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تقديـــــم

ــب االقتصــادي الربعــي يف إطــار  ــم إعــداد هــذا امللحــق الخــاص باملراق ت
مــروع بحثــي نفــذه معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني 
ــطيني.  ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــع الجه ــق م ــاون الوثي ــاس( بالتع )م
يتنــاول التقريــر الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة والــذي 
ــرد  ــادي املط ــو االقتص ــز النم ــى “ تعزي ــص ع ــل وين ــا العم ــى بقضاي يعن
والشــامل للجميــع واملســتدام، والعاملــة الكاملــة واملنتجــة، وتوفــر العمــل 
ــا  ــات املرتبطــة بقضاي ــر بعــض الغاي ــاول التقري الالئــق للجميــع”. كــام يتن
العمــل يف األهــداف األخــرى، مثــل الفقــر، واملســاواة بــن الجنســن، وتــويل 

ــادة. النســاء ملناصــب القي

يراجــع التقريــر يف فصلــه األول تطــور مــؤرشات الهــدف الثامــن مــن 
أهــداف التنميــة املســتدامة يف الحالــة الفلســطينية عــى مــدى الســنوات 
املاضيــة حســب املــؤرشات التــي يتوفــر لهــا بيانــات أو لهــا ارتبــاط مبــارش 
بواقــع الحــال الفلســطيني، وعــى ضــوء ارتباطهــا بغايــات الهــدف الثامــن، 
والتــي يتــم عــادة رصدهــا يف جميــع دول العــامل لغايــات املقارنــة ووضــع 
الخطــط بهــدف إحــراز تقــدم يف تحســن األوضــاع التنمويــة يف هــذه 
البــالد.  يلخــص الفصــل الــذي يليــه أولويــات التدخــالت االقتصاديــة التــي 
ــاء عــى مراجعــة املــؤرشات. أمــا الفصــل الثالــث فيقــارن هــذه  تظهــر بن
املــؤرشات مــع خطــط التنميــة الفلســطينية بهــدف اظهــار التقاطعــات بــن 
الهــدف الثامــن وهــذه الخطــط وبالتــايل تقديــر إمكانيــة تحقيــق غايــات 
هــذا الهــدف. يف الفصــل الرابــع، يتــم ربــط هــذه املــؤرشات للهــدف الثامن 
بالسياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة وتحديــد األولويــات يف الســياق 
الفلســطيني وتقديــم تصــور عــن منظومــة السياســات املطلوبــة لتحقيــق 

ــات الهــدف الثامــن. غاي

يتقــدم معهــد “مــاس” بالشــكر لفريــق البحــث عــى عملــه الــدؤوب ولــكل 
مــن شــارك يف إنتــاج هــذا اإلصــدار، كــام ويخــص بالشــكر منظمــة العمــل 

الدوليــة )ILO( عــى دعمهــا ومتويلهــا هــذا املــروع البحثــي.
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مقدمة: أهداف التنمية املستدامة 2030-2016

تعتــر التنميــة املســتدامة أحــدث مفهــوم للتنميــة واألكــر رواجــاً 
بأبعــاد  املســتدامة  التنميــة  تعنــى  املاضيــة.  الســنوات  خــالل 
وتضــع  والبيئيــة  والسياســية  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة 
االنســان كمحــور لهــا. تنظــر التنميــة املســتدامة نحــو نوعيّــة النمــو 
ــة توزيــع منافعــه عــى طبقــات املجتمــع كافــة،  االقتصــادي وكيفيّ
وليــس مجــرّد اعتبــار التنميــة عمليّــة توســع اقتصــادي. ضمــن هــذا 
ــي  ــوم عم ــها كمفه ــرض نفس ــتدامة تف ــة املس ــإن التنمي ــار، ف اإلط
ــمح  ــا تس ــث إنه ــة، حي ــّدى البري ــي تتح ــّددة الت ــاكل املتع للمش
ــى  ــيايس ع ــل الس ــه العم ــي وتوجي ــر الوع ــر ون ــم املخاط بتقيي

 .)Mitchel, 1996( املســتويات املحلّيــة واإلقليميّــة والدوليــة

تــأيت أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن ســياق إقــرار األمــم املتحــدة 
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والتــي وجهــت جهــود التنميــة العامليــة يف 
الســنوات مــن عــام 2000 إىل عــام 2015. وبعــد ذلــك تــم التفــاوض 
بــن حكومــات العــامل عــى مجموعــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
ــز  ــة ترك ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــت األه ــن 2016-2030. كان ــرة ب للف
ــة  ــي ميكــن الوقاي ــع، والجــوع، واألمــراض الت ــاء الفقــر املدق عــى إنه
ــي أقرهــا  ــة املســتدامة الســبعة عــر والت ــا أهــداف التنمي ــا. أم منه
جميــع أعضــاء األمــم املتحــدة عــام 2015 فإنهــا تشــمل أبعــاد التنميــة 
اإلجتامعــي  واالدمــاج  اإلقتصاديــة  التنميــة   - الثالثــة  املســتدامة 
واالســتدامة البيئيــة، مدعومــة بالحكــم الرشــيد. كــام أن أهــداف 
التنميــة املســتدامة تركــز عــى دول العــامل أجمــع، بينــام كانــت 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تختــص بالــدول الناميــة. وتعتــزم أهــداف 
ــة  ــن جمل ــن ب ــام 2030 )م ــى ع ــن اآلن وحت ــتدامة م ــة املس التنمي
أمــور أخــرى( “القضــاء عــى الفقــر والجــوع يف كل مــكان؛ ومكافحــة 
أشــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان وفيــام بينهــا؛ وبنــاء مجتمعــات 
مســاملة وعادلــة وشــاملة للجميــع؛ وحاميــة حقــوق اإلنســان والعمــل 
عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات؛ 
وكفالــة الحاميــة الدامئــة لــألرض ومواردهــا الطبيعيــة وتهيئــة الظــروف 
املناســبة للنمــو االقتصــادي املســتدام واملطــرد الــذي يشــمل الجميــع، 
ــة، مــع مراعــاة مختلــف  ــاس للكاف ــم للن ــر فــرص العمــل الكري وتواف
مســتويات التنميــة والقــدرات الوطنيــة” )األمــم املتحــدة، 2015، 
ــار  ــتدامة(. ويف إط ــة املس ــداف التنمي ــالن أه ــن إع ــة م ــرة الثالث الفق
تنفيــذ خطــة العــام 2030، تعهــدت الحكومــات “بــأال يخلــف الركــب 

أحــداً وراءه” وبــأن تســعى الحكومــات جاهــدة إىل “الوصــول أوالً إىل 
مــن هــم أشــّد تخلفــاً عــن الركــب” )األمــم املتحــدة، 2015، الفقــرة ٤(.

ــد  ــة أو مقص ــر 169 غاي ــبعة ع ــداف الس ــذه األه ــن ه ــج ع نت
ــج  ــالً ووضوحــاً. كــام نت ــي تحــدد األهــداف بشــكل أكــر تفصي الت
عــن هــذه الغايــات املئــات مــن املــؤرشات التــي تســعى للخــروج 
بتقديــرات كميــة لتتمكــن الــدول املختلفــة مــن تقديــر واقــع الحال 
ــن  ــتدامة. ميك ــة املس ــداف التنموي ــق األه ــط لتحقي ــا والتخطي فيه
تقســيم مــؤرشات التنميــة املســتدامة إىل ثالثــة أنــواع رئيســية، مــن 

حيــث توفــر البيانــات الالزمــة لقياســها: 

ــات  ــح وبيان ــف واض ــا تعري ــؤرشات له ــمل م ــوع األول يش الن  •
العــامل.  متوفــرة يف معظــم دول 

النــوع الثــاين يشــمل مــؤرشات تعريفهــا واضــح ولهــا منهجيــة   •
ــدودة.  ــه مح ــة ب ــات الخاص ــن البيان ــة، ولك معرف

ــم  ــي ت ــك الت ــمل تل ــؤرشات فيش ــن امل ــث م ــوع الثال ــا الن أم  •
التوافــق عــى تعريفهــا ولكــن مل يتــم التوافــق بعــد عــى 
منهجيــة حســابها وبالتــايل فــإن البيانــات التــي تحتاجهــا هــذه 

ــد. ــددة بع ــر مح ــؤرشات غ امل

إلغنــاء هــذا البحــث حــول الهــدف الثامــن ومقاصــده ضمــن الســياق 
ــم لقــاءات تشــاورية عقدهــا معهــد أبحــاث  ــم تنظي الفلســطيني، ت
السياســات اإلقتصاديــة )مــاس( مبشــاركة األطــراف واملؤسســات 
ــف مبتابعــة الهــدف  ــي املكل ــق العمــل الوطن ــة، وخاصــة فري املعني
الثامــن، تنســقها وزارة العمــل، وركــزت هــذه اللقــاءات عى مناقشــة: 

تبيــان أداء املــؤرشات الخاصــة بالهــدف الثامــن يف الســياق   .1
ــل  ــوق العم ــاع س ــاس أوض ــا لقي ــدى مالءمته ــطيني وم الفلس

الفلســطيني الفعليــة ضمــن الســياق االســتعامري. 
ــط  ــدف يف الخط ــس اله ــد نف ــاج مقاص ــدى إدم ــاف م استكش  .2

التنمويــة الوطنيــة والقطاعيــة الفلســطينية.
قــراءة االنعكاســات السياســاتية للجهــد الفلســطيني الوطنــي يف   .3

تحقيــق الهــدف الثامــن بحلــول 2030.

الحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــا للظــروف الوطنيــة،   •
وبخاصــة عــى منــو الناتــج املحــي اإلجــاميل بنســبة 7 يف املائــة عــى 

ــدان منــوا . األقــل ســنويا يف أقــل البل
ــالل  ــن خ ــة م ــة االقتصادي ــن اإلنتاجي ــى م ــتويات أع ــق مس تحقي  •
التنويــع، واالرتقــاء مبســتوى التكنولوجيــا، واالبتــكار، مبــا يف ذلــك مــن 
ــة  ــز عــى القطاعــات املتســمة بالقيمــة املضافــة العالي خــالل الركي

ــة . ــة العامل ــات الكثيف والقطاع
ــي تدعــم األنشــطة  ــة والت ــة نحــو التنمي ــز السياســات املوجه تعزي  •
اإلنتاجيــة، وفــرص العمــل الالئــق، ومبــارشة األعــامل الحــرة، والقــدرة 
عــى اإلبــداع واالبتــكار، وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع الرســمي عــى 
املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة الحجــم، ومنوهــا، 

مبــا يف ذلــك مــن خــالل الحصــول عــى الخدمــات املاليــة .
تحســن الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف مجــال االســتهالك   •

ــو  ــل النم ــعي إىل فص ــام 2030، والس ــى ع ــا، حت ــاج، تدريجي واإلنت
ــج  ــار العــري للرام ــا لإلط ــي، وفق ــن التدهــور البيئ االقتصــادي ع
بشــأن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامن، مــع اضطــالع البلــدان 

ــادة. ــدور الري ــو ب ــة النم املتقدم
تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع   •
نســاًء ورجــاالً، مبــا يف ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام 2030.
الحــد بدرجــة كبــرة مــن نســبة الشــباب غــر امللتحقــن بالعاملــة أو   •

ــام 2020. ــول ع ــب بحل ــم أو التدري التعلي
ــرق  ــة للقضــاء عــى الســخرة وإنهــاء ال ــة وفعال ــر فوري اتخــاذ تداب  •
املعــارص واالتجــار بالبــر لضــامن حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال، مبــا يف ذلــك تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود، 

ــكاله. ــع أش ــال بجمي ــل األطف ــاء عم وإنه

صندوق )1(: املقاصد والغايات التي يتناولها هذا التقرير
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ــع  ــة لجمي ــة عمــل ســاملة وآمن ــز بيئ ــة حقــوق العمــل وتعزي حامي  •
العــامل، مبــن فيهــم العــامل املهاجــرون، وبخاصــة املهاجــرات، 

والعاملــون يف الوظائــف غــر املســتقرة.
ــامر  ــع األع ــن جمي ــال م ــاء واألطف ــال والنس ــبة الرج ــض نس تخفي  •
الذيــن يعانــون مــن الفقــر بجميــع أبعــاده وفقــاً للتعاريــف الوطنيــة 

ــام 2030. ــول ع ــل بحل ــى األق ــف ع ــدار النص مبق

ــد  ــى الصعي ــة ع ــة مالمئ ــة اجتامعي ــر حامي اســتحداث نظــم وتداب  •
الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا، وتحقيــق تغطيــة صحيــة 

ــام 2030 . ــول ع ــاء بحل ــراء والضعف ــعة للفق واس
ــرص  ــؤ الف ــة وتكاف ــة وفعال ــاركة كامل ــرأة مش ــاركة امل ــة مش كفال  •
املتاحــة لهــا للقيــادة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل عــى جميــع 
مســتويات صنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.

1- غايات ومقاصد الهدف الثامن يف فلسطني 
ومؤرشات قياسها

1.1. الهــدف 8.1: الحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــا 
ــاميل  ــي اإلج ــج املح ــو النات ــى من ــة ع ــة، وبخاص ــروف الوطني للظ
للفــرد بنســبة 7 يف املائــة عــى األقــل ســنويا يف أقــل البلــدان منــواً

يعتــر النمــو االقتصــادي مــن أهم املــؤرشات لقياس مســتويات املعيشــة 
يف بلــد مــا )Nye, 2002(. وقــد حــددت أهــداف التنميــة املســتدامة أن 
ــرد  ــاميل للف ــي اإلج ــج املح ــنوياً يف النات ــن 7% س ــل ع ــا ال يق ــواً مب من
ــو اإلقتصــادي  ــؤرشاً عــى اســتدامة النم ــواً م ــل من ــدول األق ــر يف ال يعت
ــة الفلســطينية،  ــايل مســتويات معيشــة أفضــل للســكان. يف الحال وبالت
تأرجــح منــو الناتــج املحــي اإلجــاميل الحقيقــي للفــرد عــى مــدى 
العريــن ســنة املاضيــة مــن أقــل مســتوى منــو لــه )15%- عــام 2002( 
ــي  ــج املح ــا النات ــد من ــام 2017، فق ــا ع ــام 2011. أم ــل إىل 9% ع ليص
اإلجــاميل للفــرد بنســبة 0.02% فقــط. وباملجمــل كان منــو الناتــج 
ــة  ــرة املاضي ــنوات الع ــالل الس ــرد خ ــي للف ــاميل الحقيق ــي اإلج املح
ــج  ــو النات ــح من ــباب تأرج ــا أس ــام 2011. أم ــتثناء ع ــن 7% بإس ــل م أق
املحــي اإلجــاميل والفــردي فقــد متــت دراســتها بتوســع يف العديــد مــن 
األبحــاث اإلقتصاديــة ليتــم ربطهــا بالتأثــر بسياســات االحتــالل وتبعاتهــا 
االقتصاديــة وخاصــة يف فــرة اإلنتفاضــة الثانيــة والحــروب عــى قطــاع 
غــزة )أنظــر املراقــب اإلقتصــادي، أعــداد مختلفــة، وأبــو غطــاس، 2017(.

2.1 الهــدف 8.2: تحقيــق مســتويات أعــى من اإلنتاجيــة االقتصادية 
مــن خــالل التنويــع، واالرتقــاء مبســتوى التكنولوجيــا، واالبتــكار، مبــا 
ــة  ــمة بالقيم ــات املتس ــى القطاع ــز ع ــالل الركي ــن خ ــك م يف ذل

املضافــة العاليــة والقطاعــات الكثيفــة العاملــة 

الهــدف 8.4: تحســن الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف 
ــا، حتــى عــام 2030، والســعي  ــاج، تدريجي مجــال االســتهالك واإلنت
ــار  ــا لإلط ــي، وفق ــور البيئ ــن التده ــادي ع ــو االقتص ــل النم إىل فص
العــري للرامــج بشــأن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامن، مــع 

ــادة ــدور الري ــو ب ــة النم ــدان املتقدم ــالع البل اضط

تعكــس اإلنتاجيــة االقتصاديــة حجــم االنتــاج لــكل عامــل يف اقتصــاد 
مــا خــالل فــرة زمنيــة معينــة، لذلــك فهــو مــؤرش إقتصــادي مهــم 
حيــث أنــه يرتبــط بشــكل وثيــق بالنمــو اإلقتصــادي يف ذلــك البلــد. 
كــام ترتبــط اإلنتاجيــة اإلقتصاديــة بشــكل مبــارش بكفــاءة اإلقتصــاد 
ــاك  ــذاب االســتثامرات، حيــث أن هن ــه عــى اجت وتنافســيته وقدرت
ــن التطــور  ــة، خاصــة الناتجــة ع ــو اإلنتاجي ــن من ــارشة ب ــة مب عالق
 التكنولوجــي وإقبــال املســتثمرين عــى االســتثامر يف بلــد مــا 
)Javorcik, 2004(. كــام أن هنــاك عالقــة بــن اإلنتاجية ومســتويات 
ــو األجــر  ــع من ــم م ــادة يتوائ ــة ع ــو االنتاجي ــث أن من املعيشــة، حي

شكل )1(: منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للفرد )2017-1995(

ــة )عــدة  ــات الحســابات القومي ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بيان ــاز املرك املصــدر: الجه

ســنوات(.

الحقيقــي للعــامل مــام يــؤدي إىل تحســن القــدرة الرائيــة للســكان 
ومســتويات معيشــتهم بشــكل عــام. 

تقــرح مــؤرشات التنميــة املســتدامة إســتخدام طريقــة بســيطة 
ــذ  ــالل األخ ــن خ ــي م ــا، وه ــد م ــة يف بل ــر يف اإلنتاجي ــر التغ لتقدي

شكل )2(: التغري يف منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي لكل عامل )%(

ــات  ــة وبيان ــوى العامل ــح الق ــطيني، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص

ــنوات(. ــدة س ــة )ع ــابات القومي الحس
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بنمــو الناتــج املحــي اإلجــاميل الحقيقــي لــكل عامــل يف ذلــك البلــد 
)أي التغــر يف حجــم الناتــج املحــي اإلجــاميل الحقيقــي مقســوماً عى 
أعــداد العــامل(. عنــد حســاب هــذا املــؤرش يف الحالــة الفلســطينية، 
نــرى بــأن منــو الناتــج املحــي اإلجــاميل الحقيقــي لــكل عامــل يتأرجــح 
ــج املحــي اإلجــاميل  ــاً لتأرجــح النات ــود أساس ــر. هــذا يع بشــكل كب
بســبب السياســات التدمريــة لالحتــالل )شــكل 2(. تأرجــح منــو 
ــة  ــي يف الضف ــاميل الحقيق ــي اإلج ــج املح ــن النات ــل م ــة العام حص
والقطــاع يعنــي بــأن مســتويات املعيشــة ال ترتبــط بكفــاءة االقتصــاد 
وتطــوره التكنولوجــي فحســب، بــل باملحــددات املرتبطــة بتغــر 
الناتــج املحــي اإلجــاميل والتــي بدورهــا تخضــع ملحــددات سياســية 
وصدمــات خارجيــة ســلبية )حــروب( أو ايجابيــة )معونــات دوليــة(.

عنــد النظــر إىل القطاعــات اإلقتصاديــة بشــكل منفصــل نــرى بــأن منو 
ــود  ــذا يع ــح وه ــة متأرج ــات االقتصادي ــع القطاع ــة يف جمي االنتاجي
ــج املحــي اإلجــاميل وبطــئ  ــر يف حجــم النات ــب الكب ــر التقل إىل تأث
منــوه، مــع ازديــاد مطــرد بأعــداد العــامل. هــذا يؤكــد عــى أن تغــر 
حصــة العامــل مــن الناتــج املحــي االجــاميل ال يخضــع بشــكل رئيــي 
ــاع  ــل ملحــددات ارتف ــة، ب ــاءة والتنافســية االقتصادي ــارات الكف العتب
وانخفــاض قيمــة الناتــج املحــي اإلجــاميل ألســباب سياســية باألســاس. 

ــور  ــر األج ــة وتغ ــر االنتاجي ــن تغ ــة ب ــر إىل العالق ــد النظ ــا عن أم
الحقيقيــة يف شــكل )4(، نــرى بأنهــا تتغــر بشــكل عشــوايئ وال 
تتبــع مســاراً معينــاً ســواء كان طرديــاً أو عكســياً. وهــذا يعنــي بــأن 
اإلنتاجيــة غــر مرتبطــة بتحديــد األجــور، مــام يجعــل حافــز العــامل 

للعمــل بجــد واجتهــاد ضعيــف.    

3.1 الهــدف 8.3: تعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتــي 
ــارشة األعــامل  ــق، ومب ــة، وفــرص العمــل الالئ تدعــم األنشــطة اإلنتاجي
الحــرة، والقــدرة عــى اإلبــداع واالبتــكار، وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع 
الرســمي عــى املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة الحجم، 

ومنوهــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الحصــول عــى الخدمــات املاليــة 

الهــدف 8.5: تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق 
لجميــع النســاء والرجــال، مبــا يف ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقة، 

وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام 2030؛

شكل )3(: التغر يف حصة العامل من الناتج املحي اإلجاميل حسب القطاع )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة وبيانات الحسابات القومية )عدة سنوات(.

شكل )4(: التغري يف اإلنتاجية واألجور الحقيقية يف فلسطني )%(

ــات  ــة وبيان ــوى العامل ــح الق ــطيني، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص
ــنوات(. ــدة س ــة )ع ــابات القومي الحس

ــاملة  ــل س ــة عم ــز بيئ ــل وتعزي ــوق العم ــة حق ــدف 8.9: حامي اله
ــع العــامل، مبــن فيهــم العــامل املهاجــرون، وبخاصــة  ــة لجمي وآمن

ــتقرة ــر املس ــف غ ــون يف الوظائ ــرات، والعامل املهاج

ــن  ــة م ــق مبنظوم ــل الالئ ــتدامة العم ــة املس ــؤرشات التنمي ــرف م تّع
العنــارص التــي تحــايك واقــع العــامل يف بلــد مــا. وتركــز هــذه املــؤرشات 
عــى مســتويات البطالــة، ومعــدالت منــو األجــور، والفــرق يف األجــور 
بــن النســاء والرجــال ونســب العــامل الذيــن يكســبون أقــل مــن الحــد 
ــات  ــدل اإللتحــاق بالنقاب ــة، ومع األدىن لألجــور، وتشــغيل ذوي اإلعاق

العامليــة وإصابــات العمــل، ومــدى انتشــار العاملــة غــر املنظمــة.

1.3.1 مستويات البطالة واالنتقال من التعليم إىل سوق العمل

ــاً،  ــطيني حالي ــاد الفلس ــه االقتص ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أه م
ــع  ــراً براج ــة مؤخ ــة، واملصحوب ــتويات البطال ــاع مس ــتمرار إرتف إس
منــو الناتــج املحــي اإلجــاميل. هــذا يعنــي بــأن النمــو اإلقتصــادي مل 
يعــد مرتبطــاً مبســتويات التشــغيل كــام كان ســابقاً. هــذه ظاهــرة 
منتــرة يف املنطقــة العربيــة منــذ ســنوات ولكنهــا اســتجدت 
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5
المراقب االقتصادي, ملحق )1(، 2018

ــم  ــن أه ــام 2016. م ــة الع ــذ بداي ــطيني من ــاد الفلس ــى اإلقتص ع
ــامد النمــو االقتصــادي عــى قطاعــات ال  ــادة هــو إعت مســبباتها ع
ــة  ــر املتداول ــلع غ ــات الس ــو قطاع ــة من ــغيل، وخاص ــط بالتش ترتب
واألرايض  بالعقــارات  التجــارة  مثــل   )non-tradable goods(
باإلضافــة إىل توســع القطــاع املــايل. هــذه الظاهــرة تشــكل خطــراً 
كبــراً عــى اإلقتصــاد حيــث ميكــن تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن 
ــد  ــام ق ــغيل )jobless growth( م ــادة يف التش ــن دون زي ــو م النم
ــر  ــاكل الفق ــم مش ــع وتفاق ــاواة يف املجتم ــادة الالمس ــؤدي إىل زي ي
القــرار عــى  والحرمــان باإلضافــة إىل إضعــاف قــدرة صانعــي 
التحكــم يف أدوات السياســات االقتصاديــة لتوزيــع مثــار النمــو عــى 

ــكان.  ــل الس مجم

مــن امللفــت لإلنتبــاه يف الحالــة الفلســطينية إرتفــاع نســب البطالــة بن 
النســاء مقارنــة مــع الرجــال كــام يظهــر يف شــكل )6(. ونجــد أن النســاء 
ــع الرجــال )6  ــة م ــة أعــى )17 شــهر( مقارن ــرات بطال ــن ف ــاين م تع
اشــهر(، أي أن املــرأة تبقــى عاطلــة عــن العمــل تقريبــاً ثالثــة اضعــاف 
ــة  ــا الرجــل عاطــالً عــن العمــل. معــدالت البطال ــي يقضيه الفــرة الت
للنســاء هــي األعــى يف العــامل، خاصــة تلــك بــن فئــة الشــابات. تعــزو 
أدبيــات منظمــة العمــل الدوليــة هــذه املعــدالت املرتفعــة إىل حــاالت 
الركــود االقتصــادي الحــادة التــي اصابــت االقتصــاد الفلســطيني بــن 
األعــوام 2000-2002 و2005-2006 وكذلــك 2013- 2014 )منظمــة 
ــن  ــة ب ــة املرتفع ــتويات البطال ــام أن مس ــة، 2016(. ك ــل الدولي العم
ــّور  ــى تص ــلباً ع ــر س ــايل تؤث ــي الع ــتوى التعليم ــباب ذوي املس الش

الشــباب للتعليــم وصلتــه بدخولهــم إىل ســوق العمــل. 

ــدة  ــر إىل ع ــغيل تش ــر للتش ــة أك ــم إىل قابلي ــة  التعلي ــدم ترجم فع
ــباب  ــد الش ــم عن ــر يف القي ــو تغي ــا ه ــتقبلية؛ أحده ــكاالت مس اش
واملجتمــع ككل حــول أهميــة التعليــم والــدور الــذي يلعبــه يف حيــاة 
ــداد  ــم إع ــه ال يت ــي أن ــرى فه ــة األخ ــا القضي ــم. أم ــخص املتعل الش
العــامل الجــدد بشــكل يتالئــم مــع حاجــات ســوق العمــل. يف دراســة 
اســتقصائية حــول اإلنتقــال مــن املــدارس إىل العمــل شــملت أشــخاص 
تــراوح أعامرهــم بــن 15 ســنة و29 ســنة متــت عامــي 2013 و2015 
)الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2016(، وجــدت 
بــأن أقــل مــن 40% مــن الذكــور الشــباب و7% مــن النســاء يف عــام 
ــه )%14.9  ــة وآمن ــة ثابت 2013 حققــوا انتقــاالً مــن التعليــم إىل عامل
باملجمــل(، أمــا نتائــج عــام 2015، فتشــر إىل أن أقليــة مــن الشــباب 
)16.3%( أمتــت االنتقــال إىل عمــل مســتقر أو مــريض. يعتــر املوقــع 
الجغــرايف عامــالً مشــركاً مــع وجــود اختالفــات كبــرة يف إنجــاز املرحلة 
االنتقاليــة.  يف الضفــة الغربيــة أكمــل 20.5% مــن الشــباب االنتقــال 
إىل عمــل مســتقر أو مــريض عنــه، مقارنــة مــع 9.6% يف قطــاع غــزة يف 
العــام 2015. وهــذه النســب تعنــي بــأن جــزءاً مهــامً مــن إشــكاالت 

العمــل تقــع يف نوعيــة التعليــم املــدريس والجامعــي. 

2.3.1 األجور الحقيقية 

ــن أجــور النســاء والرجــال يف  ــإن الفــرق ب كــام يظهــر يف الشــكل )7(، ف
األرايض الفلســطينية مرتفــع، ويصــل إىل حــوايل 30 شــيكل. إن جــزًء هامــاً 
ــث  ــي، حي ــل الرجــال يف اإلقتصــاد اإلرسائي ــود لعم ــرق يع ــن هــذا الف م
ترتفــع أجــور العــامل هنــاك مقارنــة مــع الضفــة الغربيــة. وعندمــا نأخــذ 
األجــور يف األرايض الفلســطينية بإســتثناء أجــور العــامل يف املســتعمرات 
وإرسائيــل، فــإن هــذا الفــرق يتقلــص بشــكل كبــر. وهــذا يعنــي أن الفرق 

يف األجــور بــن النســاء والرجــال يف الســوق املحــي باملجمــل صغــر.

شكل )6(: معدالت البطالة بني الرجال والنساء )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

شكل )5(: معدالت البطالة والتغري يف الناتج املحيل اإلجاميل )%(

املصدر: املراقب اإلقتصادي، العدد 54، معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية )ماس(.

ــرارات  ــى الق ــه ع ــور وتبعات ــرق يف األج ــر إىل الف ــد النظ ــن عن لك
االقتصاديــة عــى املســتوى الفــردي، مثــل قــرار املشــاركة يف ســوق 
العمــل، فــإن األجــر اإلجــاميل املتوقــع يصبــح عنــراً مهــامً، وليــس 
ــرق  ــإن ف ــبب ف ــذا الس ــي. له ــل املح ــوق العم ــر يف س ــط األج فق
األجــور بــن الرجــال والنســاء لــه مدلــوالت مهمــة بالنســبة ملشــاركة 
ــر  ــر اإلج ــة، يعت ــات اإلقتصادي ــل. يف األدبي ــوق العم ــاء يف س النس
املتوقــع يف ســوق العمــل أحــد أهــم محــددات مشــاركة املــرأة يف 
اإلقتصــاد )Mincer, 1962(، ولذلــك فــإن انخفــاض هــذا االجــر 
ــأن أحــد أهــم العوامــل التــي ميكــن  ــة مــع الرجــال يعنــي ب مقارن
أن يشــجع النســاء عــى االنخــراط يف ســوق العمــل ليــس يف صالــح 

ــرأة الفلســطينية.  امل

لكــن إذا مــا نظرنــا إىل توزيــع األجــور حســب القطــاع االقتصــادي، 
ــذي يرتبــط بالتشــغيل يف اإلقتصــاد  ــاء هــو ال ــأن قطــاع البن نــرى ب
ــاع  ــاء يف قط ــر النس ــام أن أج ــور. ك ــه االج ــع في ــي وترتف اإلرسائي
ــاع  ــذا القط ــالت يف ه ــرّف ألن معظــم العام ــر مع ــو غ ــة ه الزراع

ــدون أجــر، أي لحســابهن الخــاص أو ألرسهــن. ــن ب يعمل
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شكل )7(: الفرق يف األجور الحقيقية بني الرجال والنساء )شيكل(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(. سنة األساس 2010.

جدول )1(: توزيع األجور اليومية حسب القطاع والجنس،
2017 )شيكل(

ذكور اناث القطاع  

81.9-الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسامك

52.4103.2التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية

181.4-البناء والتشييد

51.580.1التجارة واملطاعم والفنادق

87.885.5النقل والتخزين واالتصاالت

90.3110الخدمات والفروع األخرى

84.6119املجموع
املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مســح القــوى العاملــة )عــدة 

ســنوات(.

أمــا بخصــوص نســب العــامل الذيــن يتلقــون أقــل مــن الحــد األدىن 
لألجــور، فإنهــا يف تزايــد. يف عــام 2015 كانــت هــذه النســبة %13، 
ــح 15.2% عــام 2017 )هــذه  لرتفــع إىل 14.7% عــام 2016، وتصب
ــي  ــاد املح ــون يف االقتص ــن يعمل ــامل الذي ــق بالع ــؤرشات تتعل م
ــي  ــب يعن ــذه النس ــاع ه ــتوطنات(. إرتف ــل واملس ــس يف إرسائي ولي
ــداد  ــد أع ــبب تزاي ــر بس ــب الفق ــادة نس ــامل لزي ــاك إحت ــأن هن ب

ــن يتلقــون أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور.    العــامل الذي

3.3.1 االنتساب للنقابات العاملية

أمــا بخصــوص االنتســاب للنقابــات العامليــة فهــذه النســب ضعيفــة 
ــذا  ــزة. ه ــاع غ ــل يف قط ــة وأفض ــة الغربي ــح يف الضف ــكل واض بش
يعــود إىل أن عــدد العــامل الذيــن يعتــرون عاملــة غــر منظمــة يف 
قطــاع غــزة أقــل منهــا يف الضفــة الغربيــة )انظــر ادنــاه(. إن النســب 
ــة  ــوة تفاوضي ــي ق ــة تعن ــات العاملي ــبن للنقاب ــة للمنتس املنخفض
عامليــة أقــل فيــام يتعلــق بتطبيــق قانــون العمــل، مثــل االجــازات 
ــا  ــة، وغره ــة الخدم ــات نهاي ــة، وتعويض ــازة األموم ــنوية، وإج الس

مــن الحقــوق التــي يضمنهــا قانــون العمــل الفلســطيني.

جدول )2(: اإلنتساب للنقابات العاملية يف فلسطني )%(

االنتساب للنقابات العاملية
2017

فلسطني الضفة الغربيةقطاع غزة

29.612.417.4كال الجنسن

28.310.716ذكور 

37.821.425.7إناث

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

فيــام يتعلــق بتشــغيل ذوي اإلعاقــة يف الضفــة والقطــاع، فــإن %8.4 
ــل وال  ــم العم ــبق له ــام 87.3% مل يس ــون، بين ــم يعمل ــط منه فق
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــى الصعوب ــل ع ــل. وهــذا دلي ــن عم ــون ع يبحث
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل، ع ــم يف العم ــة حقه ــة يف مامرس ذوي اإلعاق
قانــون العمــل الفلســطيني ينــص عــى أن تكــون حصــة ذوي اإلعاقة 
مــن التشــغيل يف املؤسســات العامــة والخاصــة 5% عــى األقــل. أمــا 
بخصــوص إصابــات العمــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فهــي 
تركــز يف قطــاع العاملــون يف الحــرف، وهــي التــي تســتخدم بشــكل 
كبــر آليــات وأدوات. وامللفــت لإلنتبــاه هنــا هــو تزايــد نســب هــذه 
الحــوادث، لرتفــع مــن 28% عــام 2015 إىل 32% عــام 2017، وهــي 

زيــادة كبــرة يف فــرة زمنيــة قصــرة. 

جدول )3(: اصابات العمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
حسب املهنة )%(

2017 2015املهنة

1.01.2املرعون وموظفو اإلدارة العليا

11.98.5الفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة

8.07.0عامل الخدمات والباعة يف األسواق

0.60.6العامل املهرة يف الزراعة والصيد

36.639.4العاملون يف الحرف وما إليها من املهن

13.911.6مشغلو اآلالت ومجمعوها

28.031.7املهن األولية

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.
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4.3.1 العاملة غري املنظمة

اســتناداً اىل تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للقطــاع 
غــر املنظــم، فــإن العــامل غــر املنظمــن هــم:  

ــتخدام  ــون لإلس ــم املنتج ــن ه ــاص الذي ــابهم الخ ــون لحس العامل  •
النهــايئ الخــاص بهــم. 

العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن هــم املنتجــون للبيــع أو   •
املنظــم  غــر  القطــاع  يف  يعملــون  الذيــن  املقايضــة 

أصحاب العمل يف القطاع غر املنظم   •
جميع العاملن يف املشاريع األرسية كأعضاء أرسة من غر أجر   •

املستخدمون العاملون يف القطاع غر املنظم   •
املستخدمون بأعامل غر منظمة يف مؤسسات القطاع الرسمي    •

بنــاءاً عــى هــذه التعريفــات، تصــل نســبة العاملــة غــر املنظمــة يف 
الضفــة والقطــاع إىل 67.2% مــن العامل الفلســطينين. تشــكل هذه 
العاملــة النســبة األكــر يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة باســتثناء 
ــم  ــذي يض ــاع ال ــو القط ــرى، وه ــروع األخ ــات والف ــاع الخدم قط
ــة  ــة، ســواء كانــت حكومي ــم والخدمــات االجتامعي الصحــة والتعلي
ــن  ــة م ــب مرتفع ــب نس ــي تتطل ــروا والت ــة لألن ــة أو تابع أو خاص
ــق  ــزام بدفــع الرضائــب والتوثي ــم وتتصــف مؤسســاتها بااللت التعلي
املحاســبي )أنظــر شــكل 8(. مــن امللفــت لالنتبــاه أن نســبة العاملــة 
غــر املنظمــة يف تزايــد يف اإلقتصــاد الفلســطيني، حيــث كانــت 
النســبة قــد وصلــت عــام 2015 إىل 66%. هــذا التزايــد يعتــر 
تراجعــاً يف أوضــاع العــامل، حيــث يتســم هــذا النــوع مــن العاملــة 
بحقــوق منتقصــة مــن حيــث التأمينــات عــى العمــل والتأمينــات 

ــك مســتحقات التقاعــد. ــة وكذل الصحي

ــر  ــن نســبة الشــباب غ ــرة م ــدف 8.6: الحــد بدرجــة كب 4.1  اله
ــام 2020 ــول ع ــب بحل ــم أو التدري ــة أو التعلي ــن بالعامل امللتحق

هنــاك نســبة ال يســتهان بهــا مــن الشــباب الذكــور واإلنــاث الذيــن 
ليســو يف ســوق العمــل أو التعليــم أو التدريــب. واملشــكلة تركز بن 
النســاء أكــر مــن الرجــال حيــث نــرى أن نصــف النســاء ســواء كــن 
يف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة لســن يف نشــاط مرتبــط بالتعليــم 
ــاركة  ــبة مش ــا أن نس ــباب، منه ــدة أس ــود لع ــذا يع ــل. ه أو العم
النســاء يف ســوق العمــل منخفضــة نســبياً، )حــوايل 20%(. يف دراســة 
مســببات ضعــف مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل فلســطينياً تظهــر 
ــة  ــب عــى عامل ــا ضعــف الطل منظومــة مــن هــذه العوامــل، منه
النســاء بســبب ضعــف القطاعــات االقتصاديــة التــي تّشــغل النســاء 
ــة  ــل مرتبط ــاك عوام ــة. هن ــة والصناع ــاع الزراع ــي قط ــادة، وه ع
ــي  ــي تعن ــطيني والت ــع الفلس ــة يف املجتم ــب الخصوب ــاع نس بإرتف
ــة باألطفــال. أمــا العوامــل األخــرى فتتعلــق  ــاء مرتبطــة بالعناي أعب
ــص  ــل نق ــال، مث ــرأة واالطف ــة للم ــات املقدم ــة الخدم ــدم كفاي بع
الحضانــات وســهولة املواصــالت. كــام أن نســب البطالــة بــن النســاء 
مرتفعــة جــداً، وكذلــك بــن الرجــال يف قطــاع غــزة )البطمــة 2013(. 

إن عــدم التحــاق الشــباب ســواء كانــوا رجــاالً أو نســاءاً بنشــاطات 
تعليميــة أو ســوق العمــل يعنــي بــأن هنــاك طاقــات كبــرة مهــدورة 
يف املجتمــع الفلســطيني. مبــا أن تحقيــق التنميــة املســتدامة يعتمــد 
ــاه  ــن اإلنتب ــد م ــات، ال ب ــذه الطاق ــتغالل ه ــى اس ــر ع بشــكل كب
الطاقــات املجتمعيــة  وإدمــاج هــذه  الجانــب سياســاتياً  لهــذا 

ــة.     ــة مســاهمة يف التنمي ــة إنتاجي ــا إىل طاق وتحويله

شكل )8(: توزيع العامل الفلسطينيني حسب صفة العاملة عىل 
القطاعات اإلقتصادية املختلفة، 2017

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

5.1  الهــدف 8.7: اتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة للقضــاء عــى 
ــر  ــامن حظ ــر لض ــار بالب ــارص واالتج ــرق املع ــاء ال ــخرة وإنه الس
ــال  ــل األطف ــاء عم ــال، وإنه ــل األطف ــكال عم ــوأ أش ــتئصال أس واس

ــام 2025  ــول ع ــكاله بحل ــع أش بجمي

ــل  ــنة. وعم ــر 15-17 س ــن األوالد يف العم ــال ب ــة األطف ــز عامل ترك
ــن رشوط  ــون ضم ــاً للقان ــر مخالف ــر ال يعت ــذا العم ــال يف ه األطف
ــنة،  ــر 15 س ــت عم ــة األوالد تح ــن عامل ــا ع ــة. أم ــددات معين ومح
فهــي قليلــة ومتناقصــة عــر الزمــن. أمــا بالنســبة للبنــات، فــإن نســب 
تشــغيلهن منخفضــة جــداً ومتناقصــة عــر الزمــن. وعليــه ال بــد مــن 
تســليط الضــوء عــى عاملــة األطفــال بــن عمــر 15-17 ســنة لــألوالد 
ومحاولــة التخفيــف منهــا وإعــادة هــؤالء األوالد إىل مقاعــد الدراســة، 

عــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن العاملــة يعتــر قانــوين. 

شكل )9(: نسبة الشباب 15 - 29 سنة الذين ليسو يف  
العمل أو التعليم والتدريب، 2017

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.
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شكل )10(: عاملة األطفال يف الضفة الغربية وقطاع غزة )%(

6.1  املــؤرش 1.2: تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال 
ــاً  ــع أبعــاده وفق ــون الفقــر بجمي ــن يعان ــع األعــامر الذي مــن جمي
للتعاريــف الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل بحلــول عــام 2030

كــام نــرى مــن بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء فــإن معــدالت الفقــر 
بقيــت مســتقرة يف الضفــة الغربيــة حتــى عــام 2011، حيــث تناقصــت. 
ــوظ.  ــكل ملح ــر بش ــب الفق ــت نس ــد ارتفع ــزة، فق ــاع غ ــا يف قط أم
واالرتفــاع يف نســب الفقــر يف قطــاع غــزة أدى إىل رفــع نســب الفقــر يف 
االرايض الفلســطينية املحتلــة ككل. يف عــام 2009، وصلــت نســب الفقــر 
ــام 2017،  ــن الســكان ع ــع إىل 53% م ــزة إىل 38.3% لرتف يف قطــاع غ
بينــام  تناقصــت نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة يف نفــس الفــرة مــن 
19.4% إىل 14% مــن الســكان. إن إرتفــاع نســب الفقــر يف قطــاع غــزة 
مرتبــط بشــكل كبــر بالحصــار املــرضوب عــى هــذا القطــاع، واالنقســام 
الفلســطيني الــذي ال يصــب يف صالــح التعــاون الفلســطيني لتخفيــف 
ــاء  ــات إلنه ــه السياس ــن توجي ــد م ــك ال ب ــار. لذل ــذا الحص ــرات ه تأث
اإلنقســام توحيــد الجهــود نحــو تقليــص معــدالت الفقــر يف قطــاع غــزة. 

7.1  املــؤرش 1.3 اســتحداث نظــم وتدابــر حاميــة اجتامعيــة مالمئــة 
عــى الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا، وتحقيــق 

تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام 2030.

تشــر النفقــات عــى الخدمــات االجتامعيــة مــن امليزانيــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية باتجــاه تزايــد الــرف عــى التعليــم بينــام الصحــة 
والشــؤون االجتامعيــة تبقــى عــى مســتوياتها. إن اســتقرار حجــم الــرف 
عــى قطــاع الشــؤون اإلجتامعيــة يعنــي بــأن الزيــادة يف معــدالت الفقــر ال 
يواكبهــا زيــادة يف املســاعدات املقدمــة لهــذه الفئــة لتخفيــف حــدة الفقر، 
هــذا يعنــي بــأن نســب الفقــر التــي تتزايــد ال توازيهــا املــوارد الرضوريــة 

ملعالجتهــا والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تفاقــم مشــكلة الفقــر. 

8.1  املــؤرش 5.5: كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ 
الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة عــى قــدم املســاواة مــع الرجل عــى جميع 

مســتويات صنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامة

ــا  ــب العلي ــاء للمناص ــويل النس ــؤرش ت ــة م ــل الدولي ــة العم ــرح منظم تق
ــات  ــادة يف املجتمع ــرار والقي ــاذ الق ــدى انخــراط النســاء يف اتخ ــاس م لقي

 املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

شكل )11(: معدالت الفقر يف الضفة الغربية وغزة )%( 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

شكل )12(: املرصوفات السنوية عىل الخدمات اإلجتامعية

املصدر: ميزانية الحكومة الفلسطينية، سنوات عدة.
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املختلفــة. وإذا نظرنــا إىل الوضــع الفلســطيني نجــد أن توزيــع النســاء 
ــي  ــن وموظف ــة املرع ــابه يف فئ ــة متش ــب املهن ــن حس ــال العامل والرج
اإلدارة العليــا )جــدول 4(. وعــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة متشــابهة، إال 
أن أعــداد النســاء يف املناصــب العليــا تبقــى منخفضــة وذلــك ألن مشــاركة 
ــن  ــة بينه ــب البطال ــام أن نس ــة، ك ــل ضعيف ــوق العم ــالً يف س ــاء أص النس
ــذه  ــن ه ــت عليه ــوايت طبق ــاء الل ــدد النس ــأن ع ــي ب ــذا يعن ــة. ه مرتفع
النســبة تبقــى محــدودة وبالتــايل تبقــى أعــداد النســاء يف مناصــب صنــع 
ــز  ــاه أن النســاء ترك ــن الجــدول أدن ــرار منخفضــة. ميكــن املالحظــة م الق
يف مهنتــن، هــام الفنيــون واملتخصصــون والكتبــة ومهنــة عــامل الخدمــات 
والباعــة. هــذا يعنــي بــأن النســاء تعــاين مــن الفصــل العمــودي يف ســوق 
العمــل، أي أن خيــارات النســاء للعمــل يف القطاعــات املختلفــة تبقــى 

ــة.    ــر ســلباً عــى نســب البطال محــدودة، مــام ميكــن أن يؤث

جدول )4(: توزيع النساء والرجال حسب املهنة )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة )عدة سنوات(.

اناثذكور

3.93.8املرعون وموظفو اإلدارة العليا

1754.8الفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة

19.616.2عامل الخدمات والباعة يف األسواق

37.1العامل املهرة يف الزراعة والصيد

22.66العاملون يف الحرف وما إليها من املهن

11.54.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

22.48املهن األولية

2- خالصة التحديات االقتصادية من وجهة نظر سوق العمل

ــق يف  ــل الالئ ــددات العم ــم مح ــالل معظ ــن خ ــرى م ــل ن باملجم
األرايض الفلســطينية أن الوضــع ليــس مشــجعاً، حيــث أن أداء 
ــث  مــؤرشات هــذا الهــدف ضعيفــة أو يف تراجــع، خاصــة مــن حي
البطالــة، والحــد األدىن لألجــور، واصابــات العمــل، وانتشــار العاملــة 
ــالً  ــم تدخ ــام يحت ــة، م ــور الحقيقي ــاض االج ــة، وانخف ــر املنظم غ
سياســاتياً يف هــذا املجــال. بنــاءاً عــى الوصــف الــذي تــم اســتعراضه 
ــات  ــف أولوي ــن تصني ــث، ميك ــذا البح ــن ه ــابق م ــزء الس يف الج

ــة: ــات التالي ــب التحدي ــة بحس ــالت اإلقتصادي التدخ

1.2 تخفيف تأثري سياسات االحتالل التدمريية عىل سوق 
العمل الفلسطيني 

2.2 تعكــس مــؤرشات النمــو االقتصــادي واتجاهــات ســوق العمــل 
يف الضفــة وغــزة لدرجــة كبــرة تأثــرات اإلحتــالل وتبعيــة االقتصــاد 
الفلســطيني إلرسائيــل. فعــى الرغــم مــن إرتفــاع مســتويات النمو يف 
بعــض الســنوات املاضيــة، ألن هــذا النمــو غــر مســتدام حيــث أنهــا 
تتأرجــح وترتبــط بشــكل وثيــق بالسياســات اإلرسائيليــة يف الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.

3.2 إعــادة ربــط النمــو االقتصــادي بزيــادة التشــغيل ووضــع 
حــد لظاهــرة “منــو بــال تشــغيل” وخفــض نســب البطالــة 

ــغيل،  ــتويات التش ــاع يف مس ــذه إىل ارتف ــو ه ــتويات النم ــؤد مس مل ت
حيــث ازدادت معــدالت البطالــة، وخاصــة ارتفــاع معــدالت البطالــة 
ــال  ــة للرج ــدالت البطال ــك مع ــة وكذل ــة الغربي ــاء يف الضف ــن النس ب

والنســاء يف قطــاع غــزة. 

4.2 تحسني مستويات اإلنتاجية ورفع معدالت القيمة املضافة 

ترتبــط اإلنتاجيــة بحجــم ونوعيــة النمــو يف الناتــج املحــي اإلجــاميل 
ــاد  ــاءة اإلقتص ــى كف ــد ع ــذي يعتم ــو ال ــغيل، فالنم ــاءة التش وكف
وقدراتــه التنافســية مــالزم إلنتاجيــة مرتفعــة ومنــو أكــر اســتدامة.

5.2 وقف تراجع القطاعات اإلنتاجية ورفع مساهمتها يف اإلقتصاد

انخفضــت مســاهمة الصناعــة والزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل 
والتشــغيل، بينــام كان هــذان القطاعــان يشــغالن النســبة األكــر من 

العــامل الفلســطينين. وكان قطــاع الزراعــة يشــكل 12% مــن الناتــج 
ــت هــذه  ــام 2017 فوصل ــا يف الع ــام 1994، أم املحــي اإلجــاميل ع
النســبة إىل 3.7%، ويف الصناعــة مــن 21.3% إىل 9.2% خــالل نفــس 
الفــرة. أمــا مــن حيــث التشــغيل، فقــد انخفضــت مســاهمة هــذه 
القطاعــات يف التشــغيل إىل 6.7% يف الزراعــة 13% يف الصناعــة عــام 

2017، بعــد أن كانــت 13.7% و14.3% عــام 2000. 

6.2  وضــع حــد النخفــاض مســتويات األجــور الحقيقيــة للرجال والنســاء 
وزيــادة نســب العــامل الذيــن يتقاضــون الحــد األدىن لألجور 

إن انخفــاض األجــور الحقيقيــة للنســاء والرجــال يف الضفــة الغربيــة 
ــلباً،  ــرت س ــد تأث ــة ق ــتويات املعيش ــأن مس ــي ب ــزة يعن ــاع غ وقط
وخاصــة قضايــا لهــا عالقة بإزديــاد االمســاواة يف املجتمع الفلســطيني. 

7.2 معالجة معدالت املشاركة املنخفضة يف سوق العمل بني 
النساء وقضايا الفصل األفقي والعمودي 

مــن  مبنظومــة  مرتبــط  النســاء  مشــاركة  نســب  انخفــاض  إن 
ــن  ــاط ب ــة اإلرتب ــب، وخاص ــرض والطل ــي الع ــى جانب ــل ع العوام
هيكليــة االقتصــاد وعــرض النســاء لعملهــم. كــام أن تركيــز النســاء 
ــة  ــن اإلقتصادي ــر فرصه ــي ح ــة يعن ــة معين ــات اقتصادي يف قطاع

ــن.  ــة بينه ــادة البطال ــايل زي وبالت

8.2 معالجة اإلشكاالت املرتبطة برتاجع محددات العمل الالئق 

ــة غــر املنظمــة  ــات العمــل وتوســع العامل إن ارتفــاع نســب إصاب
وانخفــاض االنتســاب للنقابــات العامليــة تــدل عى تراجــع محددات 

العمــل الالئــق، مــام يدعــو للتدخــل يف هــذا املجــال أيضــاً. 

9.2 معالجــة الفــرق يف املــؤرشات االقتصاديــة بــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة وخاصــة الفقــر 

كــام أن هنــاك فــرق كبــر بــن املــؤرشات اإلقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ومنهــا أداء ســوق العمــل، إذ ان جــر هــذه الفجــوات يعــد 
أولويــة وطنيــة. فجميــع املــؤرشات االقتصاديــة ظلــت مراجعــة، وتشــمل 
تراجــع منــو الناتــج املحــي اإلجاميل والفــردي، انحســار القطاعــات االنتاجية 
وتوســع الخدمــات، انخفــاض معــدالت التشــغيل، ارتفــاع معــدالت الفقــر. 
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3- التقاطع بني أهداف التنمية املستدامة الخاصة 
بالعمل والخطط الوطنية الفلسطينية ذات الصلة

ــن  ــتقائها م ــم اس ــي ت يســتعرض هــذا القســم اهــم املالحظــات الت
مراجعــة السياســات الوطنيــة التــي تســعى إىل تعزيــز وتحقيــق 
الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة باإلضافــة إىل أجــزاء  
مــن الهــدف األول، الخامــس والعــارش، مــن خــالل مراجعــة أجنــدة 
السياســات الوطنيــة باإلضافــة إىل مجموعــة مــن االســراتيجيات 
ــة  ــة لتنمي ــراتيجية القطاعي ــة: االس ــة ذات العالق ــة القطاعي الوطني
القطــاع  تنميــة  اســراتيجية   ،2022  –  2017 الوطنــي  االقتصــاد 
االجتامعــي 2017-2022، الخطــة اإلســراتيجية لقطــاع التعليم -2022

2017، اســراتيجية قطــاع العمــل 2017- 2022 ، اســراتيجية قطــاع 
الحكــم املحــي 2017 - 2022، االســراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة 
ــة  ــراتيجية الصحي ــن، االس ــن الجنس ــة ب ــاواة والعدال ــز املس لتعزي
الوطنيــة 2017-2022. يــأيت هــذا االســتعراض عــى شــكل مصفوقــة 
ــراتيجيات  ــذه االس ــة يف ه ــة املختلف ــات الوطني ــن السياس ــط ب ترب
ــك  ــق(. كذل ــة يف امللح ــر/ي املصفوف ــة )انظ ــداف املعني ــن األه وب
نقــدم قــراءة أوليــة لهــذه السياســات، تعتمــد عــى دراســة مجموعــة 
مــن األمثلــة املختــارة لهــا داللــة فيــام يتعلــق بتعزيــز فــرص تحقيــق 
األهــداف التنمويــة الخاصــة بالعمــل الالئــق. يتبــن مــن اســتعراض 
ــي  ــات الت ــن السياس ــد م ــاك العدي ــورة أن هن ــراتيجيات املذك االس
تحــاول االســتجابة األهــداف موضــع الدراســة، لكــن التســاؤل يبقــى 
ــق  ــأنها تحقي ــن ش ــة م ــاك إرادة وأدوات تنفيذي ــت هن ــام إذا كان في
تقــدم نحــو تحقيــق هــذه األهــداف. مــع أن الــوزارات املعنيــة 
ــق  ــم مــدى التقــدم يف تحقي وضعــت مؤخــرا “مــؤرشات أداء” لتقيي
االســراتيجيات، فــإن هــذه املــؤرشات مل تنــر حتــى اآلن، مــام يجعــل 
مــن الصعــب معرفــة جاهزيــة صنــاع القــرار لقيــادة الجهــود الوطنية 
للتنميــة املســتدامة خــالل الســنوات القادمــة والتنســيق فيــام بينهــا.

1.3 عــى ســبيل املثــال تنــص األولويــة الوطنيــة رقــم 6 يف أجنــدة 
السياســات الوطنيــة عــى رضورة بنــاء اقتصــاد مســتقل مــن خــالل 
تبنــي سياســة وطنيــة لبنــاء اقتصــاد فلســطن املســتقبي، ومــن أجل 
ــا  ــك تطــرح مجموعــة مــن التدخــالت السياســاتية منه ــق ذل تحقي
ــز  ــع الركي ــة يف فلســطن، م ــاء القطاعــات اإلنتاجي ــادة بن ــالً: إع مث
ــة  ــع والزراعــة والســياحة واســتعادة القاعــدة الصناعي عــى التصني
يف غــزة. تخــدم هــذه األولويــة أهــداف التنميــة املســتدامة بشــكل 
ــق  ــام يتعل ــد في ــاص، وبالتحدي ــكل خ ــن بش ــدف الثام ــام، واله ع
ــة  ــع والزراع ــى التصني ــز ع ــع الركي ــة م ــات اإلنتاجي ــاء القطاع ببن
ــوات  ــات والخط ــا اآللي ــالت تعوزه ــذه التدخ ــياحة. إال أن ه والس
ــات،  ــاء هــذه القطاع ــادة بن ــا إع ــن خالله ــي ســيتم م ــة الت العملي
فــال تذكــر عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر دعــم صغــار الفالحــن، 
ــن  ــد الفالح ــة، تزوي ــتخدامات الزراعي ــاه لالس ــة املي ــض تعرف تخفي
باألســمدة الالزمــة. وال تذكــر بخصــوص الصناعــة مثــال كيفيــة 
حاميتهــا: تأهيــل معاهــد تدريــب تقنــي يف الصناعــات الواعــدة يف 
فلســطن، تعزيــز ثقافــة العمــل املهنــي مــن خــالل الرويــج لــه يف 
املــدارس، رفــع عــدد الحاصلــن عــى شــهادة تدريــب مهنــي. أمــا 
بخصــوص الســياحة فــال يوجــد أيضــاً أي ذكــر للخطــوات العمليــة، 
مثــالً تأهيــل املرافــق الســياحية الهامــة، عمــل بــرورشات تعريفيــة 
وترويجــة لهــذه املرافــق بعــدة لغــات، تعزيــز الســياحة الداخليــة 
ــب  ــن الجان ــث ع ــج للحدي ــادة يف املناه ــص م ــالل تخصي ــن خ م

الســياحي لهــذه املرافــق وغــره. 

2.3 ينــص الهــدف االســراتيجي األول يف االســراتيجية القطاعيــة 
ــطيني  ــاد فلس ــاء اقتص ــى رضورة بن ــي ع ــاد الوطن ــة االقتص لتنمي
مســتقل، مــن خــالل مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة، هــي: 
التجــارة  تســهيل  اإلرسائيــي،  االقتصــاد  عــى  االعتــامد  تقليــل 
ــر  ــز وتطوي ــة، تعزي ــات الدولي ــل املامرس ــا ألفض ــطينية وفق الفلس
الصــادرات الفلســطينية. تطويــر تجــارة الخدمــات. ال توضــح هــذه 
ــامد عــى  ــل االعت ــا تقلي ــن خالله ــي ســيتم م ــة الت السياســية اآللي
االقتصــاد اإلرسائيــي. وتكتفــي يف التدخــالت السياســاتية التــي 
ــارة،  ــذه التج ــة ه ــد ماهي ــاري دون تحدي ــب التج ــا بالجان تقرحه
متجاهلــة بذلــك عــدة أمــور: أوالً أن التجــارب الدوليــة أثبتــت 
فشــل املدخــل التجــاري وحــده يف تحقيــق التنميــة، وخاصــة 
أن التبــادالت التجاريــة تحــدث بــن دول تتفــاوت يف قدراتهــا 
ــة يجــب أن  ــة التنمي ــارة عملي ــود التج ــي تق ــاً، ل ــة. ثاني االقتصادي
ــة للصناعــة بحيــث تتعــزز  ــر الصناعــة وتوفــر حامي يســبقها تطوي
القــدرة اإلنتاجيــة للبلــد وتكــون قــادرة عــى املنافســة قبــل الولــوج 
يف تحريــر التجــارة ورفــع الحاميــة عنهــا. كذلــك، تقــرح التدخــالت 
السياســاتية التجاريــة وفقــاً “ألفضــل املامرســات الدوليــة” دون 
تحديــد مــا هــي املامرســات الفضــى املناســبة لفلســطن، وخاصــة 
أن الســياق الفلســطيني يختلــف عــن جميــع االقتصــادات يف العــامل 

ــالل.  ــع لالحت ــاد خاض ــه اقتص كون

3.3 تقــرح السياســة الوطنيــة رقــم 6.12 يف أجنــدة السياســات 
الوطنيــة خلــق فــرص عمــل مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت، 
ــن  ــراكات ب ــن خــالل ال ــرص العمــل م ــق ف وهــي: اإلرساع يف خل
ــل  ــرص العم ــق ف ــج خل ــر برام ــاص، تطوي ــام والخ ــن الع القطاع
للمــرأة وتوســيع صنــدوق  الفــرص  للخريجــن، ضــامن تكافــؤ 
ــن  ــر رشاكات ب ــن رضورة تطوي ــم م ــطيني. بالرغ ــف الفلس التوظي
القطاعــن العــام والخــاص إال أن تطويــر هــذه الــراكات ال يضمــن 
ــد  ــدة دون تحدي ــل جدي ــرص عم ــف وف ــق وظائ ــه خل ــد ذات بح
طبيعــة هــذه الــراكات ويف أيــة قطاعــات ســتتم، وأيــة قطاعــات 
ــادرة  ــت ق ــس الوق ــل ويف نف ــرص عم ــق ف ــى خل ــادرة ع ــي ق ه
عــى ضــامن تحقيــق األهــداف األخــرى مثــل تفكيــك التبعيــة 
االقتصاديــة مــع إرسائيــل وبنــاء اقتصــاد مســتقل. مــن جانــب آخــر 
ــن شــأنها تشــجيع هــذا الشــكل  ــز م ــة حواف ــرح التدخــل أي ال يق
مــن الــراكات. أمــا تطويــر برامــج فــرص عمــل للخريجــن وضــامن 
ــدم  ــل يف ع ــي يتمث ــكال الحقيق ــل أن اإلش ــرص، يتجاه ــؤ الف تكاف
توفــر فــرص عمــل أساســاً، أمــا فيــام يخــص ضــامن تكافــؤ الفــرص 
فــال يــأيت املقــرح عــى تقديــم تدخــالت مــن شــأنها فعــالً تحقيــق 

ــؤ.  هــذا التكاف

4.3 ينــص الهــدف االســراتيجي األول يف اســراتيجية قطــاع العمــل 
عــى خفــض معــدالت البطالــة مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت 
السياســاتية، هــي: العالقــة املتبادلــة والتشــاركية بــن وزارة العمــل 
وأربــاب العمــل والعاملــن نشــطة وقويــة، تفعيــل نظــام معلومــات 
الفرديــة  املشــاريع  تعزيــز  وتحديثــه،   )LMIS( العمــل  ســوق 
ــطيني.  ــل الفلس ــة للعم ــل األجنبي ــواق العم ــح أس ــة وفت والجامعي
ال يشــر التدخــل األول كيــف ستســاهم العالقــة التشــاركية يف 
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تخفيــض البطالــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة. بينــام تفعيــل 
ــث  ــة، حي ــة األهمي ــات ســوق العمــل مســألة يف غاي نظــام معلوم
ــوص  ــة بخص ــالت الالزم ــراح التدخ ــى اق ــرار ع ــاع الق ــاعد صن يس
ــوات  ــة الفج ــة وطبيع ــى بطال ــوي ع ــي تحت ــات الت ــر القطاع أك
ــؤدي إىل  ــل النظــام وحــده ال ي ــم والســوق، إال أن تفعي ــن التعلي ب
تخفيــض البطالــة. التدخــل املرتبــط بتعزيــز املشــاريع الفرديــة 
والجامعيــة ال يوضــح اآلليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا ذلــك، 
ــب يف الســنوات األوىل أو  ــن الرضائ ــاء هــذه املشــاريع م ــالً إعف مث
ــك ال يحــدد املقــرح  ــدة مخفضــة. كذل ــل بأســعار فائ ــم متوي تقدي
يف أيــة قطاعــات يجــب أن تكــون هــذه املشــاريع. بخصــوص فتــح 
أســواق عمــل أجنبيــة، رغــم أن املقــرح ال يوضــح اآلليــة لتحقيــق 
ــذا  ــل هك ــة أن مث ــرح يتجاهــل حقيق ــك، فاألهــم أن هــذا املق ذل
سياســة دون تفصيــل أو تقييــد ستشــجع عــى هجــرة العقــول 
وجعــل ســوق العمــل الفلســطيني يخــر الكثــر مــن كفاءتــه. مــام 
ســيعزز اعتــامد االقتصــاد الفلســطيني عــى عوامــل خارجيــة قابلــة 
للتغــر نتيجــة أي تغــر ســيايس أو يف العالقــات مــع هــذه الــدول. 
كذلــك ال تقــرح هــذه التدخــالت أيــة آليــات مــن أجــل الحــد مــن 
العاملــة يف إرسائيــل، رغــم أن هــدف تخفيــف التبعيــة االقتصاديــة 
إلرسائيــل وأن العاملــة يف إرسائيــل ال تحقــق الحــد األدىن مــن رشوط 
العمــل الالئــق ويعــاين فيهــا العــامل مــن اســتالبات مزدوجــة. هــذا 
باإلضافــة إىل أن االعتــامد عــى العمــل يف إرسائيــل يخضــع لــروط 

ــة لحظــة.   ــزاز يف أي ــة لالهت سياســية قابل

5.3 أمــا الهــدف االســراتيجي الرابــع مــن االســراتيجية الوطنية العر 
قطاعيــة يســعى لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن الجنســن ومتكــن 
املــرأة عــى تعزيــز مشــاركة املــرأة يف القطــاع االقتصــادي، من خالل 
نــر معايــر العمــل الالئــق للنســاء العامــالت يف املؤسســات العامــة 
والخاصــة واملجتمعيــة والدوليــة العاملــة يف فلســطن. ال تقــدم هذه 
ــك  ــق الهــدف املنشــود، كذل ــة تدخــالت تضمــن تحقي السياســة أي
فــإن نــر معايــر العمــل الالئــق ال تكفــي لتحقيــق ذلــك، فهنــاك 
عــى ســبيل املثــال قانــون العمــل والــذي ينــص عــى بعــض القضايــا 
ــك  ــع ذل ــق، م ــل الالئ ــق العم ــا إىل تحقي ــزام به ــؤدي االلت ــذي ي ال
الجــزء األكــر مــن القطــاع الخــاص يتجاهــل هــذا القانــون، حيــث 
ــل  ــون أق ــة يتقاض ــئات الخاص ــل يف املنش ــف عام ــزال 126 أل ال ي
مــن الحــد األدىن لألجــور، معظمهــم مــن النســاء، وإن الفجــوة بــن 
ــام نحــو 82% مــن عــامل  ــة جــداً، بين أجورهــم والحــد األدىن عالي
القطــاع الخــاص ال يحصلــون عــى مكافــأة نهايــة الخدمــة ونســبة 
ــب.  ــة الرات ــون عــى إجــازات مدفوع ــن العــامل ال يحصل ــة م عالي
كــام أن الكثــر مــن املنشــآت االقتصاديــة ال تراعــي رشوط الســالمة 
ــاء العمــل  ــد مــن العــامل أثن ــة، مــام يــؤدي إىل مــوت العدي املهني
دون اتخــاذ إجــراءات صارمــة اتجــاه ذلــك. تدلــل هــذه املــؤرشات 
وغرهــا أن نــر املعايــر أو وجــود قانــون ال يضمــن وحــده تحقيــق 
ــة  ــرأة يف العملي ــاركة امل ــز مش ــن تعزي ــود وال يضم ــدف املنش اله

االقتصاديــة واالنتاجيــة. 

6.3 وباملجمــل ميكــن االســتنتاج أن االســراتيجيات الوطنيــة املختلفة 
تتقاطــع بشــكل كبــر مــع أهــداف التنمية املســتدامة ومنهــا الهدف 
الثامــن الــذي يتعلــق بالعمــل. فهــي تركــز عــى دعــم منــو اإلقتصــاد 

وتحســن اإلنتاجيــة وتشــجيع املشــاركة يف ســوق العمــل وتخفيــض 
البطالــة والتأكيــد عــى أهميــة العمــل الالئــق. وتهتم إالســراتيجيات 
ــا  ــة املســتدامة بقضاي ــة، كــام هــو الحــال يف أهــداف التنمي الوطني
الشــباب وإنتقالهــم مــن التعليــم إىل ســوق العمــل وتقليــل البطالــة 
بــن صفوفهــم، خاصــة النســاء. إال أن االســراتيجيات الوطنيــة تعــاين 

مــن مجموعــة مــن القضايــا وهــي: 

تعطــي اإلســراتيجيات الوطنيــة نفــس األهميــة لجميــع القضايــا   -
ــات واضحــة.   ــاك أولوي ــايل ليــس هن ــا، وبالت ــي تتناوله الت

توضــح هــذه االســراتيجيات التدخــالت السياســاتية بشــكل عام   -
ــق  ــتخدامها لتحقي ــب اس ــي يج ــات الت ــح اآللي ــا ال توض ولكنه

ــر.  ــا، فهــي تبقــى عامــة بشــكل كب أهدافه
ــن  ــراتيجيات ب ــذه االس ــاتية يف ه ــالت السياس ــط التدخ ال ترب  -
التدخــالت  الجــزيئ والــكي. فمعظــم  مســتويات االقتصــاد 
ــه داخــل القطــاع.  ــا ميكــن عمل ــأيت عــى شــكل مقرحــات مل ت
فعــى ســبيل املثــال، ال ترتبــط اإلســراتيجيات بــن تحســن أداء 

القطاعــات اإلنتاجيــة ودور التجــارة. 
دون تحديــد مــؤرشات كميــة واضحــة وقابلــة للتحقيــق يف   -
ــكل هــذه األهــداف، تكــون  فــرة الســنوات العــر القادمــة ل
ــادي  ــو االقتص ــامل للنم ــوذج ش ــياق من ــا يف س ــة ببعضه مرتبط
واالجتامعــي املنشــود، مثــل تخفيــض البطالــة اىل 20% بحلــول 
عــام 2030، أو زيــادة اإلنتاجيــة بنســبة محــددة ومدروســة يف 
قطاعــات حيويــة، أو زيــادة عاملــة النســاء اىل معــدالت أقــرب 
اىل تلــك الســائدة يف املنطقــة، أو تقليــل نســبة الذيــن يتقاضــوا 
أكــر مــن الحــد األدىن لألجــور اىل أقــل مــن 20%، الــخ، فأنهــا 
مهــام كانــت السياســات صائبــة وباالتجــاه املناســب، فــأن 
ــة وصهرهــا يف  ــود القطاعي ــن تنجــح بتنســيق الجه فلســطن ل

ــتدامة.   ــة املس ــداف االتنموي ــق األه ــد لتحقي ــياق موح س
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4- سياسات اقتصادية باتجاه تحقيق مقاصد الهدف 
الثامن

إن مقــدرة جميــع أو معظــم الــدول الناميــة عــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
ــن  ــن ب ــر م ــه.  وفلســطن تعت ــراً مســلامً ب ــة، ليســت ام املســتدامة كامل
الــدول التــي تواجــه تحديــات اضافيــة عــام تواجهــه مثيالتهــا مــن الــدول 
ــن  ــا م ــالل وحرمانه ــج عــن االحت ــة، بســبب الوضــع االســتثنايئ النات النامي
ــه  ــا ومواردهــا. وهــذا الظــرف يلقــي بعبئ مامرســة ســيادتها عــى أراضيه
ــف  ــى مختل ــل وع ــواق العم ــي وأس ــاد الوطن ــم االقتص ــى أدوات تنظي ع
ــطن  ــراز فلس ــى اح ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــدر م ــن، بق ــدف الثام ــد اله مقاص
للتنميــة املســتدامة يف مجــاالت اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة وغرهــا، مــام 
ــة heterodox” مــن السياســات والتدخــالت  ــب رزمــة “غــر اعتيادي يتطل

ــة.  قــد ال تلجــئ لهــا دول مامثل

يف الحالــة الفلســطينية، فــإن التقــدم االقتصــادي واالجتامعــي مرهون يف 
جميــع ابعــاده مبــدى تدخــل االحتــالل أو عدمــه بالشــأن الفلســطيني، 
بقــدر مــا يعتمــد عــى انتهــاج السياســات الفلســطينية الصائبــة 
ــات  ــت السياس ــام ارتق ــر، مه ــى آخ ــرة. مبعن ــة ومثاب ــا بحيوي وتنفيذه
ــطت  ــام نش ــاً، ومه ــى عاملي ــتويات املث ــطينية اىل املس ــة الفلس التنموي
الحكومــة واالطــراف املعنيــة يف تطبيقهــا، فــإن جدواهــا تبقــى خاضعــة 
ــح  ــة املطــاف، للمصال ــة، ويف نهاي ــة املتقلب للظــروف السياســية واألمني
العليــا لالحتــالل االرسائيــي. بالتــايل، ال ميكــن مكافحة البطالــة أو ضامن 
الحــد األدىن لألجــور أو ســحب العاملــة داخــل ارسائيــل ومســتوطناتها 
ــاء االقتصــاد الوطنــي املنتــج، وهــذا بــدوره يتطلــب سياســات  دون بن
ــات  ــياق العالق ــن س ــة ضم ــر متاح ــة غ ــة أو متويلي ــة أو نقدي تجاري

ــة القامئــة.  ــة الفلســطينية االرسائيلي االقتصادي

هــذا ال يعنــي عــى االطــالق وال يــرر الريــث أو االستســالم لألمــر 
الواقــع، بــل يســتدعي يف آن واحــد اليقظــة والحــذر والجــرأة 
والواقعيــة يف التوقعــات عنــد وضــع السياســات وتصميــم التداجالت 
وآليــات التنفيــذ. مــن هــذا املنطلــق، وعــى ضــوء االســتعراض 
ــالداء الفلســطيني يف  ــايل ل ــاه الح يف االقســام الســابقة حــول االتج
ــة  ــة، واملتمثل مــؤرشات الهــدف الثامــن وحــول اإلتجاهــات املرغوب
القطاعيــة  واالســراتيجيات  الوطنيــة  السياســات  مصفوفــة  يف 
ــه  ــة، فإن ــداف العاملي ــف األه ــع مختل ــا م ــطينية وتقاطعاته الفلس
مــن املمكــن تحديــد أبــرز السياســات واولويــات تنفيذهــا يف 
املرحلــة القريبــة القادمــة مبــا ميكــن أن يضمــن أن الجهــات املعنيــة 
تقــوم بقصــارى جهدهــا ويف االتجــاه األنســب ضمــن ســياق الظــرف 
ــام يف هــذه املراجعــة األوىل لالنطــالق يف  الفلســطيني الخــاص. بين
مســار تحقيــق االهــداف التنمويــة املســتدامة، يركــز هــذا التقريــر 
ــام  ــن قي ــد م ــوب، ال ب ــام املطل عــى رســم االتجــاه السياســايت الع
الجهــات الحكوميــة والريكــة املعنيــة بقضايــا ســوق العمــل 
بااللتــزام مبــا وضــع مــن مــؤرشات كميــة لــألداء املرغــوب واملعقــول 
ــا  ــن مالمئته ــد م ــنوياً للتأك ــا س ــرة 2020-2030، ومراجعته يف الف
وواقعيتهــا بحســب تطــورات الوضــع االقتصــادي والســيايس العــام.                

يف هــذه املرحلــة مــن التحليــل واالســتنتاج، فــإن مجــاالت التدخــل 
السياســايت االقتصــادي واالجتامعــي املقرحــة تحــاور املســتوين 
الــكي والجــزيئ، وهــي مبنيــة بشــكل كبــر عــى دراســات وتقاريــر 
ســابقة ملعهــد أبحــاث السياســات اإلقتصاديــة )النقيــب، 2003؛ 
  )2006( واألونكتــاد   ،)2018( الدوليــة  العمــل  منظمــة   )2006

والخالــدي وتقديــي )2009(. 

1.4 بناء رؤية تنموية لها أولويات قطاعية محددة 

لتثبيــت عمليــة الراكــم اإلمنــايئ يف اتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة، وخاصــة املتعلقــة بالعمــل والحــد مــن الفقــر واملســاواة 
بــن الجنســن، يتطلــب تحديــد األولويــات عــى مســتوى القطاعــات 
الرئيســية والقطاعــات الفرعيــة. فاملطلــوب هــو الركيــز عــى عــدد 
ــل  ــن أج ــة م ــات الفرعي ــات أو القطاع ــن القطاع ــداً م ــدود ج مح
ــرى  ــة أخ ــال ملجموع ــم االنتق ــن ث ــدودة، وم ــداف مح ــق أه تحقي

مــن األهــداف. 

ومــن املهــم أن تكــون القطاعــات االقتصاديــة ذات األولويــة قــادرة عــى 
وضــع حــد لالنكــامش االقتصــادي واملحافظــة عــى مســتويات العاملــة 
أو زيادتهــا. ينبغــي لعمليــة تحديــد األولويــات أن تركــز عــى القطاعات 
ــة  ــية واإلقتصادي ــروف السياس ــم الظ ــتمر رغ ــتطاعت أن تس ــي اس الت
ــنوات  ــدى الس ــى م ــطيني ع ــاد الفلس ــهدها االقتص ــي ش ــيئة الت الس
ــدرة  ــات، الق ــذه القطاع ــار ه ــر اختي ــن معاي ــة. وم ــن املاضي العري
عــى خلــق فــرص عمــل مســتدامة، وأن تكــون للقطــاع روابــط خلفيــة 
)املــوارد الطبيعيــة أو املــوارد األوليــة املطلوبــة( وروابــط أماميــة قويــة. 
ــة  ــوي يف الســوق املحلي ــذا القطــاع وجــود ق كــام يجــب أن يكــون له

مــن حيــث اإلســتهالك مــع إمكانيــة للتصديــر خــارج فلســطن. 

ومــن القطاعــات التــي ميكــن ادراجهــا كقطاعــات ذات أولويــة 
بحســب هــذه املعايــر تشــمل بعــض املنتجــات الزراعيــة، وفــروع 
الصناعــة التحويليــة، باالضافــة إىل خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات. 
مــن شــأن تحديــد هــذه األولويــات القطاعيــة تيســر عمليــة 
ــى  ــاء البن ــادة بن ــل وإع ــادة تأهي ــات يف أنشــطة إع ــد األولوي تحدي
ــادة  التحتيــة. لتحقيــق النجــاح يف هــذه القطاعــات، ال بــد مــن زي
كل مــن عــرض منتجــات القطاعــات ذات األولويــة والطلــب عليهــا 
عــى املســتوى املحــي. كــام مــن الــرضوري دعــم جانــب العــرض 
مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة واالرتقــاء مبســتوى رأس املــال البــري 
واملــادي، واإلهتــامم بنقــل التكنولوجيــا. كــام ال بــد مــن العمــل عى 
تشــجيع الطلــب عــى املنتجــات املحليــة مــن خــالل برامــج لتوفــر 
الحوافــر أو القيــام بحمــالت لتشــجيع اســتهالك هــذه املنتجــات أو 

ــة.    ــع اإلرسائيلي نشــاطات مقاطعــة البضائ

ــجيع  ــة وتش ــاءات رضيبي ــات اعف ــذه القطاع ــح ه ــر مبن ــن النظ ميك
ــل مشــاريع صغــرة فيهــا وحاميتهــا مــن املنافســة،  مخططــات لتموي
ــة  ــذه الحامي ــق يف ه ــم التفري ــن امله ــام م ــة. ك ــة معين ــرات زمني لف
بــن مدخــالت اإلنتــاج والســلع النهائيــة، حيــث أنــه مــن املهــم حاميــة 
الســلع النهائيــة بينــام يتــم تحفيــز اســتراد مدخــالت االنتــاج. يجــب 
ــي  ــة لباق ــا رافع ــات املســتهدفة بصفته ــل هــذه القطاع النظــر اىل مث
القطاعــات اإلقتصاديــة تؤثــر بشــكل إيجــايب ومفصــي عــى رفــع 
اإلنتاجيــة والقيمــة املضافــة، وخفــض نســب البطالــة، ورفع مســتويات 
األجــور الحقيقيــة، وتشــجيع النســاء عــى اإلنخــراط يف ســوق العمــل. 

2.4 ربط األولويات االقتصادية التنموية مبخرجات التعليم 

عــى رأس األولويــات التكامليــة للقطاعــات اإلقتصاديــة يــأيت قطــاع 
التعليــم، حيــث ينبغــي أن يتــم الركيــز يف التعليــم عــى املهــارات 
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يف  املحــددة  األولويــات  أهــداف  لتحقيــق  الالزمــة  واملؤهــالت 
ــة،  ــطن مرتفع ــم يف فلس ــتويات التعلي ــة. فمس ــات اإلنتاجي القطاع
ولكنهــا ال تفــي بالغــرض فيــام يتعلــق بتحســن االنتاجيــة يف 
القطاعــات اإلقتصاديــة. فحاليــاً يتــم الركيــز يف التعليــم عــى 
املعرفــة وليــس عــى املهــارات، لذلــك فــإن قــدرات الطــالب تتمركــز 
ــار  ــداع واالبكت ــز االب ــس حــول تحفي ــرة ولي ــارات الذاك حــول اختب
ــع.  ــى أرض الواق ــة ع ــج عملي ــكار إىل نتائ ــل األف ــة تحوي أو كيفي
لذلــك ال بــد مــن الركيــز عــى النوعيــة يف التعليــم املتخصــص الــذي 
يركــز عــى املهــارات وليــس فقــط عــى تحصيــل مســتواً معــن مــن 

ــي.  ــل العم التحصي

3.4 معالجة الرتاجع يف محددات العمل الالئق

ــي  ــالل مفت ــن خ ــل م ــون العم ــق قان ــة تطبي ــن متابع ــد م ال ب
وزارة العمــل وتشــجيع العــامل عــى املطالبــة بحقوقهــم وتفعيــل 
ــامل  ــب الع ــض نس ــم خف ــن امله ــام م ــة. ك ــات العاملي دور النقاب
الذيــن يكســبون الحــد األدىن لألجــور مــن خــالل الحــد مــن انتشــار 
العاملــة غــر املنظمــة والتــي تعنــي ظــروف عمــل ســيئة وانعــدام 
ــاعدة  ــالل مس ــن خ ــك م ــم ذل ــة. ويت ــوق العاملي ــة والحق للحامي
القطاعــات االقتصاديــة عــى تحســن الجــودة والتســويق والحاميــة 
مــن املنافســة غــر العادلــة، ســواء كانــت دوليــة أو ارسائيليــة. كــام 
ال بــد مــن إعطــار فــرص أكــر لــذوي اإلعاقــة، حيــث أن مؤهالتهــم 
العلميــة مرتفعــة، إال أن انخراطهــم يف ســوق العمــل يبقــى ضعيفــاً. 
وهــذا ميكــن تحقيقــه مــن خــالل حمــالت توعيــة عــن أحقيــة ذوي 

ــاج.  اإلعاقــة يف العمــل واملشــاركة يف اإلنت

4.4  ربط األولويات االقتصادية باألهداف اإلجتامعية 

ال بــد مــن تحديــد مجموعــة مــن األولويــات التكامليــة يف مجــاالت 
الصحــة وشــبكات األمــان اإلجتامعيــة بحيــث تتكامــل مــع األولويات 
يف القطاعــات اإلنتاجيــة. لذلــك ال بــد مــن عــدم الســامح بإرتفــاع 
فجــوة األجــور يف القطــاع الواحــد أكــر مــن حــد معــن، ألن ذلــك 
لرفــع  الحاجــة  وإىل  املجتمــع  يف  الالمســاواة  تزايــد  إىل  يــؤدي 
ــراء  ــات الفق ــتجابة إلحتياج ــن االس ــان. وميك ــبكات األم ــة ش تغطي
ــة  ــات اإلنتاجي ــالل القطاع ــن خ ــدواء م ــكن وال ــذاء واملس ــن الغ م
ــة  ــص بعــض املــوارد املالي ــم تخصي ــة. ومــن الــرضوري أن يت املحلي
لتلبيــة االحتياجــات األساســية )التغذيــة، والصحــة والتعليــم( قبــل 
ــات  ــن آلي ــة. ب ــو ذات األولوي ــات النم ــى قطاع ــوارد ع ــع امل توزي
الربــط التــي ميكــن اســتخدامها عــى مســتوى القطاعــات الفرعيــة 
أو مســتوى قطاعــات محــددة: منــح اعفــاءات رضيبيــة، مخططــات 
لتمويــل مشــاريع صغــرة، تدريــب العــامل واالرتقــاء مبســتوياتهم، 
دعــم عوامــل اإلنتــاج، اســتخدام التكنولوجيــا إلضافــة القيمــة 
ــات  ــع الحاج ــواءم م ــا لتت ــذه التكنولوجي ــر ه ــى تطوي ــل ع والعم

ــة.  ــددات املحلي واملح

5.4 استثامر يف تراكم رأس املال اإلجتامعي 

ــن  ــد م ــري، ال ب ــادي والب ــال امل ــم رأس امل ــن تراك ــتفادة م لإلس
اإلســتثامر يف رأس املــال اإلجتامعــي، أي نظــام اإلطــار القانــوين 
واملؤســي الــذي يشــجع اإلســتثامر ال اإلســتهالك، كــام يشــجع 
ــل  ــد الدخ ــؤدي إىل تولي ــي ت ــطة الت ــة ال األنش ــطة اإلنتاجي االنش
الريعــي )مثــل بيــع األرايض(.  اهمــل هــذا النــوع مــن رأس املــال 

ــاءة  ــادة كف ــياً يف زي ــراً اساس ــل عن ــه ميث ــام 1967، ولكن ــذ الع من
اإلقتصــاد. ولضــامن نجــاح هــذه السياســات اإلقتصاديــة، ال بــد 
مــن التنســيق بــن الــوزارات املختلفــة، كــوزارة اإلقتصــاد، واملاليــة 
باحتياجــات  التنميــة  ونفقــات  أولويــات  لدمــج  والتخطيــط، 

ومقتضيــات امليزانيــة.

6.4 آليات التكيف والتعامل مع واقع األزمة 

ــة،  ــع األزم ــع واق ــل م ــف والتعام ــات التكي ــة آلي ــم دراس ــن امله م
وهــي اآلليــات التــي قامــت الصناعــات املحليــة والتجــار املحليــون 
ــع الحــال الراهــن واملشــوه.  ــع واق ــم م ــا للتأقل بابتكارهــا وتكييفه
وينبغــي العمــل فلســطينياً عــى تحســن هــذه الوســائل الحيويــة 
لتحقيــق اإلكتفــاء الــذايت والتجــارب املراكمــة ونقلهــا إىل مجتمعات 
الصلــة.  ذات  األخــرى  الصناعــات  وتطبيقهــا يف  أخــرى  محليــة 
ــة  ــة اقتصادية-اجتامعي ــواة لرؤي ــج الن ينبغــي أن تشــكل هــذا النه
ذات أهــداف قطاعيــة محــددة )باإلضافــة إىل الرامــج والسياســات 
الراميــة إىل تطويــر الصناعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة والتــي 
ــة(.  ــة للبقــاء واإلســتمرار رغــم الظــروف الراهن ــا امكاني ــر له تتوف

4.7 االستفادة من األبحاث االقتصادية واالجتامعية وتجارب 
الدول األخرى 

ــرة  ــة الوف ــن الدراســات العلمي ــرار اإلســتفادة م ــي الق عــى صانع
البحــوث  قبــل مؤسســات  مــن  الفلســطيني،  اإلقتصــاد  بشــأن 
واملؤسســات اإلمنائيــة الوطنيــة والدوليــة يف فــرة األزمــات وخارجها. 
كــام ميكــن لفلســطن االســتفادة مــن تجــارب دول رشق آســيا التــي 
نجحــت يف تحقيــق منــو اقتصــادي رسيــع يف ظــل أزمــة إقتصاديــة 
عميقــة ورصاع ســيايس. شــملت اســراتيجيات هــذه البلــدان الركيــز 
ــة  عــى النهــوض بعــدد محــدود مــن القطاعــات خــالل فــرة زمني
ــة اإلســتخدام  ــات كثيف ــات شــملت صناع محــددة. وهــذه القطاع
لــرأس املــال توازيهــا قطاعــات أخــرى كثيفــة اإلســتخدام لليــد 
العاملــة متدنيــة املهــارة وأنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع الوســيطة 
ــل  ــي. مث ــدم التكنولوج ــة التق ــع عملي ــل دف ــن أج ــاملية م والرأس
هــذه االســراتيجية تظهــر نهــج ذو حديــن، يشــتمل عــى صناعــات 
موجهــة نحــو التصديــر تعمــل عــى أســاس مبــادئ التجــارة الحــرة، 
وأخــرى صناعــات محميــة متامــاً. أي أنــه ميكــن اســتخدام الحاميــة 

ــة لبعــض القطاعــات وأخــرى تــرك مفتوحــة متامــاً.  التجاري

4.8 الخالصة 

ــام  ــطن في ــن يف فلس ــع الراه ــة للوض ــر مراجع ــذا التقري ــدم ه ق
ــذي  ــة املســتدامة وال ــن أهــدف التنمي ــن م ــدف الثام ــق باله يتعل
بــن  التقاطــع  وتنــاول  والعمــل،  اإلقتصــادي  بالنمــو  يعنــى 
ــول  ــات ح ــدم اقراح ــة وق ــراتيجيات الوطني ــن واإلس ــدف الثام اله
ــن  ــا ميك ــدف. م ــذا اله ــد ه ــق مقاص ــن أن تحق ــراتيجيات ميك اس
اســتخالصه مــن هــذه املراجعــة هــو أن الوضــع الفلســطيني يعــاين 
مــن مشــاكل عديــدة فيــام يتعلــق مبقاصــد الهــدف الثامــن. فالنمــو 
اإلقتصــادي متأرجــح، والبطالــة مرتفعــة، ومشــاركة النســاء يف ســوق 
ــل  ــات العم ــة تراجــع، وإصاب ــل منخفضــة، واألجــور الحقيقي العم
ــة، ويف  ــة ضعيف ــات العاملي ــامل يف النقاب ــاركة الع ــة، أم مش مرتفع
ــى  ــون ع ــامل يصنف ــن الع ــن 60% م ــر م ــد أك ــت نج ــس الوق نف
ــة خاصــة يف  ــر مرتفع ــة، ومعــدالت الفق ــر منتظم ــة غ ــم عامل أنه
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ــا  ــدا عندم ــر تعقي ــح أك ــا تصب ــذه القضاي ــام أن ه ــزة. ك ــاع غ قط
نــرى بــأن هــذه املــؤرشات ال تتحســن مــع مــرور الزمــن، بــل عــى 
ــع  ــاء، وتراج ــة النس ــق ببطال ــام يتعل ــة في ــع، خاص ــس، تراج العك
ــة،  ــر املنظم ــة غ ــامل يف العامل ــد الع ــة، وتواج ــن الحقيقي اجوره
ألــخ. هــذا الوضــع املتــأزم يدعــو لصياغــة سياســات وطنيــة عاجلــة 

ملعالجــة تراجــع املــؤرشات اإلقتصاديــة مــن خــالل وضــع أولويــات 
إقتصاديــة والركيــز عــى قطاعــات معينــة ميكــن لنجاحهــا أن 
ــات ال  ــح رافعــة لإلقتصــاد ككل. لنجــاح تحقيــق هــذه األولوي يصب
ــة  ــة والكلي ــز عــى منظومــة مــن السياســات الجزئي ــد مــن الركي ب

ــا يف هــذا الفصــل.    ــم التطــرق له ــة ت واالجتامعي
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8.2 تحقيق مستويات أعى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، والتطور التكنولوجي واالبتكار مبا يف ذلك من خالل الركيز عى القطاعات ذات القيمة 
املضافة العالية واليد العاملة كثيفة العاملة.

السلطة الوطنية الفلسطينية 
)أجندة السياسة الوطنية 

)2017-2022

6. االستقالل 
االقتصادي

11.6 بناء اقتصاد فلسطن 
املستقبي.

6.11.1: إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية يف فلسطن، مع الركيز 
عى التصنيع والزراعة والسياحة واستعادة القاعدة الصناعية يف 

غزة.
  6.11.2: جذب االستثامر املبارش املحي واألجنبي، مع الركيز 

عى قطاعات البناء والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

  6.11.4: التخطيط واالستثامر يف البنية التحتية االسراتيجية 
)املاء، الكهرباء، النقل وشبكات االتصاالت، املطارات، املوانئ 

البحرية واملجمعات الصناعية(.
  6.11.5: تعزيز دور القطاع املايل يف دعم منو القطاع الخاص.

 6.11.6: سد فجوة التنمية يف الضفة الغربية وغزة.

10. مجتمعات قادرة 
عى الصمود

10. 29. تنشيط الزراعة وتقوية 
مجتمعاتنا الريفية.

10.29.1: زيادة اإلنتاج النبايت والحيواين وتطوير سالسل القيمة
10..29.2: حامية ودعم املزارعن، وال سيام يف املناطق املعرضة 

للتهديد.

وزارة االقتصاد الوطني 
)االسراتيجية القطاعية لتنمية 

االقتصاد الوطني 2017 - 
.)2022

1. اقتصاد فلسطيني 
مستقل

1.1 تقليل االعتامد عى االقتصاد 
اإلرسائيي.

1.2. تسهيل التجارة الفلسطينية 
وفقا ألفضل املامرسات الدولية.
1.3. تعزيز وتطوير الصادرات 

الفلسطينية.
1.4. تطوير تجارة الخدمات.

1.1.1. تنويع الركاء التجارين والعثور عى أسواق بديلة

1.2.1. توفر بيئة عمل مناسبة

1.3.1. تنفيذ خطة اسراتيجية التصدير الوطنية.

1.4.1. تنظيم وإضفاء الطابع املؤسي عى التجارة يف الخدمات

3. صناعة فلسطينية 
رائدة وتنافسية

3.1. تطوير القدرة التنافسية 
للمؤسسات الصناعية

3.2. زيادة حجم الصادرات 
الصناعية

3.3. زيادة حصة املنتج املحي يف 
السوق الفلسطيني

3.4. توفر البنية التحتية 
والخدمات لدعم منو الصناعة

3.1.1. اعتامد وتنفيذ االسراتيجية الوطنية للصناعة
3.2.1. تطوير الصادرات الصناعية

3.3.1. متديد العمل عى استبدال الواردات.
3.3.2. دعم وحامية املنتج الوطني وتحسن جودته.

3.4.1. إنشاء مدن صناعية مؤهلة
3.4.2. توفر الخدمات الالزمة للصناعة 

4. تلعب السلطات 
املحلية دوراً نشطاً 

وداعامً يف تحفيز 
التنمية االقتصادية 

املحلية

4.2. تطوير بنية تحتية فعالة 
وموثوقة )املياه، الطاقة، 

االتصاالت، الطرق، املناطق 
الصناعية، إلخ( التي تقدم 

خدمات بأسعار معقولة لتسهيل 
وتشجيع عمل القطاع الخاص.
4.3. تعزيز االقتصاد األخرض 

واملستدام ووضع املعاير 
واإلجراءات والحوافز والضوابط 

املناسبة لضامن االستغالل 
االقتصادي األمثل واملستدام 

للموارد الطبيعية التقليدية وغر 
التقليدية.

8.3 تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وتوفر فرص عمل كرمية، وريادة األعامل، واإلبداع واالبتكار، وتشجيع إضفاء الطابع 
الرسمي عى املشاريع الصغرة ومتناهية الصغر ومنوها، مبا يف ذلك من خالل الوصول إىل الخدمات املالية

السلطة الوطنية الفلسطينية 
)أجندة السياسة الوطنية 

.)2017-2022

4. حكومة مركزة 
حول املواطنة

7.4 حكومة محلية مستجيبة
8.4. تحسن الخدمات للمواطنن

4.7.5: توسيع التنمية االقتصادية املحلية.
4.8.1: تطوير وتنفيذ إسراتيجية لتحسن الخدمة عى مستوى 

الحكومة، مع الركيز بشكل خاص عى “املنطقة ج” والقدس 
الرقية، بالتعاون مع رشكاءنا يف التسليم

4.8.3: تعزيز تقديم الخدمات من خالل الراكات مع القطاع 
الخاص واملجتمع املدين.

ملحق: التقاطع بني مقاصد وغايات الهدف الثامن واإلسرتاتيجيات الوطنية 
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السلطة الوطنية الفلسطينية 
)أجندة السياسة الوطنية 

.)2017-2022

6.11.1: إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية يف فلسطن، مع الركيز عى التصنيع 11.6 بناء اقتصاد فلسطن املستقبي.6. االستقالل االقتصادي
والزراعة والسياحة واستعادة القاعدة الصناعية يف غزة.

6.11.2: جذب االستثامر املبارش املحي واألجنبي، مع الركيز عى قطاعات 
البناء والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 6.11.4: التخطيط واالستثامر يف البنية التحتية االسراتيجية )املاء، الكهرباء، 
النقل وشبكات االتصاالت، املطارات، املوانئ البحرية واملجمعات الصناعية(.

 6.11.5: تعزيز دور القطاع املايل يف دعم منو القطاع الخاص.
 6.11.6: سد فجوة التنمية يف الضفة الغربية وغزة.

6.14.1: دعم وحامية املنتجات الوطنية ، وزيادة القدرة عى املنافسة وتوسيع 14.6 تعزيز الصناعة الفلسطينية.
استبدال الواردات.

6.14.2: زيادة حصة املنتجات الفلسطينية من السوق املحي.

وزارة االقتصاد الوطني: 
)االسراتيجية القطاعية 

لتنمية االقتصاد الوطني 
.)2022 - 2017

2.1. توفر البيئة التريعية التي 2. بيئة أعامل جذابة
تجذب االستثامر

2.2. توفر البنية التحتية لجذب 
االستثامر

2.1.1. إنشاء إطار قانوين وتنظيمي تنافي.
2.2.1. تقديم خدمات دعم االستثامر.

2.2.2. إنشاء مدن صناعية مؤهلة.

3. صناعة فلسطينية 
رائدة وتنافسية

3.5. تطوير ودعم الركات الصناعية 
الصغرة واملتوسطة )SMEs( وتعزيز 

روح املبادرة واإلبداع خاصة بن 
الشباب والنساء

3.6. تطوير جودة البنية التحتية مبا 
يتامىش مع املتطلبات الدولية

3.5.1. تطوير وتنفيذ السياسات املناسبة لتطوير ودعم املشاريع.
3.6.1. تنفيذ اسراتيجية سياسة الجودة الوطنية.

وزارة التنمية االجتامعية 
)اسراتيجية تنمية القطاع 
االجتامعي 2017-2022(.

2. إضفاء الطابع املؤسي عى 1. تخفيف الفقر
برنامج التمكن االقتصادي لألرس 

الفقرة وتطويره، مبا يف ذلك توفر 
املوارد والرامج املالية الالزمة، مبا يف 
ذلك تعزيز عملية تعزيز التريعات 

ذات الصلة.

1.2. الرجال والنساء والشباب والشابات من األرس الفقرة املنخرطة يف برامج 
التمكن االقتصادي الجامعي والفردي من خالل:

• برامج التمكن االقتصادي لألرس الفقرة، مبا يف ذلك إنشاء مشاريع جديدة 
وتطوير األعامل لألرس الفقرة التي لديها مشاريع قامئة.

• برامج التمكن الجامعي لألرس الفقرة واملزارعن.
• تقديم القروض للمشاريع االقتصادية لألرس الفقرة.

• التدريب املهني والعاملة للشباب والنساء والشباب ذوي اإلعاقة من برامج 
األرس الفقرة.

• تشجيع الركات واملشاريع التي تتعامل مع تسويق صغار املنتجن 
واملنتجات الفقرة، واالستفادة من أسواق التضامن العاملية يف هذا املجال.

• تدريب موظفي وزارة التنمية االجتامعية لتمكينهم من أداء دورهم بشكل 
أفضل يف مجال التدخالت املبارشة، لصالح الفقراء عى املستوى املحي، 

وتصميم وتنفيذ التدخالت كذلك.

2. القضاء عى 
جميع أشكال العنف 
والتهميش واإلقصاء 

االجتامعي يف املجتمع 
الفلسطيني

6 - توفر وتطوير الخدمات 
االجتامعية والصحية والتعليمية 

لجميع الفئات الضعيفة، وال سيام 
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 
واألطفال وكبار السن والشباب، 

ووضع تدابر من أجل حصول كل 
شخص عى املياه والطاقة والرياضة 
واملناسبات الثقافية املناسبة. تنمية 

االقتصاد وريادة األعامل.

وزارة التعليم والتعليم العايل 
)الخطة اإلسراتيجية لقطاع 

التعليم 2017-2022(.

1. ضامن الوصول اآلمن 
والشامل واملنصف إىل 

املساواة يف التعليم 
عى جميع مستويات 

املنظومة.

ا. تحسن االلتحاق بالتعليم 
عى جميع املستويات التعليمية 

واملحافظة عى معدالت االلتحاق 
الجيدة

3. الحفاظ عى توازن االلتحاق يف مسارات التعليم الثانوي )املسار 
املهني ، املسار العلمي، ومسار العلوم اإلنسانية( من خالل زيادة 

نسبة التسجيل يف مسار التعليم املهني، بحيث يشكل أكر نسبة من 
املسارات التعليمية يتبعها املسار العلمي ومن ثم املسار اإلنساين ، 

وليس العكس.
6. زيادة نسبة االلتحاق اإلجاملية للتعليم العايل من ٪50 إىل 55٪. 

وميكن تحقيق ذلك من خالل التعاون مع املؤسسات املجتمعية 
لزيادة املنح الدراسية للطالب، ومع الصناديق واملؤسسات الدولية 

والعربية لتقديم املنح للطالب. كام أن هناك حاجة إىل االستثامر يف 
سوق العمل لتشجيع الطالب وتزويدهم باملَِنح الدراسية يف املجاالت 
والتخصصات املطلوبة يف السوق املحلية ، فضالً عن وظائف أخرى يف 

أماكن أخرى.
7. زيادة القدرة االستيعابية للجامعة التقنية العامة.

9 - زيادة االلتحاق بالتدريب عى التعليم التقني واملهني، ال سيام العدالة واملساواة
للطالبات. ويجب تكييف هذه الزيادة مع الخطط القامئة عى 

متطلبات سوق العمل، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مالي املؤسسات 
واملصانع الخاصة لتوفر وتشجيع الوصول إىل التخصصات التي 

يحتاجها سوق العمل. يجب عى الوزارة التعاون مع املؤسسات 
املحلية والدولية، ووزارة العمل والركاء اآلخرين يف هذا الصدد. 

عالوة عى ذلك، هناك حاجة لتوفر تخصصات مناسبة.
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النتائج القطاعية السياسات القطاعية األهداف االسراتيجية

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 2022(.

1. خفض معدالت 
البطالة

1.5. تعزيز مفهوم ريادة األعامل 
واملشاريع الصغرة واملتناهية الصغر.

1.6. خلق رشاكات تشغيلية مبتكرة بن 
القطاعن العام والخاص.

1.7. حفز فرص االستثامر يف القطاع 
الخاص

1.1. إن العالقة املتبادلة والتشاركية بن وزارة العمل وأرباب العمل والعاملن 
نشطة وقوية.

1.2. تفعيل نظام معلومات سوق العمل )LMIS( وتحديثه
1.3. قامت مجالس العمل الفلسطينية يف املحافظات بتفعيل وتطوير أدائها.

1.4. وقد ازداد حجم صندوق التوظيف كأداة ومظلة لتنفيذ مختلف الرامج 
التنفيذية.

1.5. تم تعزيز املشاريع الفردية والجامعية
1.6. لقد تم فتح أسواق العمل األجنبية للعمل الفلسطيني.

2. توفر العاملة 
املدربة وفقا 

الحتياجات سوق 
العمل

2.2. تفعيل مشاركة القطاع غر 
الحكومي وخاصة الركاء االجتامعين.

2.1. توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
2.2. وضع اللوائح والتريعات لنظام التعليم والتدريب املهني.

5. بناء قدرات 
مؤسسات الراكة 
الثالثية وإدارتها، 

وتعزيز دورها عى 
املستوين املحي 

والدويل.

5.1. بناء املوارد البرية واملادية 
ملؤسسات قطاع العمل.

5.2. حوسبة قطاع العمل.
5.3. حوكمة الركات الثالثية.

5.4. إضفاء الطابع املؤسي عى اللجان 
املشركة يف تطوير قطاع العمل وتعزيز 

دوره.

5.3. وقد توسعت العالقة مع املؤسسات األجنبية الداعمة لقطاع العمل 
وتطورت.

5.4. تم تعزيز الراكة مع منظمة العمل العربية والدولية.
5.5. تم تعزيز التزامات فلسطن تجاه االتفاقيات والتوصيات العربية 

والدولية.

وزارة الحكم املحي 
)اسراتيجية قطاع الحكم 

املحي -2017 2022(

4. تلعب السلطات 
املحلية دوراً نشطاً 

وداعامً يف تحفيز 
التنمية االقتصادية 

املحلية

4.4. تطوير آليات تسمح بتطوير 
الراكة بن النظام املريف والسلطات 
املحلية، مام يتيح سهولة الوصول إىل 

االستثامر يف البنية التحتية وتنفيذ 
مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق.
4.5. إضفاء الطابع املؤسي عى 

خدمات التنمية املحلية يف الحكومة 
املحلية والسلطات املحلية ويف صندوق 

التنمية واإلقراض البلدي.

8.5 بحلول عام 2030، تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق لجميع النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملساواة يف األجر عن العمل ذي 
القيمة املتساوية.

التدخل السياسايتالسياسية الوطنيةاألولوية الوطنية

السلطة الوطنية 
الفلسطينية )أجندة 

السياسة الوطنية -2017
.)2022

1. إنهاء االحتالل 
تحقيق استقاللنا

1.1.1: إعادة تأكيد السيادة عى كامل أرايض دولة فلسطن عى حدود 1.1. حشد الدعم الوطني والدويل
1967 مبا فيها القدس الرقية.

1.1.4: زيادة الضغط السيايس والقانوين واالقتصادي والقاعدي إلنهاء 
االحتالل.

5-1-1: رفع الحصار عن غزة وإقامة ارتباط جغرايف مع الضفة الغربية.
6-1-1: إعداد خطط االنتقال الخاصة باالستقالل التي ترسم الخطوات 

نحو تأكيد السلطة الفلسطينية الكاملة عى كل فلسطن يف جميع 
قطاعات الدولة ذات السيادة.

6. االستقالل 
االقتصادي.

6.12.1: اإلرساع يف خلق فرص العمل من خالل الراكات بن القطاعن العام 6.12. خلق فرص العمل.
والخاص.

 6.12.2: تطوير برامج خلق فرص العمل للخريجن ، وضامن تكافؤ الفرص 
للمرأة

6.12.3: توسيع صندوق التوظيف الفلسطيني.

7. العدالة 
االجتامعية وسيادة 

القانون

7.15. التخلص من الفقر.
7.18. املساواة بن الجنسن ومتكن 

املرأة
7.19 شبابنا مستقبلنا

7.15.1: تعزيز برامج التمكن االقتصادي واالجتامعي التي تفيد الفئات 
الضعيفة والفقراء.

7.15.2: ضامن أن السياسات االقتصادية واالجتامعية تضيف الحاجة إىل 
الفئات الضعيفة والفقراء.

7.15.3: تعزيز التكامل االجتامعي من خالل وضع برامج للتوظيف للفئات 
املستبعدة )املعوقن والشباب والنساء والسجناء السابقن(.

7.18.1 القضاء عى جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
7.18.2. إزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة الكاملة من النساء يف 

املجتمع والتنمية االقتصادية والحياة العامة.
2.19.7 التأكد من أن شبابنا يوفر لهم فرص ملستقبل ناجح.
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أولويات الهدفمجال الهدفالهدف االسراتيجي

وزارة الربية والتعليم 
العايل )الخطة اإلسراتيجية 

لقطاع التعليم -2017
.)2022

1. ضامن الوصول 
اآلمن والشامل 

واملنصف إىل املساواة 
يف التعليم عى جميع 

مستويات النظام.

-12 تعزيز التدريب والتعليم التقني واملهني، والتعليم العايل الجامعي ج. العدالة واملساواة
وغره، وتعليم الكبار وتدريبهم، مع إيالء اهتامم خاص للمساواة بن 

الجنسن. ويستدعي ذلك الحاجة إىل إزالة الحواجز والحواجز القامئة عى 
نوع الجنس التي تؤثر عى الفئات الضعيفة )أي األشخاص ذوي اإلعاقة(.

النتائج القطاعيةالسياسات القطاعيةالهدف االسراتيجي

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 

.)2022

1. خفض معدالت 
البطالة

1.1. تنفيذ برنامج اسراتيجية 
العاملة الوطنية الشاملة.

1.2. تعزيز دور مظلة العاملة 
الوطنية )صندوق التشغيل 

الفلسطيني( يف تنفيذ برامج توليد 
العاملة.

1.3. خلق بيئة متكينية لتوظيف 
الشباب والنساء واملجموعات 

املهمشة يف سوق العمل.
1.4. اعتامد نظام معلومات سوق 

العمل كقاعدة بيانات تنسق 
العرض والطلب وتشكل مصدراً 

للبحوث والدراسات

1.1. إن العالقة املتبادلة والتشاركية بن وزارة العمل وأرباب العمل 
والعاملن نشطة وقوية.

1.2. تفعيل نظام معلومات سوق العمل )LMIS( وتحديثه
1.3. قامت مجالس العمل الفلسطينية يف املحافظات بتفعيل وتطوير أدائها.

1.4. وقد ازداد حجم صندوق التوظيف كأداة ومظلة لتنفيذ مختلف الرامج 
التنفيذية.

1.5. تم تعزيز املشاريع الفردية والجامعية
1.6. لقد تم فتح أسواق العمل األجنبية للعمل الفلسطيني.

2. توفر العاملة 
املدربة وفقا 

الحتياجات سوق 
العمل

2.1. تطوير وتوسيع نظام التدريب 
املهني والتقني.

2.4. تطوير املعاير املهنية 
للقطاعن العام والخاص.

2.1. توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
2.2. وضع اللوائح والتريعات لنظام التعليم والتدريب املهني.

الهدف االسراتيجي 
القطاعي

النتائجالسياسات القطاعية

وزارة شؤون املرأة املحلية 
)االسراتيجية الوطنية 

الشاملة لعدة قطاعات 
لتعزيز املساواة والعدالة 

بن الجنسن ومتكن املرأة 
2022 - 2017

4. تعزيز مشاركة 
املرأة يف القطاع 

االقتصادي.

1. نر معاير العمل الالئق للنساء 
العامالت يف املؤسسات العامة 
والخاصة واملجتمعية والدولية 

العاملة يف فلسطن.

4.1 تلتزم مؤسسات القطاع بالقوانن واللوائح والقرارات ذات الصلة لتحقيق 
العمل الالئق لجميع العامل من اإلناث والذكور.

8.6 بحلول عام 2020، الحد بشكل كبر من نسبة الشباب الذين ليسوا يف العمل أو التعليم أو التدريب.

التدخل السياسايتالسياسية الوطنيةاألولوية الوطنية

السلطة الوطنية 
الفلسطينية )أجندة 

السياسة الوطنية -2017
)2022

8. جودة التعليم 
للجميع

8.21. تحسن تسجيل الطالب 
واالحتفاظ بهم.

8.23. من التعليم إىل العمل

8.21.1. الحفاظ عى معدالت االلتحاق املرتفعة وتحسن اإلبقاء عى األوالد 
والبنات يف التعليم األسايس.

8.21.2. تحسن االلتحاق والتوازن بن األوالد والبنات يف جميع مراحل التعليم 
الثانوي.

8.21.3. تحسن االلتحاق بالتعليم املستمر وبرامج محو األمية.
8.21.4. دعم وحامية التعليم الفلسطيني يف القدس الرقية واملنطقة )ج( 

وغزة.
8.23.1. موامئة التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني والتعليم العايل 

مع احتياجات التنمية وسوق العمل، مع الوصول العادل إىل هذه الفرص.
8.23.2. ترقية وتوسيع البنية التحتية للمرافق والتدريب التقني واملهني.

8.23.3. تعزيز قدرة البحث العلمي يف فلسطن.

أولويات الهدفمجال الهدفالهدف االسراتيجي

وزارة الربية والتعليم 
العايل )الخطة اإلسراتيجية 

لقطاع التعليم -2017
.)2022

1. ضامن الوصول اآلمن 
والشامل واملنصف إىل 

املساواة يف التعليم 
عى جميع مستويات 

النظام.

-12 تعزيز التدريب والتعليم التقني واملهني، والتعليم العايل الجامعي ج. املساواة والعدالة
وغره، وتعليم الكبار وتدريبهم، مع إيالء اهتامم خاص للمساواة بن 

الجنسن. ويستدعي ذلك الحاجة إىل إزالة الحواجز والحواجز القامئة عى 
نوع الجنس التي تؤثر عى الفئات الضعيفة )أي األشخاص ذوي اإلعاقة(.

-13 دعم مؤسسات التعليم العايل، مبا يف ذلك الجامعات، من خالل تشجيع 
ودعم السياسات لتوفر فرص التعليم مدى الحياة والجودة عى أساس عادل.

14 - تحديد ورصد وتحسن إمكانية حصول املرأة عى التعليم الجيد. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن تشجيع مشاركتهم يف قطاع التعليم، وتحقيقهم، 

ومستوى إنجازهم أمر ال يقل أهمية. هناك أيضا حاجة التخاذ تدابر تركز 
عى الذكور يف حالة وجود تفاوت واضح لصالح اإلناث.
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 developing .2
 student-centered

teaching and learn-
 ing pedagogy and

environment

ا. تطوير الرامج واملناهج ونظم 
التقييم:

4. توفر بيئة مواتية للتعليم من خالل املرافق التعليمية واملالعب، 
وتشجيع النشاط الريايض، وتشجيع القراءة، واملشاركة يف النشاط 

الحر لجميع الطالب. ويتم ذلك بالتعاون بن الوزارة والجهات 
املانحة لقطاع التعليم واملجتمع املحي وبعض املؤسسات الدولية.

النتائج القطاعيةالسياسات القطاعيةالهدف االسراتيجي

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 2022(.

2. توفر العاملة املدربة 
وفقا الحتياجات سوق 

العمل

2.3. تعزيز املواقف اإليجابية 
نحو نظام التدريب املهني.

2.1. توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
2.2. وضع اللوائح والتريعات لنظام التعليم والتدريب املهني.

الهدف االسراتيجي 
القطاعي

النتائجالسياسات القطاعية

وزارة شؤون املرأة املحلية 
)االسراتيجية الوطنية 

الشاملة لعدة قطاعات 
لتعزيز املساواة والعدالة 

بن الجنسن ومتكن املرأة 
2022 2017-

5. تحسن نوعية حياة 
األرس الفقرة واملهمشة.

1. وضع تدخالت فورية للحد 
من انخفاض معدالت االلتحاق 

ونوعية التعليم قبل املدريس 
للبنن والبنات واألطفال ذوي 

اإلعاقات ولتقليل معدالت 
التحاق األكادميين ومعدالت 

التحاق األوالد باملدارس الثانوية.

1-5 يزداد تسجيل األطفال يف رياض األطفال وتسجيل األوالد يف 
املدارس الثانوية سنوياً.

8.7 اتخاذ تدابر فورية وفعالة للقضاء عى العمل الجري وإنهاء الرق الحديث واالتجار بالبر وضامن حظر وإزالة أسوأ أشكال عاملة األطفال، مبا يف ذلك تجنيد األطفال 
واستخدامهم، وبحلول عام 2025 إنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله.

أولويات الهدفمجال الهدفالهدف االسراتيجي

وزارة الربية والتعليم العايل 
)الخطة اإلسراتيجية لقطاع 

التعليم 2017-2022(.

1. ضامن الوصول اآلمن 
والشامل واملنصف إىل 

املساواة يف التعليم عى 
جميع مستويات النظام.

ا. تحسن االلتحاق بالتعليم 
عى جميع املستويات التعليمية 

واملحافظة عى معدالت االلتحاق 
الجيدة

1. الحفاظ عى نسبة عالية من االلتحاق باملدرسة األساسية الدنيا 
)الصفوف 4-1( للجميع. وميكن تحقيق ذلك من خالل التعاون بن وزارة 
الربية والتعليم العايل ووزارة التنمية االجتامعية والخدمات األمنية لجعل 

التعليم إلزامياً.
5. متابعة الطالب الذین یتسربون من المدرسة يف جمیع مستویات التعلیم 

خاصة بعد الصف الثامن، من أجل زیادة مستوى التسجیل يف التعلیم 
الثانوي. وهذا ممكن من خالل تعاون وزارة العمل، ووزارة التنمية 

االجتامعية، ووزارة األوقاف، ومؤسسات املجتمع املحي، ومؤسسات 
املجتمع املدين، ووسائط اإلعالم، وأجهزة األمن، وغرها من أجل جعل 

التعليم إلزاميًا حتى الصف العارش.

 developing .2
 student-centered

 teaching and learning
pedagogy and envi-

.ronment

ا. تطوير الرامج واملناهج ونظم 
التقييم:

6. تقييم برامج وسياسات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 
للحفاظ عى جودتها.

النتائج القطاعيةالسياسات القطاعيةالهدف االسراتيجي

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 2022(.

4. تعزيز معاير العمل 
الالئق يف فلسطن

4.1. تعزيز اإلرشاف عى تطبيق القانون مبوجب أحكامه ورشوطه.4.3. الحد من عاملة األطفال.
4.3. تنظيم عمل األحداث والحد من عاملة األطفال.

الهدف االسراتيجي 
القطاعي

النتائجالسياسات القطاعية

وزارة شؤون املرأة املحلية 
)االسراتيجية الوطنية 

الشاملة لعدة قطاعات 
لتعزيز املساواة والعدالة بن 
الجنسن ومتكن املرأة للفرة 

)2017-2022

5. تحسن نوعية حياة 
األرس الفقرة واملهمشة.

ال يوجد سياسة واضحة هنا حول 
األطفال

5.1 حامية ومتكن األرس الفقرة واملهمشة واألطفال املعرضن للخطر يف 
جميع املواقع.

8.8 حامية حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العامل ، مبا يف ذلك العامل املهاجرون ، وال سيام النساء املهاجرات ، وأولئك الذين يعملون يف ظروف غر 
مستقرة

التدخل السياسايتالسياسية الوطنيةاألولوية الوطنية

السلطة الوطنية الفلسطينية 
)أجندة السياسة الوطنية 

)2017-2022

2. إنهاء االحتالل تحقيق 
استقاللنا.

2.3. أرض واحدة شخص واحد.
2.4. التمسك باملبادئ 

الدميقراطية

2.3.3. العمل مع املنظامت الدولية والدول املضيفة لتحسن جودة 
الخدمات لالجئن الفلسطينين.

2.4.3. حامية حقوق املواطنن وتشجيع احرام التعددية واملساواة والتحرر 
من التمييز.
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6.12.4: ضامن بيئة عمل آمنة من خالل تطبيق معاير الصحة 6.12. خلق فرص العمل.6. االستقالل االقتصادي
والسالمة املهنية.

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 2022(.

4. تعزيز معاير العمل 
الالئق يف فلسطن

4.1. تنفيذ السياسة الوطنية للسالمة 
والصحة املهنية.

4.2. تحسن ظروف العمل.
4.4. تقوية العالقة بن الطرفن اإلنتاج 

وفقا للقانون واتفاقات العمل الجامعية.
4.5. تعزيز حرية تكوين الجمعيات.

4.6. تعزيز دور الحوار االجتامعي يف 
تطوير وتنظيم قطاع العمل.

4.1. تعزيز اإلرشاف عى تطبيق القانون مبوجب أحكامه ورشوطه.
4.2. تعزيز تدابر السالمة والوقاية
4.4. تعزيز تنظيم عالقات العمل

8.ب بحلول عام 2020، إعداد وتنفيذ اسراتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ امليثاق العاملي ملنظمة العمل الدولية لتوفر فرص العمل

التدخل السياسايتالسياسية الوطنيةاألولوية الوطنية

السلطة الوطنية الفلسطينية 
)أجندة السياسة الوطنية 

)2017-2022

3. تعزيز املكانة الدولية 
لفلسطن

3.5.2. الوفاء بااللتزامات الناشئة عن انضامم فلسطن إىل املعاهدات 3.5. توسيع املشاركة الدولية لفلسطن
الدولية والعضوية يف املنظامت الدولية.

3.5.3. املشاركة بنشاط يف املنتديات الدولية.

وزارة الربية والتعليم العايل 
)الخطة اإلسراتيجية لقطاع 

التعليم 2017-2022(.

1. ضامن الوصول اآلمن 
والشامل واملنصف إىل 

املساواة يف التعليم عى 
جميع مستويات النظام.

9 - زيادة االلتحاق بالتدريب عى التعليم التقني واملهني، ال سيام ج. املساواة والعدالة 
للطالبات. يجب تكييف هذه الزيادة مع الخطط القامئة عى متطلبات 

سوق العمل، وتنفذ بالتعاون مع مالي املؤسسات واملصانع الخاصة 
لتوفر وتشجيع الوصول إىل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. 

يجب عى الوزارة التعاون مع املؤسسات املحلية والدولية، ووزارة 
العمل والركاء اآلخرين يف هذا الصدد. عالوة عى ذلك، هناك حاجة 

لتوفر تخصصات مناسبة.

وزارة العمل )اسراتيجية 
قطاع العمل، 2017 - 2022(.

5. بناء قدرات مؤسسات 
الراكة الثالثية وإدارتها، 

وتعزيز دورها عى 
املستوين املحي والدويل.

5.5. استجابة الريك ملتطلبات انضامم 
فلسطن إىل االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية.
5.6. تعزيز وتوسيع الراكات مع 
املنظامت واملؤسسات ذات الصلة 

إقليميا ودوليا.
5.7. استكامل البيئة القانونية التي 

تحكم عمل الركاء يف تطوير السياسات 
االقتصادية واالجتامعية.

5.3. وقد توسعت العالقة مع املؤسسات األجنبية الداعمة لقطاع 
العمل وتطورت.

5.4. تم تعزيز الراكة مع منظمة العمل العربية والدولية.
5.5. تم تعزيز التزامات فلسطن تجاه االتفاقيات والتوصيات العربية 

والدولية.




