطالــة فــي فلســطين، اال أن هنــاك نقــص فــي العمالــة فــي عــدد مــن 
النشــاطات االقتصاديــة، خصوصــا فــي القطــاع الصناعــي. ويعــود الســبب، بحســب دراســة أجراهــا 
معهــد مــاس )فــاح 2019(،11 إلــى ضعــف التواصــل بيــن المشــغلين والباحثيــن عــن العمــل. اذ تبيــن 
الدراســة بــأن الوســائل التــي يبحــث عنهــا المشــغلون عــن عمــال تختلــف عــن تلــك المســتخدمة مــن 
قبــل الباحثيــن عــن عمــل، خصوصــا لــدى األفــراد األقــل تعليمــا. ويشــكل هــذا االســتنتاج مدخــا 

سياســاتيا مهمــا لزيــادة التشــغيل وذلــك مــن خــال تعزيــز وتســهيل التواصــل بيــن الطرفيــن. 

وفــي هــذا الصــدد، اســتحدثت وزارة العمــل “نظــام معلومــات ســوق العمــل الفلســطيني” لتحقيــق 
ذات الهــدف. اال أن أداء هــذا النظــام مــا زال ضعيفــا علــى الرغــم مــن مــرور عــدة ســنوات علــى 
انشــاءه. فبحســب بيانــات القــوى العاملــة للعــام 2017، تبيــن أن مجمــوع المســتفيدين مــن خدمــة 
هــذا النظــام لــم يتجــاوز %7، معظمهــم فــي قطــاع غــزة. لــذا نقتــرح، كمــا توصــي الدراســة، بإعــادة 
تفعيــل هــذا النظــام علــى نحــو يضمــن مشــاركة واســعة مــن األفــراد والمشــغلين وكذلــك أن يؤخــذ 

ــز التواصــل فيمــا بينهــم. ــار أنجــع الوســائل لتعزي بعيــن االعتب

تحفيز المشاريع والمبادرات الريادية
يعتبــر تحفيــز المبــادرات الرياديــة، خصوصــا لفئــة الشــباب، أحــد السياســات التــي تتبعهــا الحكومــات مــن 
أجــل تعزيــز التشــغيل وخصوصــا التشــغيل الذاتــي. وفــي فلســطين، مــا زال نشــاط قطــاع ريــادة األعمال 
منخفضــا علــى الرغــم مــن زيــادة النمــو فــي عــدد المشــاريع )startup( خــال الســنوات الســابقة )أنظــر 
دراســة البنــك الدولــي 2018(.12  وبحســب الدراســة فــأن أحــد أهــم العوائــق التــي تواجــه توســع 
النشــاط الريــادي فــي فلســطين يكمــن فــي ضعــف الوصــول التمويــل. فبســبب الظــروف السياســة 
الراهنــة وارتفــاع نســب مخاطــر اإلقــراض، تتشــدد معظــم البنــوك فــي اشــتراطات االتمــان خصوصــا 
فيمــا يتعلــق بتوفــر شــهادات ملكيــة للعقــارات )طابــو(. وحتــى فــي قطــاع التمويــل غيــر المصرفــي، 
فــان التســاهل فــي شــروط االئتمــان يكــون فــي العــادة علــى حســاب نســب فوائــد مرتفعــة قــد 
تصــل إلــى %15 مــن قيمــة القــرض. وللتغلــب علــى عوائــق الوصــول للتمويــل، نوصــي بتقليــل مخاطــر 

11.   بال فاح )2019(: نقص المهارات وفجوتها في القطاع الصناعي في فلسطين. ماس.
12. http://documents1.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-
Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf
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ــة )مــن قبــل مؤسســات  ــر حكومي ــات حكوميــة وغي اإلقــراض لهــذا القطــاع مــن خــال تقديــم ضمان
ضمــان القــروض العاملــة فــي فلســطين( للقطــاع المصرفــي مــن أجــل تقليــل المخاطــر وزيــادة النشــاط 

االئتمانــي.

وفــي الســنوات األخيــرة، بــرز علــى الســاحة الفلســطينية قطــاع تقديــم الخدمــات للريادييــن حيــث 
ــر ربحيــة. ويتركــز نشــاط هــذه المؤسســات فــي تقديــم خدمــات  يتشــكل مجملــه مــن مؤسســات غي
التدريــب، واالحتضــان، وتســريع األعمــال، وتقديــم المنــح الماليــة للريادييــن. تشــير دراســة أعدهــا معهد 
مــاس )أبــو هشــهش وســعادة 2016(13  إلــى أن تطــور هــذا القطــاع ارتبــط علــى نحــو وثيــق بتوفــر 
التمويــل مــن المؤسســات والــدول المانحــة. وقــد أشــارت الدراســة، اســتنادا إلــى رأي مديــري عينــة مــن 
هــذه المؤسســات، إلــى ضعــف أداء العديــد مــن هــذه المؤسســات فــي تحقيــق أهدافهــا والمتمثلــة 
ــة. اذ يعــود الســبب بشــكل  ــا وتخفيــض معــدالت البطال فــي تمكيــن الشــباب الفلســطيني اقتصادي
رئيــس إلــى ارتبــاط برامــج هــذه المؤسســات بأجنــدة المانحيــن والتــي ال تتقاطــع فــي كثيــر مــن األحيــان 
ــة  ــم البرامــج او تنفيذهــا الخصوصي ــة فــي فلســطين وال تأخــذ فــي تصمي ــات االقتصادي مــع األولوي

الفلســطينية. 

ومــن أجــل تعظيــم العوائــد علــى أمــوال المانحيــن التــي تنفــق علــى النشــاطات الريادية في فلســطين، 
والتعــاون  الفلســطينية  االقتصاديــة  المصلحــة  يخــدم  بمــا  المالــي  الدعــم  توجيــه  تصويــب  يجــب 
والشــراكة بيــن مؤسســات الخدمــات الرياديــة والقطــاع الحــاص لاســتفادة مــن كفــاءة وخبــرة األخيــر 

فــي مجــال األعمــال وجــذب الخبــرات والموهوبيــن.

4.  توسيع قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات
تشــكل قيــود االحتــال وخاصــة فيمــا يتعلــق بحركــة البضائــع واألفــراد، كمــا بينــا أعــاه، عائقــا ومانعــا 
لتطــور القطاعــات اإلنتاجيــة التقليديــة فــي فلســطين. يشــكل التوســع فــي قطــاع التكنولوجيــا ونظــم 
المعلومــات مدخــا جيــدا لتجــاوز هــذه العقبــة ولــو جزئيــا واالعتماد عليه كقطاع حيــوي لزيادة اإلنتاج 
والتشــغيل وذلــك مــن خــال تصديــر خدمــات التكنولوجيــا والبرمجــة، وتصديــر “خدمــات العمــاء” 
تكنولوجيــة  حلــول  وانشــاء شــركات  والســياحي،  المصرفــي  كالقطــاع  الخدماتيــة  القطاعــات  فــي 
)startups(. وممــا ال شــك فيــه أن تطويــر هــذا القطــاع سيشــكل فرصــة لزيــادة تشــغيل اإلنــاث 
األعلــى تعليمــا واللواتــي ترتفــع عندهــن معــدالت البطالــة. وممــا يدعــو إلــى التفــاؤل فــي إمكانيــة 
تطويــر قطــاع التكنولوجيــا ونظــم المعلومــات فــي فلســطين نجــاح عــدد مــن الشــركات المحليــة فــي 

التشــبيك مــع شــركات تكنولوجيــا عالميــة.

 كمــا لوحــظ نمــو نشــاط هــذا القطــاع خــال الســنوات الماضيــة، اال ان هــذا النمــو يعــود إلــى ازديــاد 
الطلــب مــن الســوق اإلســرائيلي، ضمــن مــا يعــرف بالتعاقــد مــن الباطــن )outsourcing( ممــا يزيــد 
مــن مخاطــر انهيــار هــذا القطــاع حــال انخفــاض الطلــب اإلســرائيلي. كمــا أن فروقــات األجــور مــع 
الســوق اإلســرائيلي قــد تــؤدي إلــى تســرب المبرمجيــن والموهوبيــن الفلســطينيين إلــى الشــركات 
اإلســرائيلية، األمــر الــذي قــد يطيــح بهــذا القطــاع ويمنــع مــن تطــوره. ومــن أجــل أن يســاهم قطــاع 

13.   https://www.mas.ps/files/server/20161212101632-2.pdf
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التكنولوجيــا فــي زيــادة فــرص التشــغيل، يتحتــم تنفيــذ سياســات تحــد مــن تبعيتــه للســوق اإلســرائيلي 
وتطويــره ذاتيــا. ومــن أهــم تلــك السياســات:  

اعتمــاد نهــج الحكومــة االلكترونيــة فــي تقديــم الخدمــات العامة للمواطنين فــي القطاع الصحي، 	 
التعليــم، والمواصــات، وخدمــات وزارة الداخليــة. سيشــكل ذلــك عامــا حيويــا فــي زيــادة الطلــب 
المحلــي علــى التكنولوجيــا ومحفــزا فــي زيــادة عــدد شــركات التكنولوجيــا ونظــم المعلومــات، 

وتباعــا زيــادة مســتويات التشــغيل.

إعطــاء أولويــة عطــاءات التكنولوجيــا الحكوميــة للشــركات الفلســطينية، وان تعــذر ذلــك اشــتراط 	 
وجــود شــريك فلســطيني مــن أجــل نقــل المعرفــة وتوطينهــا. 

تحفيز التشبيك والشراكة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في الداخل الفلسطيني.	 

مراجعة القوانين الناظمة لهذا القطاع وتخفيض تكلفة التسجيل خصوصا للشركات الناشئة.	 








