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ملحق ( :)1التقاطع بني مقاصد وغايات الهدف
27
		
الثامن واالسرتاتيجيات الوطنية

تــم إعــداد هــذا امللحــق الخــاص باملراقــب االقتصــادي الربعــي يف إطــار
مــروع بحثــي نفــذه معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني
(مــاس) بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
يتنــاول التقريــر الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة والــذي
يعنــى بقضايــا العمــل وينــص عــى “ تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد
والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة واملنتجــة ،وتوفــر العمــل
الالئــق للجميــع” .كــا يتنــاول التقريــر بعــض الغايــات املرتبطــة بقضايــا
العمــل يف األهــداف األخــرى ،مثــل الفقــر ،واملســاواة بــن الجنســن ،وتــويل
النســاء ملناصــب القيــادة.
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
البــاد .يلخــص الفصــل الــذي يليــه أولويــات التدخــات االقتصاديــة التــي
تظهــر بنــاء عــى مراجعــة املــؤرشات .أمــا الفصــل الثالــث فيقــارن هــذه
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
غايــات الهــدف الثامــن.
يتقــدم معهــد “مــاس” بالشــكر لفريــق البحــث عــى عملــه الــدؤوب ولــكل
مــن شــارك يف إنتــاج هــذا اإلصــدار ،كــا ويخــص بالشــكر منظمــة العمــل
الدوليــة ( )ILOعــى دعمهــا ومتويلهــا هــذا املــروع البحثــي.
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مقدمة :أهداف التنمية املستدامة 2030-2016
تعتــر التنميــة املســتدامة أحــدث مفهــوم للتنميــة واألكــر رواج ـاً أحــدا ً وراءه” وبــأن تســعى الحكومــات جاهــدة إىل “الوصــول أوالً إىل
خــال الســنوات املاضيــة .تعنــى التنميــة املســتدامة بأبعــاد مــن هــم أشـ ّد تخلفـاً عــن الركــب” (األمــم املتحــدة ،2015 ،الفقــرة .)٤
الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية والبيئيــة وتضــع
االنســان كمحــور لهــا .تنظــر التنميــة املســتدامة نحــو نوعيّــة النمــو نتــج عــن هــذه األهــداف الســبعة عــر  169غايــة أو مقصــد
االقتصــادي وكيف ّيــة توزيــع منافعــه عــى طبقــات املجتمــع كافــة ،التــي تحــدد األهــداف بشــكل أكــر تفصي ـاً ووضوح ـاً .كــا نتــج
وليــس مجـ ّرد اعتبــار التنميــة عمليّــة توســع اقتصــادي .ضمــن هــذا عــن هــذه الغايــات املئــات مــن املــؤرشات التــي تســعى للخــروج
اإلطــار ،فــإن التنميــة املســتدامة تفــرض نفســها كمفهــوم عمــي بتقديـرات كميــة لتتمكــن الــدول املختلفــة مــن تقديــر واقــع الحال
للمشــاكل املتعــ ّددة التــي تتحــ ّدى البرشيــة ،حيــث إنهــا تســمح فيهــا والتخطيــط لتحقيــق األهــداف التنمويــة املســتدامة .ميكــن
بتقييــم املخاطــر ونــر الوعــي وتوجيــه العمــل الســيايس عــى تقســيم مــؤرشات التنميــة املســتدامة إىل ثالثــة أنــواع رئيســية ،مــن
حيــث توفــر البيانــات الالزمــة لقياســها:
املســتويات املحلّيــة واإلقليميّــة والدوليــة (.)Mitchel, 1996
تــأيت أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن ســياق إق ـرار األمــم املتحــدة
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والتــي وجهــت جهــود التنميــة العامليــة يف
الســنوات مــن عــام  2000إىل عــام  .2015وبعــد ذلــك تــم التفــاوض
بــن حكومــات العــامل عــى مجموعــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
للفــرة بــن  .2030-2016كانــت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تركــز
عــى إنهــاء الفقــر املدقــع ،والجــوع ،واألم ـراض التــي ميكــن الوقايــة
منهــا .أمــا أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر والتــي أقرهــا
جميــع أعضــاء األمــم املتحــدة عــام  2015فإنهــا تشــمل أبعــاد التنميــة
املســتدامة الثالثــة  -التنميــة اإلقتصاديــة واالدمــاج اإلجتامعــي
واالســتدامة البيئيــة ،مدعومــة بالحكــم الرشــيد .كــا أن أهــداف
التنميــة املســتدامة تركــز عــى دول العــامل أجمــع ،بينــا كانــت
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تختــص بالــدول الناميــة .وتعتــزم أهــداف
التنميــة املســتدامة مــن اآلن وحتــى عــام ( 2030مــن بــن جملــة
أمــور أخــرى) “القضــاء عــى الفقــر والجــوع يف كل مــكان؛ ومكافحــة
أشــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان وفيــا بينهــا؛ وبنــاء مجتمعــات
مســاملة وعادلــة وشــاملة للجميــع؛ وحاميــة حقــوق اإلنســان والعمــل
عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات؛
وكفالــة الحاميــة الدامئــة لــأرض ومواردهــا الطبيعيــة وتهيئــة الظــروف
املناســبة للنمــو االقتصــادي املســتدام واملطــرد الــذي يشــمل الجميــع،
وتوافــر فــرص العمــل الكريــم للنــاس للكافــة ،مــع مراعــاة مختلــف
مســتويات التنميــة والقــدرات الوطنيــة” (األمــم املتحــدة،2015 ،
الفقــرة الثالثــة مــن إعــان أهــداف التنميــة املســتدامة) .ويف إطــار
تنفيــذ خطــة العــام  ،2030تعهــدت الحكومــات “بــأال يخلــف الركــب

• النــوع األول يشــمل مــؤرشات لهــا تعريــف واضــح وبيانــات
متوفــرة يف معظــم دول العــامل.
• النــوع الثــاين يشــمل مــؤرشات تعريفهــا واضــح ولهــا منهجيــة
معرفــة ،ولكــن البيانــات الخاصــة بــه محــدودة.
• أمــا النــوع الثالــث مــن املــؤرشات فيشــمل تلــك التــي تــم
التوافــق عــى تعريفهــا ولكــن مل يتــم التوافــق بعــد عــى
منهجيــة حســابها وبالتــايل فــإن البيانــات التــي تحتاجهــا هــذه
املــؤرشات غــر محــددة بعــد.
إلغنــاء هــذا البحــث حــول الهــدف الثامــن ومقاصــده ضمــن الســياق
الفلســطيني ،تــم تنظيــم لقــاءات تشــاورية عقدهــا معهــد أبحــاث
السياســات اإلقتصاديــة (مــاس) مبشــاركة األطــراف واملؤسســات
املعنيــة ،وخاصــة فريــق العمــل الوطنــي املكلــف مبتابعــة الهــدف
الثامــن ،تنســقها وزارة العمــل ،وركــزت هــذه اللقــاءات عىل مناقشــة:
 .1تبيــان أداء املــؤرشات الخاصــة بالهــدف الثامــن يف الســياق
الفلســطيني ومــدى مالءمتهــا لقيــاس أوضــاع ســوق العمــل
الفلســطيني الفعليــة ضمــن الســياق االســتعامري.
 .2استكشــاف مــدى إدمــاج مقاصــد نفــس الهــدف يف الخطــط
التنمويــة الوطنيــة والقطاعيــة الفلســطينية.
 .3قـراءة االنعكاســات السياســاتية للجهــد الفلســطيني الوطنــي يف
تحقيــق الهــدف الثامــن بحلــول .2030
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الحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــا للظــروف الوطنيــة،
وبخاصــة عــى منــو الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  7يف املائــة عــى
األقــل ســنويا يف أقــل البلــدان منــوا .
تحقيــق مســتويات أعــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خــال
التنويــع ،واالرتقــاء مبســتوى التكنولوجيــا ،واالبتــكار ،مبــا يف ذلــك مــن
خــال الرتكيــز عــى القطاعــات املتســمة بالقيمــة املضافــة العاليــة
والقطاعــات الكثيفــة العاملــة .
تعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم األنشــطة
اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومبــارشة األعــال الحــرة ،والقــدرة
عــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع الرســمي عــى
املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة الحجــم ،ومنوهــا،
مبــا يف ذلــك مــن خــال الحصــول عــى الخدمــات املاليــة .
تحســن الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف مجــال االســتهالك

واإلنتــاج ،تدريجيــا ،حتــى عــام  ،2030والســعي إىل فصــل النمــو
االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي ،وفقــا لإلطــار العــري للربامــج
بشــأن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ،مــع اضطــاع البلــدان
املتقدمــة النمــو بــدور الريــادة.
• تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع
نســا ًء 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
التعليــم أو التدريــب بحلــول عــام .2020
• اتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة للقضــاء عــى الســخرة وإنهــاء الــرق
املعــارص واالتجــار بالبــر لضــان حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال ،مبــا يف ذلــك تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود،
وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله.
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• حاميــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــة عمــل ســاملة وآمنــة لجميــع
العــال ،مبــن فيهــم العــال املهاجــرون ،وبخاصــة املهاجــرات،
والعاملــون يف الوظائــف غــر املســتقرة.
• تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع األعــار
الذيــن يعانــون مــن الفقــر بجميــع أبعــاده وفقـاً للتعاريــف الوطنيــة
مبقــدار النصــف عــى األقــل بحلــول عــام .2030

• اســتحداث نظــم وتدابــر حاميــة اجتامعيــة مالمئــة عــى الصعيــد
الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا ،وتحقيــق تغطيــة صحيــة
واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام . 2030
• كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص
املتاحــة لهــا للقيــادة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل عــى جميــع
مســتويات صنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.

 -1غايات ومقاصد الهدف الثامن يف فلسطني
ومؤرشات قياسها
 .1.1الهــدف  :8.1الحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــا
للظــروف الوطنيــة ،وبخاصــة عــى منــو الناتــج املحــي اإلجــايل
للفــرد بنســبة  7يف املائــة عــى األقــل ســنويا يف أقــل البلــدان منــوا ً

0.15
0.1
0.05
0
2016

2014

2015

2013

2012

2010

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

يعتــر النمــو االقتصــادي مــن أهم املــؤرشات لقياس مســتويات املعيشــة
يف بلــد مــا ( .)Nye, 2002وقــد حــددت أهــداف التنميــة املســتدامة أن
منــوا ً مبــا ال يقــل عــن  %7ســنوياً يف الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد
يعتــر يف الــدول األقــل منــوا ً مــؤرشا ً عــى اســتدامة النمــو اإلقتصــادي
وبالتــايل مســتويات معيشــة أفضــل للســكان .يف الحالــة الفلســطينية،
تأرجــح منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي للفــرد عــى مــدى
العرشيــن ســنة املاضيــة مــن أقــل مســتوى منــو لــه ( -%15عــام )2002
ليصــل إىل  %9عــام  .2011أمــا عــام  ،2017فقــد منــا الناتــج املحــي
اإلجــايل للفــرد بنســبة  %0.02فقــط .وباملجمــل كان منــو الناتــج
املحــي اإلجــايل الحقيقــي للفــرد خــال الســنوات العــرة املاضيــة
أقــل مــن  %7بإســتثناء عــام  .2011أمــا أســباب تأرجــح منــو الناتــج
املحــي اإلجــايل والفــردي فقــد متــت دراســتها بتوســع يف العديــد مــن
األبحــاث اإلقتصاديــة ليتــم ربطهــا بالتأثــر بسياســات االحتــال وتبعاتهــا
االقتصاديــة وخاصــة يف فــرة اإلنتفاضــة الثانيــة والحــروب عــى قطــاع
غــزة (أنظــر املراقــب اإلقتصــادي ،أعــداد مختلفــة ،وأبــو غطــاس.)2017 ،

شكل ( :)1منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للفرد ()2017-1995
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،بيانــات الحســابات القوميــة (عــدة
ســنوات).

شكل ( :)2التغري يف منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي لكل عامل ()%
0.15

 2.1الهــدف  :8.2تحقيــق مســتويات أعــى من اإلنتاجيــة االقتصادية
مــن خــال التنويــع ،واالرتقــاء مبســتوى التكنولوجيــا ،واالبتــكار ،مبــا
يف ذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى القطاعــات املتســمة بالقيمــة
املضافــة العاليــة والقطاعــات الكثيفــة العاملــة
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تعكــس اإلنتاجيــة االقتصاديــة حجــم االنتــاج لــكل عامــل يف اقتصــاد
مــا خــال فــرة زمنيــة معينــة ،لذلــك فهــو مــؤرش إقتصــادي مهــم
حيــث أنــه يرتبــط بشــكل وثيــق بالنمــو اإلقتصــادي يف ذلــك البلــد.
كــا ترتبــط اإلنتاجيــة اإلقتصاديــة بشــكل مبــارش بكفــاءة اإلقتصــاد
وتنافســيته وقدرتــه عــى اجتــذاب االســتثامرات ،حيــث أن هنــاك
عالقــة مبــارشة بــن منــو اإلنتاجيــة ،خاصــة الناتجــة عــن التطــور
التكنولوجــي وإقبــال املســتثمرين عــى االســتثامر يف بلــد مــا
( .)Javorcik, 2004كــا أن هنــاك عالقــة بــن اإلنتاجية ومســتويات
املعيشــة ،حيــث أن منــو االنتاجيــة عــادة يتوائــم مــع منــو األجــر
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الهــدف  :8.4تحســن الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد العامليــة يف
مجــال االســتهالك واإلنتــاج ،تدريجيــا ،حتــى عــام  ،2030والســعي
إىل فصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي ،وفقــا لإلطــار
العــري للربامــج بشــأن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ،مــع
اضطــاع البلــدان املتقدمــة النمــو بــدور الريــادة
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،مســح القــوى العاملــة وبيانــات
الحســابات القوميــة (عــدة ســنوات).

الحقيقــي للعــال مــا يــؤدي إىل تحســن القــدرة الرشائيــة للســكان
ومســتويات معيشــتهم بشــكل عــام.
تقــرح مــؤرشات التنميــة املســتدامة إســتخدام طريقــة بســيطة
لتقديــر التغــر يف اإلنتاجيــة يف بلــد مــا ،وهــي مــن خــال األخــذ
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شكل ( :)3التغري يف حصة العامل من الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاع ()%
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة وبيانات الحسابات القومية (عدة سنوات).

0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

الهــدف  :8.5تحقيــق 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؛
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 3.1الهــدف  :8.3تعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتــي
تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومبــارشة األعــال
الحــرة ،والقــدرة عــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع
الرســمي عــى املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة الحجم،
ومنوهــا ،مبــا يف ذلــك مــن خــال الحصــول عــى الخدمــات املاليــة
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أمــا عنــد النظــر إىل العالقــة بــن تغــر االنتاجيــة وتغــر األجــور
الحقيقيــة يف شــكل ( ،)4نــرى بأنهــا تتغــر بشــكل عشــوايئ وال
تتبــع مســارا ً معينـاً ســواء كان طرديـاً أو عكســياً .وهــذا يعنــي بــأن
اإلنتاجيــة غــر مرتبطــة بتحديــد األجــور ،مــا يجعــل حافــز العــال
للعمــل بجــد واجتهــاد ضعيــف.
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عنــد النظــر إىل القطاعــات اإلقتصاديــة بشــكل منفصــل نــرى بــأن منو
االنتاجيــة يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة متأرجــح وهــذا يعــود
إىل تأثــر التقلــب الكبــر يف حجــم الناتــج املحــي اإلجــايل وبطــئ
منــوه ،مــع ازديــاد مطــرد بأعــداد العــال .هــذا يؤكــد عــى أن تغــر
حصــة العامــل مــن الناتــج املحــي االجــايل ال يخضــع بشــكل رئيــي
العتبــارات الكفــاءة والتنافســية االقتصاديــة ،بــل ملحــددات ارتفــاع
وانخفــاض قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل ألســباب سياســية باألســاس.
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بنمــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي لــكل عامــل يف ذلــك البلــد
(أي التغــر يف حجــم الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي مقســوماً عىل
أعــداد العــال) .عنــد حســاب هــذا املــؤرش يف الحالــة الفلســطينية،
نــرى بــأن منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي لــكل عامــل يتأرجــح
بشــكل كبــر .هــذا يعــود أساس ـاً لتأرجــح الناتــج املحــي اإلجــايل
بســبب السياســات التدمرييــة لالحتــال (شــكل  .)2تأرجــح منــو
حصــة العامــل مــن الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي يف الضفــة
والقطــاع يعنــي بــأن مســتويات املعيشــة ال ترتبــط بكفــاءة االقتصــاد
وتطــوره التكنولوجــي فحســب ،بــل باملحــددات املرتبطــة بتغــر
الناتــج املحــي اإلجــايل والتــي بدورهــا تخضــع ملحــددات سياســية
وصدمــات خارجيــة ســلبية (حــروب) أو ايجابيــة (معونــات دوليــة).

شكل ( :)4التغري يف اإلنتاجية واألجور الحقيقية يف فلسطني ()%
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،مســح القــوى العاملــة وبيانــات
الحســابات القوميــة (عــدة ســنوات).

الهــدف  :8.9حاميــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــة عمــل ســاملة
وآمنــة لجميــع العــال ،مبــن فيهــم العــال املهاجــرون ،وبخاصــة
املهاجــرات ،والعاملــون يف الوظائــف غــر املســتقرة
ت ّعــرف مــؤرشات التنميــة املســتدامة العمــل الالئــق مبنظومــة مــن
العنــارص التــي تحــايك واقــع العــال يف بلــد مــا .وتركــز هــذه املــؤرشات
عــى مســتويات البطالــة ،ومعــدالت منــو األجــور ،والفــرق يف األجــور
بــن النســاء والرجــال ونســب العــال الذيــن يكســبون أقــل مــن الحــد
األدىن لألجــور ،وتشــغيل ذوي اإلعاقــة ،ومعــدل اإللتحــاق بالنقابــات
العامليــة وإصابــات العمــل ،ومــدى انتشــار العاملــة غــر املنظمــة.

 1.3.1مستويات البطالة واالنتقال من التعليم إىل سوق العمل
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيني حاليــاً،
إســتمرار إرتفــاع مســتويات البطالــة ،واملصحوبــة مؤخ ـرا ً برتاجــع
منــو الناتــج املحــي اإلجــايل .هــذا يعنــي بــأن النمــو اإلقتصــادي مل
يعــد مرتبط ـاً مبســتويات التشــغيل كــا كان ســابقاً .هــذه ظاهــرة
منتــرة يف املنطقــة العربيــة منــذ ســنوات ولكنهــا اســتجدت
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عــى اإلقتصــاد الفلســطيني منــذ بدايــة العــام  .2016مــن أهــم
مســبباتها عــادة هــو إعتــاد النمــو االقتصــادي عــى قطاعــات ال
ترتبــط بالتشــغيل ،وخاصــة منــو قطاعــات الســلع غــر املتداولــة
( )non-tradable goodsمثــل التجــارة بالعقــارات واألرايض
باإلضافــة إىل توســع القطــاع املــايل .هــذه الظاهــرة تشــكل خط ـرا ً
كبـرا ً عــى اإلقتصــاد حيــث ميكــن تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن
النمــو مــن دون زيــادة يف التشــغيل ( )jobless growthمــا قــد
يــؤدي إىل زيــادة الالمســاواة يف املجتمــع وتفاقــم مشــاكل الفقــر
والحرمــان باإلضافــة إىل إضعــاف قــدرة صانعــي القــرار عــى
التحكــم يف أدوات السياســات االقتصاديــة لتوزيــع مثــار النمــو عــى
مجمــل الســكان.
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املصدر :املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،54معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية (ماس).
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 2.3.1األجور الحقيقية

10.0

1996

فعــدم ترجمــة التعليــم إىل قابليــة أكــر للتشــغيل تشــر إىل عــدة
اشــكاالت مســتقبلية؛ أحدهــا هــو تغيــر يف القيــم عنــد الشــباب
واملجتمــع ككل حــول أهميــة التعليــم والــدور الــذي يلعبــه يف حيــاة
الشــخص املتعلــم .أمــا القضيــة األخــرى فهــي أنــه ال يتــم إعــداد
العــال الجــدد بشــكل يتالئــم مــع حاجــات ســوق العمــل .يف دراســة
اســتقصائية حــول اإلنتقــال مــن املــدارس إىل العمــل شــملت أشــخاص
تـراوح أعامرهــم بــن  15ســنة و 29ســنة متــت عامــي  2013و2015
(الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ومنظمــة العمــل الدوليــة ،)2016 ،وجــدت
بــأن أقــل مــن  %40مــن الذكــور الشــباب و %7مــن النســاء يف عــام
 2013حققــوا انتقــاالً مــن التعليــم إىل عاملــة ثابتــة وآمنــه (%14.9
باملجمــل) ،أمــا نتائــج عــام  ،2015فتشــر إىل أن أقليــة مــن الشــباب
( )%16.3أمتــت االنتقــال إىل عمــل مســتقر أو مــريض .يعتــر املوقــع
الجغـرايف عامـاً مشــركاً مــع وجــود اختالفــات كبــرة يف إنجــاز املرحلة
االنتقاليــة .يف الضفــة الغربيــة أكمــل  %20.5مــن الشــباب االنتقــال
إىل عمــل مســتقر أو مــريض عنــه ،مقارنــة مــع  %9.6يف قطــاع غــزة يف
العــام  .2015وهــذه النســب تعنــي بــأن جــزءا ً مه ـاً مــن إشــكاالت
العمــل تقــع يف نوعيــة التعليــم املــدريس والجامعــي.

) (%ﻤﻌدّل اﻟﺒطﺎﻟﺔ

ﻤﻌ ّدل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )(%

ر12 ، 3

مــن امللفــت لإلنتبــاه يف الحالــة الفلســطينية إرتفــاع نســب البطالــة بني
النســاء مقارنــة مــع الرجــال كــا يظهــر يف شــكل ( .)6ونجــد أن النســاء
تعــاين مــن ف ـرات بطالــة أعــى ( 17شــهر) مقارنــة مــع الرجــال (6
اشــهر) ،أي أن املــرأة تبقــى عاطلــة عــن العمــل تقريبـاً ثالثــة اضعــاف
الفــرة التــي يقضيهــا الرجــل عاط ـاً عــن العمــل .معــدالت البطالــة
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  2002-2000و 2006-2005وكذلــك ( 2014 -2013منظمــة
العمــل الدوليــة .)2016 ،كــا أن مســتويات البطالــة املرتفعــة بــن
الشــباب ذوي املســتوى التعليمــي العــايل تؤثــر ســلباً عــى تصــ ّور
الشــباب للتعليــم وصلتــه بدخولهــم إىل ســوق العمــل.

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

رﺠﺎل

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

لكــن عنــد النظــر إىل الفــرق يف األجــور وتبعاتــه عــى القــرارات
االقتصاديــة عــى املســتوى الفــردي ،مثــل ق ـرار املشــاركة يف ســوق
العمــل ،فــإن األجــر اإلجــايل املتوقــع يصبــح عنـرا ً مهـاً ،وليــس
فقــط األجــر يف ســوق العمــل املحــي .لهــذا الســبب فــإن فــرق
األجــور بــن الرجــال والنســاء لــه مدلــوالت مهمــة بالنســبة ملشــاركة
النســاء يف ســوق العمــل .يف األدبيــات اإلقتصاديــة ،يعتــر اإلجــر
املتوقــع يف ســوق العمــل أحــد أهــم محــددات مشــاركة املــرأة يف
اإلقتصــاد ( ،)Mincer, 1962ولذلــك فــإن انخفــاض هــذا االجــر
مقارنــة مــع الرجــال يعنــي بــأن أحــد أهــم العوامــل التــي ميكــن
أن يشــجع النســاء عــى االنخـراط يف ســوق العمــل ليــس يف صالــح
املــرأة الفلســطينية.

كــا يظهــر يف الشــكل ( ،)7فــإن الفــرق بــن أجــور النســاء والرجــال يف لكــن إذا مــا نظرنــا إىل توزيــع األجــور حســب القطــاع االقتصــادي،
األرايض الفلســطينية مرتفــع ،ويصــل إىل حــوايل  30شــيكل .إن جــز ًء هامـاً نــرى بــأن قطــاع البنــاء هــو الــذي يرتبــط بالتشــغيل يف اإلقتصــاد
مــن هــذا الفــرق يعــود لعمــل الرجــال يف اإلقتصــاد اإلرسائيــي ،حيــث اإلرسائيــي وترتفــع فيــه االجــور .كــا أن أجــر النســاء يف قطــاع
ترتفــع أجــور العــال هنــاك مقارنــة مــع الضفــة الغربيــة .وعندمــا نأخــذ الزراعــة هــو غــر مع ـ ّرف ألن معظــم العامــات يف هــذا القطــاع
األجــور يف األرايض الفلســطينية بإســتثناء أجــور العــال يف املســتعمرات يعملــن بــدون أجــر ،أي لحســابهن الخــاص أو ألرسهــن.
وإرسائيــل ،فــإن هــذا الفــرق يتقلــص بشــكل كبــر .وهــذا يعنــي أن الفرق
يف األجــور بــن النســاء والرجــال يف الســوق املحــي باملجمــل صغــر.
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شكل ( :)7الفرق يف األجور الحقيقية بني الرجال والنساء (شيكل)
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة (عدة سنوات) .سنة األساس .2010

جدول ( :)1توزيع األجور اليومية حسب القطاع والجنس،
( 2017شيكل)
القطاع
الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسامك
التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية
البناء والتشييد
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
الخدمات والفروع األخرى
املجموع

اناث
52.4
51.5
87.8
90.3
84.6

ذكور
81.9
103.2
181.4
80.1
85.5
110
119

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،مســح القــوى العاملــة (عــدة
ســنوات).

أمــا بخصــوص نســب العــال الذيــن يتلقــون أقــل مــن الحــد األدىن
لألجــور ،فإنهــا يف تزايــد .يف عــام  2015كانــت هــذه النســبة ،%13
لرتتفــع إىل  %14.7عــام  ،2016وتصبــح  %15.2عــام ( 2017هــذه
مــؤرشات تتعلــق بالعــال الذيــن يعملــون يف االقتصــاد املحــي
وليــس يف إرسائيــل واملســتوطنات) .إرتفــاع هــذه النســب يعنــي
بــأن هنــاك إحتــال لزيــادة نســب الفقــر بســبب تزايــد أعــداد
العــال الذيــن يتلقــون أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور.

 3.3.1االنتساب للنقابات العاملية
أمــا بخصــوص االنتســاب للنقابــات العامليــة فهــذه النســب ضعيفــة
بشــكل واضــح يف الضفــة الغربيــة وأفضــل يف قطــاع غــزة .هــذا
يعــود إىل أن عــدد العــال الذيــن يعتــرون عاملــة غــر منظمــة يف
قطــاع غــزة أقــل منهــا يف الضفــة الغربيــة (انظــر ادنــاه) .إن النســب
املنخفضــة للمنتســبني للنقابــات العامليــة تعنــي قــوة تفاوضيــة
عامليــة أقــل فيــا يتعلــق بتطبيــق قانــون العمــل ،مثــل االجــازات
الســنوية ،وإجــازة األمومــة ،وتعويضــات نهايــة الخدمــة ،وغريهــا
مــن الحقــوق التــي يضمنهــا قانــون العمــل الفلســطيني.

جدول ( :)2اإلنتساب للنقابات العاملية يف فلسطني ()%
االنتساب للنقابات العاملية
كال الجنسني
ذكور
إناث

2017
قطاع غزة الضفة الغربية فلسطني
17.4
12.4
29.6
16
10.7
28.3
25.7
21.4
37.8

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

فيــا يتعلــق بتشــغيل ذوي اإلعاقــة يف الضفــة والقطــاع ،فــإن %8.4
فقــط منهــم يعملــون ،بينــا  %87.3مل يســبق لهــم العمــل وال
يبحثــون عــن عمــل .وهــذا دليــل عــى الصعوبــة التــي يواجههــا
ذوي اإلعاقــة يف مامرســة حقهــم يف العمــل ،عــى الرغــم مــن أن
قانــون العمــل الفلســطيني ينــص عــى أن تكــون حصــة ذوي اإلعاقة
مــن التشــغيل يف املؤسســات العامــة والخاصــة  %5عــى األقــل .أمــا
بخصــوص إصابــات العمــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فهــي
ترتكــز يف قطــاع العاملــون يف الحــرف ،وهــي التــي تســتخدم بشــكل
كبــر آليــات وأدوات .وامللفــت لإلنتبــاه هنــا هــو تزايــد نســب هــذه
الحــوادث ،لرتتفــع مــن  %28عــام  2015إىل  %32عــام  ،2017وهــي
زيــادة كبــرة يف فــرة زمنيــة قصــرة.
جدول ( :)3اصابات العمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة
حسب املهنة ()%
املهنة
املرشعون وموظفو اإلدارة العليا
الفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة
عامل الخدمات والباعة يف األسواق
العامل املهرة يف الزراعة والصيد
العاملون يف الحرف وما إليها من املهن
مشغلو اآلالت ومجمعوها
املهن األولية

2015
1.0
11.9
8.0
0.6
36.6
13.9
28.0

2017
1.2
8.5
7.0
0.6
39.4
11.6
31.7

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

80.4

80.7

94.8

19.3

19.6
5.2

إن عــدم التحــاق الشــباب ســواء كانــوا رجــاالً أو نســاءا ً بنشــاطات
تعليميــة أو ســوق العمــل يعنــي بــأن هنــاك طاقــات كبــرة مهــدورة
يف املجتمــع الفلســطيني .مبــا أن تحقيــق التنميــة املســتدامة يعتمــد
بشــكل كبــر عــى اســتغالل هــذه الطاقــات ،ال بــد مــن اإلنتبــاه
لهــذا الجانــب سياســاتياً وإدمــاج هــذه الطاقــات املجتمعيــة
وتحويلهــا إىل طاقــة إنتاجيــة مســاهمة يف التنميــة.

5.2

 4.1الهــدف  :8.6الحــد بدرجــة كبــرة مــن نســبة الشــباب غــر
امللتحقــن بالعاملــة أو التعليــم أو التدريــب بحلــول عــام 2020
هنــاك نســبة ال يســتهان بهــا مــن الشــباب الذكــور واإلنــاث الذيــن
ليســو يف ســوق العمــل أو التعليــم أو التدريــب .واملشــكلة ترتكز بني
النســاء أكــر مــن الرجــال حيــث نــرى أن نصــف النســاء ســواء كــن
يف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة لســن يف نشــاط مرتبــط بالتعليــم
أو العمــل .هــذا يعــود لعــدة أســباب ،منهــا أن نســبة مشــاركة
النســاء يف ســوق العمــل منخفضــة نســبياً( ،حــوايل  .)%20يف دراســة
مســببات ضعــف مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل فلســطينياً تظهــر
منظومــة مــن هــذه العوامــل ،منهــا ضعــف الطلــب عــى عاملــة
النســاء بســبب ضعــف القطاعــات االقتصاديــة التــي تشّ ــغل النســاء
عــادة ،وهــي قطــاع الزراعــة والصناعــة .هنــاك عوامــل مرتبطــة
بإرتفــاع نســب الخصوبــة يف املجتمــع الفلســطيني والتــي تعنــي
أعبــاء مرتبطــة بالعنايــة باألطفــال .أمــا العوامــل األخــرى فتتعلــق
بعــدم كفايــة الخدمــات املقدمــة للمــرأة واالطفــال ،مثــل نقــص
الحضانــات وســهولة املواصــات .كــا أن نســب البطالــة بــن النســاء
مرتفعــة جــدا ً ،وكذلــك بــن الرجــال يف قطــاع غــزة (البطمــة .)2013

ا ﻷ ﺨرى

وا ﻻ ﺘ ﺼ ﺎﻻت

ا ﻟ ﺘ ﺠ ﺎرة وا ﻟ ﻤط ﺎﻋم
وا ﻟ ﻔ ﻨ ﺎدق

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﻨظﻤﺔ

9.2

بنــاءا ً عــى هــذه التعريفــات ،تصــل نســبة العاملــة غــر املنظمــة يف
الضفــة والقطــاع إىل  %67.2مــن العامل الفلســطينيني .تشــكل هذه
العاملــة النســبة األكــر يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة باســتثناء
قطــاع الخدمــات والفــروع األخــرى ،وهــو القطــاع الــذي يضــم
الصحــة والتعليــم والخدمــات االجتامعيــة ،ســواء كانــت حكوميــة
أو خاصــة أو تابعــة لألنــروا والتــي تتطلــب نســب مرتفعــة مــن
التعليــم وتتصــف مؤسســاتها بااللت ـزام بدفــع الرضائــب والتوثيــق
املحاســبي (أنظــر شــكل  .)8مــن امللفــت لالنتبــاه أن نســبة العاملــة
غــر املنظمــة يف تزايــد يف اإلقتصــاد الفلســطيني ،حيــث كانــت
النســبة قــد وصلــت عــام  2015إىل  .%66هــذا التزايــد يعتــر
تراجعـاً يف أوضــاع العــال ،حيــث يتســم هــذا النــوع مــن العاملــة
بحقــوق منتقصــة مــن حيــث التأمينــات عــى العمــل والتأمينــات
الصحيــة وكذلــك مســتحقات التقاعــد.

ا ﻟ ﺨ د ﻤ ﺎت وا ﻟ ﻔروع

ا ﻟ ﻨ ﻘ ل وا ﻟ ﺘ ﺨزﯿن

ا ﻟ ﺒ ﻨ ﺎء وا ﻟ ﺘ ﺸﯿﯿد

ا ﻟ ﺘ ﻌ د ﯿن وا ﻟ ﻤ ﺤ ﺎﺠر

1.9

•
•
•
•

94.8

•

90.8

•

العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن هــم املنتجــون لإلســتخدام
النهــايئ الخــاص بهــم.
العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن هــم املنتجــون للبيــع أو
املقايضــة الذيــن يعملــون يف القطــاع غــر املنظــم
أصحاب العمل يف القطاع غري املنظم
جميع العاملني يف املشاريع األرسية كأعضاء أرسة من غري أجر
املستخدمون العاملون يف القطاع غري املنظم
املستخدمون بأعامل غري منظمة يف مؤسسات القطاع الرسمي

98.1

اســتنادا ً اىل تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للقطــاع
غــر املنظــم ،فــإن العــال غــر املنظمــن هــم:

شكل ( :)8توزيع العامل الفلسطينيني حسب صفة العاملة عىل
القطاعات اإلقتصادية املختلفة2017 ،

ا ﻟز را ﻋ ﺔ وا ﻟ ﺼ ﯿ د

وا ﻟ ﺼ ﻨ ﺎﻋ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﺤوﯿﻠ ﯿﺔ وا ﻟ ﺤ را ﺠ ﺔ وﺼ ﯿ د
ا ﻷ ﺴ ﻤ ﺎك

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر ﻤﻨظﻤﺔ

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

شكل ( :)9نسبة الشباب  29 - 15سنة الذين ليسو يف
العمل أو التعليم والتدريب2017 ،
56.6
ﻗطﺎع ﻏ ةز

40.2

49.6
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

22

ذﻛور

إﻨﺎث

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

 5.1الهــدف  :8.7اتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة للقضــاء عــى
الســخرة وإنهــاء الــرق املعــارص واالتجــار بالبــر لضــان حظــر
واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،وإنهــاء عمــل األطفــال
بجميــع أشــكاله بحلــول عــام 2025
ترتكــز عاملــة األطفــال بــن األوالد يف العمــر  17-15ســنة .وعمــل
األطفــال يف هــذا العمــر ال يعتــر مخالفــاً للقانــون ضمــن رشوط
ومحــددات معينــة .أمــا عــن عاملــة األوالد تحــت عمــر  15ســنة،
فهــي قليلــة ومتناقصــة عــر الزمــن .أمــا بالنســبة للبنــات ،فــإن نســب
تشــغيلهن منخفضــة جــدا ً ومتناقصــة عــر الزمــن .وعليــه ال بــد مــن
تســليط الضــوء عــى عاملــة األطفــال بــن عمــر  17-15ســنة لــأوالد
ومحاولــة التخفيــف منهــا وإعــادة هــؤالء األوالد إىل مقاعــد الدراســة،
عــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن العاملــة يعتــر قانــوين.
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شكل ( :)10عاملة األطفال يف الضفة الغربية وقطاع غزة ()%
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة (عدة سنوات).

 6.1املــؤرش  :1.2تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال
مــن جميــع األعــار الذيــن يعانــون الفقــر بجميــع أبعــاده وفق ـاً
للتعاريــف الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل بحلــول عــام 2030
كــا نــرى مــن بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء فــإن معــدالت الفقــر
بقيــت مســتقرة يف الضفــة الغربيــة حتــى عــام  ،2011حيــث تناقصــت.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فقــد ارتفعــت نســب الفقــر بشــكل ملحــوظ.
واالرتفــاع يف نســب الفقــر يف قطــاع غــزة أدى إىل رفــع نســب الفقــر يف
االرايض الفلســطينية املحتلــة ككل .يف عــام  ،2009وصلــت نســب الفقــر
يف قطــاع غــزة إىل  %38.3لرتتفــع إىل  %53مــن الســكان عــام ،2017
بينــا تناقصــت نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة يف نفــس الفــرة مــن
 %19.4إىل  %14مــن الســكان .إن إرتفــاع نســب الفقــر يف قطــاع غــزة
مرتبــط بشــكل كبــر بالحصــار املــروب عــى هــذا القطــاع ،واالنقســام
الفلســطيني الــذي ال يصــب يف صالــح التعــاون الفلســطيني لتخفيــف
تأث ـرات هــذا الحصــار .لذلــك ال بــد مــن توجيــه السياســات إلنهــاء
اإلنقســام توحيــد الجهــود نحــو تقليــص معــدالت الفقــر يف قطــاع غــزة.
 7.1املــؤرش  1.3اســتحداث نظــم وتدابــر حاميــة اجتامعيــة مالمئــة
عــى الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا ،وتحقيــق
تغطيــة صحيــة واســعة للفقـراء والضعفــاء بحلــول عــام .2030
تشــر النفقــات عــى الخدمــات االجتامعيــة مــن امليزانيــة العامــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية باتجــاه تزايــد الــرف عــى التعليــم بينــا 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.
 8.1املــؤرش  :5.5كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ
الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة عــى قــدم املســاواة مــع الرجل عــى جميع
مســتويات صنــع القـرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامة
تقــرح منظمــة العمــل الدوليــة مــؤرش تــويل النســاء للمناصــب العليــا
لقيــاس مــدى انخ ـراط النســاء يف اتخــاذ الق ـرار والقيــادة يف املجتمعــات
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املختلفــة .وإذا نظرنــا إىل الوضــع الفلســطيني نجــد أن توزيــع النســاء
والرجــال العاملــن حســب املهنــة متشــابه يف فئــة املرشعــن وموظفــي
اإلدارة العليــا (جــدول  .)4وعــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة متشــابهة ،إال
أن أعــداد النســاء يف املناصــب العليــا تبقــى منخفضــة وذلــك ألن مشــاركة
النســاء أصــاً يف ســوق العمــل ضعيفــة ،كــا أن نســب البطالــة بينهــن
مرتفعــة .هــذا يعنــي بــأن عــدد النســاء اللــوايت طبقــت عليهــن هــذه
النســبة تبقــى محــدودة وبالتــايل تبقــى أعــداد النســاء يف مناصــب صنــع
الق ـرار منخفضــة .ميكــن املالحظــة مــن الجــدول أدنــاه أن النســاء ترتكــز
يف مهنتــن ،هــا الفنيــون واملتخصصــون والكتبــة ومهنــة عــال الخدمــات
والباعــة .هــذا يعنــي بــأن النســاء تعــاين مــن الفصــل العمــودي يف ســوق
العمــل ،أي أن خيــارات النســاء للعمــل يف القطاعــات املختلفــة تبقــى
محــدودة ،مــا ميكــن أن يؤثــر ســلباً عــى نســب البطالــة.
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 -2خالصة التحديات االقتصادية من وجهة نظر سوق العمل

باملجمــل نــرى مــن خــال معظــم محــددات العمــل الالئــق يف
األرايض الفلســطينية أن الوضــع ليــس مشــجعاً ،حيــث أن أداء
مــؤرشات هــذا الهــدف ضعيفــة أو يف تراجــع ،خاصــة مــن حيــث
البطالــة ،والحــد األدىن لألجــور ،واصابــات العمــل ،وانتشــار العاملــة
غــر املنظمــة ،وانخفــاض االجــور الحقيقيــة ،مــا يحتــم تدخــاً
سياســاتياً يف هــذا املجــال .بنــاءا ً عــى الوصــف الــذي تــم اســتعراضه
يف الجــزء الســابق مــن هــذا البحــث ،ميكــن تصنيــف أولويــات
التدخــات اإلقتصاديــة بحســب التحديــات التاليــة:

 1.2تخفيف تأثري سياسات االحتالل التدمريية عىل سوق
العمل الفلسطيني
 2.2تعكــس مــؤرشات النمــو االقتصــادي واتجاهــات ســوق العمــل
يف الضفــة وغــزة لدرجــة كبــرة تأثـرات اإلحتــال 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.

العــال الفلســطينيني .وكان قطــاع الزراعــة يشــكل  %12مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل عــام  ،1994أمــا يف العــام  2017فوصلــت هــذه
النســبة إىل  ،%3.7ويف الصناعــة مــن  %21.3إىل  %9.2خــال نفــس
الفــرة .أمــا مــن حيــث التشــغيل ،فقــد انخفضــت مســاهمة هــذه
القطاعــات يف التشــغيل إىل  %6.7يف الزراعــة  %13يف الصناعــة عــام
 ،2017بعــد أن كانــت  %13.7و %14.3عــام .2000
 6.2وضــع حــد النخفــاض مســتويات األجــور الحقيقيــة للرجال والنســاء
وزيــادة نســب العــال الذيــن يتقاضــون الحــد األدىن لألجور
إن انخفــاض األجــور الحقيقيــة للنســاء والرجــال يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة يعنــي بــأن مســتويات املعيشــة قــد تأثــرت ســلباً،
وخاصــة قضايــا لهــا عالقة بإزديــاد االمســاواة يف املجتمع الفلســطيني.

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

إن انخفــاض نســب مشــاركة النســاء مرتبــط مبنظومــة مــن
العوامــل عــى جانبــي العــرض والطلــب ،وخاصــة اإلرتبــاط بــن
 3.2إعــادة ربــط النمــو االقتصــادي بزيــادة التشــغيل ووضــع هيكليــة االقتصــاد وعــرض النســاء لعملهــم .كــا أن تركيــز النســاء
حــد لظاهــرة “منــو بــا تشــغيل” وخفــض نســب البطالــة يف قطاعــات اقتصاديــة معينــة يعنــي حــر فرصهــن اإلقتصاديــة
وبالتــايل زيــادة البطالــة بينهــن.
مل تــؤد مســتويات النمــو هــذه إىل ارتفــاع يف مســتويات التشــغيل،
حيــث ازدادت معــدالت البطالــة ،وخاصــة ارتفــاع معــدالت البطالــة  8.2معالجة اإلشكاالت املرتبطة برتاجع محددات العمل الالئق
بــن النســاء يف الضفــة الغربيــة وكذلــك معــدالت البطالــة للرجــال
إن ارتفــاع نســب إصابــات العمــل وتوســع العاملــة غــر املنظمــة
والنســاء يف قطــاع غــزة.
وانخفــاض االنتســاب للنقابــات العامليــة تــدل عىل تراجــع محددات
العمــل الالئــق ،مــا يدعــو للتدخــل يف هــذا املجــال أيضـاً.
 4.2تحسني مستويات اإلنتاجية ورفع معدالت القيمة املضافة

ترتبــط اإلنتاجيــة بحجــم ونوعيــة النمــو يف الناتــج املحــي اإلجــايل
وكفــاءة التشــغيل ،فالنمــو الــذي يعتمــد عــى كفــاءة اإلقتصــاد
وقدراتــه التنافســية مــازم إلنتاجيــة مرتفعــة ومنــو أكــر اســتدامة.
 5.2وقف تراجع القطاعات اإلنتاجية ورفع مساهمتها يف اإلقتصاد
انخفضــت مســاهمة الصناعــة والزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
والتشــغيل ،بينــا كان هــذان القطاعــان يشــغالن النســبة األكــر من

 9.2معالجــة الفــرق يف املــؤرشات االقتصاديــة بــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة وخاصــة الفقــر
كــا 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 مرتاجعــة ،وتشــمل
تراجــع منــو الناتــج املحــي اإلجاميل والفــردي ،انحســار القطاعــات االنتاجية
وتوســع الخدمــات ،انخفــاض معــدالت التشــغيل ،ارتفــاع معــدالت الفقــر.
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 -3التقاطع بني أهداف التنمية املستدامة الخاصة
بالعمل والخطط الوطنية الفلسطينية ذات الصلة
يســتعرض هــذا القســم اهــم املالحظــات التــي تــم اســتقائها مــن
مراجعــة السياســات الوطنيــة التــي تســعى إىل تعزيــز وتحقيــق
الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة باإلضافــة إىل أجـزاء
مــن الهــدف األول ،الخامــس والعــارش ،مــن خــال مراجعــة أجنــدة
السياســات الوطنيــة باإلضافــة إىل مجموعــة مــن االســراتيجيات
الوطنيــة القطاعيــة ذات العالقــة :االســراتيجية القطاعيــة لتنميــة
االقتصــاد الوطنــي  ،2022 – 2017اســراتيجية تنميــة القطــاع
االجتامعــي  ،2022-2017الخطــة اإلسـراتيجية لقطــاع التعليم 2022-
 ،2017اس ـراتيجية قطــاع العمــل  ، 2022 -2017اس ـراتيجية قطــاع
الحكــم املحــي  ،2022 - 2017االسـراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة
لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن الجنســن ،االســراتيجية الصحيــة
الوطنيــة  .2022-2017يــأيت هــذا االســتعراض عــى شــكل مصفوقــة
تربــط بــن السياســات الوطنيــة املختلفــة يف هــذه االســراتيجيات
وبــن األهــداف املعنيــة (انظــر/ي املصفوفــة يف امللحــق) .كذلــك
نقــدم قـراءة أوليــة لهــذه السياســات ،تعتمــد عــى دراســة مجموعــة
مــن األمثلــة املختــارة لهــا داللــة فيــا يتعلــق بتعزيــز فــرص تحقيــق
األهــداف التنمويــة الخاصــة بالعمــل الالئــق .يتبــن مــن اســتعراض
االســراتيجيات املذكــورة أن هنــاك العديــد مــن السياســات التــي
تحــاول االســتجابة األهــداف موضــع الدراســة ،لكــن التســاؤل يبقــى
فيــا إذا كانــت هنــاك إرادة وأدوات تنفيذيــة مــن شــأنها تحقيــق
تقــدم نحــو تحقيــق هــذه األهــداف .مــع أن الــوزارات املعنيــة
وضعــت مؤخ ـرا “مــؤرشات أداء” لتقييــم مــدى التقــدم يف تحقيــق
االسـراتيجيات ،فــإن هــذه املــؤرشات مل تنــر حتــى اآلن ،مــا يجعــل
مــن الصعــب معرفــة جاهزيــة صنــاع القـرار لقيــادة الجهــود الوطنية
للتنميــة املســتدامة خــال الســنوات القادمــة والتنســيق فيــا بينهــا.
 1.3عــى ســبيل املثــال تنــص األولويــة الوطنيــة رقــم  6يف أجنــدة
السياســات الوطنيــة عــى رضورة بنــاء اقتصــاد مســتقل مــن خــال
تبنــي سياســة وطنيــة لبنــاء اقتصــاد فلســطني املســتقبيل ،ومــن أجل
تحقيــق ذلــك تطــرح مجموعــة مــن التدخــات السياســاتية منهــا
مث ـاً :إعــادة بنــاء القطاعــات اإلنتاجيــة يف فلســطني ،مــع الرتكيــز
عــى التصنيــع والزراعــة والســياحة واســتعادة القاعــدة الصناعيــة
يف غــزة .تخــدم هــذه األولويــة أهــداف التنميــة املســتدامة بشــكل
عــام ،والهــدف الثامــن بشــكل خــاص ،وبالتحديــد فيــا يتعلــق
ببنــاء القطاعــات اإلنتاجيــة مــع الرتكيــز عــى التصنيــع والزراعــة
والســياحة .إال أن هــذه التدخــات تعوزهــا اآلليــات والخطــوات
العمليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا إعــادة بنــاء هــذه القطاعــات،
فــا تذكــر عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر دعــم صغــار الفالحــن،
تخفيــض تعرفــة امليــاه لالســتخدامات الزراعيــة ،تزويــد الفالحــن
باألســمدة الالزمــة .وال تذكــر بخصــوص الصناعــة مثــا كيفيــة
حاميتهــا :تأهيــل معاهــد تدريــب تقنــي يف الصناعــات الواعــدة يف
فلســطني ،تعزيــز ثقافــة العمــل املهنــي مــن خــال الرتويــج لــه يف
املــدارس ،رفــع عــدد الحاصلــن عــى شــهادة تدريــب مهنــي .أمــا
بخصــوص الســياحة فــا يوجــد أيضـاً أي ذكــر للخطــوات العمليــة،
مث ـاً تأهيــل املرافــق الســياحية الهامــة ،عمــل بــرورشات تعريفيــة
وترويجــة لهــذه املرافــق بعــدة لغــات ،تعزيــز الســياحة الداخليــة
مــن خــال تخصيــص مــادة يف املناهــج للحديــث عــن الجانــب
الســياحي لهــذه املرافــق وغــره.

 2.3ينــص الهــدف االســراتيجي األول يف االســراتيجية القطاعيــة
لتنميــة االقتصــاد الوطنــي عــى رضورة بنــاء اقتصــاد فلســطيني
مســتقل ،مــن خــال مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة ،هــي:
تقليــل االعتــاد عــى االقتصــاد اإلرسائيــي ،تســهيل التجــارة
الفلســطينية وفقــا ألفضــل املامرســات الدوليــة ،تعزيــز وتطويــر
الصــادرات الفلســطينية .تطويــر تجــارة الخدمــات .ال توضــح هــذه
السياســية اآلليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا تقليــل االعتــاد عــى
االقتصــاد اإلرسائيــي .وتكتفــي يف التدخــات السياســاتية التــي
تقرتحهــا بالجانــب التجــاري دون تحديــد ماهيــة هــذه التجــارة،
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
االقتصاديــة .ثاني ـاً ،لــي تقــود التجــارة عمليــة التنميــة يجــب أن
يســبقها تطويــر الصناعــة وتوفــر حاميــة للصناعــة بحيــث تتعــزز
القــدرة اإلنتاجيــة للبلــد وتكــون قــادرة عــى املنافســة قبــل الولــوج
يف تحريــر التجــارة ورفــع الحاميــة عنهــا .كذلــك ،تقــرح التدخــات
السياســاتية التجاريــة وفقــاً “ألفضــل املامرســات الدوليــة” دون
تحديــد مــا هــي املامرســات الفضــى املناســبة لفلســطني ،وخاصــة
أن الســياق الفلســطيني يختلــف عــن جميــع االقتصــادات يف العــامل
كونــه اقتصــاد خاضــع لالحتــال.
 3.3تقــرح السياســة الوطنيــة رقــم  6.12يف أجنــدة السياســات
الوطنيــة خلــق فــرص عمــل مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات،
وهــي :اإلرساع يف خلــق فــرص العمــل مــن خــال ال ـراكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص ،تطويــر برامــج خلــق فــرص العمــل
للخريجــن ،ضــان تكافــؤ الفــرص للمــرأة وتوســيع صنــدوق
التوظيــف الفلســطيني .بالرغــم مــن رضورة تطويــر رشاكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص إال أن تطويــر هــذه الـراكات ال يضمــن
بحــد ذاتــه خلــق وظائــف وفــرص عمــل جديــدة دون تحديــد
طبيعــة هــذه ال ـراكات ويف أيــة قطاعــات ســتتم ،وأيــة قطاعــات
هــي قــادرة عــى خلــق فــرص عمــل ويف نفــس الوقــت قــادرة
عــى ضــان تحقيــق األهــداف األخــرى مثــل تفكيــك التبعيــة
االقتصاديــة مــع إرسائيــل وبنــاء اقتصــاد مســتقل .مــن جانــب آخــر
ال يقــرح التدخــل أيــة حوافــز مــن شــأنها تشــجيع هــذا الشــكل
مــن الـراكات .أمــا تطويــر برامــج فــرص عمــل للخريجــن وضــان
تكافــؤ الفــرص ،يتجاهــل أن اإلشــكال الحقيقــي يتمثــل يف عــدم
توفــر فــرص عمــل أساس ـاً ،أمــا فيــا يخــص ضــان تكافــؤ الفــرص
فــا يــأيت املقــرح عــى تقديــم تدخــات مــن شــأنها فع ـاً تحقيــق
هــذا التكافــؤ.
 4.3ينــص الهــدف االس ـراتيجي األول يف اس ـراتيجية قطــاع العمــل
عــى خفــض معــدالت البطالــة مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات
السياســاتية ،هــي :العالقــة املتبادلــة والتشــاركية بــن وزارة العمــل
وأربــاب العمــل والعاملــن نشــطة وقويــة ،تفعيــل نظــام معلومــات
ســوق العمــل ( )LMISوتحديثــه ،تعزيــز املشــاريع الفرديــة
والجامعيــة وفتــح أســواق العمــل األجنبيــة للعمــل الفلســطيني.
ال يشــر التدخــل األول كيــف ستســاهم العالقــة التشــاركية يف
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تخفيــض البطالــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة .بينــا تفعيــل
نظــام معلومــات ســوق العمــل مســألة يف غايــة األهميــة ،حيــث
يســاعد صنــاع القــرار عــى اقــراح التدخــات الالزمــة بخصــوص
أكــر القطاعــات التــي تحتــوي عــى بطالــة وطبيعــة الفجــوات
بــن التعليــم والســوق ،إال أن تفعيــل النظــام وحــده ال يــؤدي إىل
تخفيــض البطالــة .التدخــل املرتبــط بتعزيــز املشــاريع الفرديــة
والجامعيــة ال يوضــح اآلليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا ذلــك،
مث ـاً إعفــاء هــذه املشــاريع مــن الرضائــب يف الســنوات األوىل أو
تقديــم متويــل بأســعار فائــدة مخفضــة .كذلــك ال يحــدد املقــرح
يف أيــة قطاعــات يجــب أن تكــون هــذه املشــاريع .بخصــوص فتــح
أســواق عمــل أجنبيــة ،رغــم أن املقــرح ال يوضــح اآلليــة لتحقيــق
ذلــك ،فاألهــم أن هــذا املقــرح يتجاهــل حقيقــة أن مثــل هكــذا
سياســة دون تفصيــل أو تقييــد ستشــجع عــى هجــرة العقــول
وجعــل ســوق العمــل الفلســطيني يخــر الكثــر مــن كفاءتــه .مــا
ســيعزز اعتــاد االقتصــاد الفلســطيني عــى عوامــل خارجيــة قابلــة
للتغــر نتيجــة أي تغــر ســيايس أو يف العالقــات مــع هــذه الــدول.
كذلــك ال تقــرح هــذه التدخــات 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 العــال مــن اســتالبات مزدوجــة .هــذا
باإلضافــة إىل أن االعتــاد عــى العمــل يف إرسائيــل يخضــع لــروط
سياســية قابلــة لالهت ـزاز يف أيــة لحظــة.
 5.3أمــا الهــدف االسـراتيجي الرابــع مــن االسـراتيجية الوطنية العرب
قطاعيــة يســعى لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة عــى تعزيــز مشــاركة املــرأة يف القطــاع االقتصــادي ،من خالل
نــر معايــر العمــل الالئــق للنســاء العامــات يف املؤسســات العامــة
والخاصــة واملجتمعيــة والدوليــة العاملــة يف فلســطني .ال تقــدم هذه
السياســة أيــة تدخــات تضمــن تحقيــق الهــدف املنشــود ،كذلــك
فــإن نــر معايــر العمــل الالئــق ال تكفــي لتحقيــق ذلــك ،فهنــاك
عــى ســبيل املثــال قانــون العمــل والــذي ينــص عــى بعــض القضايــا
الــذي يــؤدي االلت ـزام بهــا إىل تحقيــق العمــل الالئــق ،مــع ذلــك
الجــزء األكــر مــن القطــاع الخــاص يتجاهــل هــذا القانــون ،حيــث
ال يــزال  126ألــف عامــل يف املنشــئات الخاصــة يتقاضــون أقــل
مــن الحــد األدىن لألجــور ،معظمهــم مــن النســاء ،وإن الفجــوة بــن
أجورهــم والحــد األدىن عاليــة جــدا ً ،بينــا نحــو  %82مــن عــال
القطــاع الخــاص ال يحصلــون عــى مكافــأة نهايــة الخدمــة ونســبة
عاليــة مــن العــال ال يحصلــون عــى إجــازات مدفوعــة الراتــب.
كــا أن الكثــر مــن املنشــآت االقتصاديــة ال تراعــي رشوط الســامة
املهنيــة ،مــا يــؤدي إىل مــوت العديــد مــن العــال أثنــاء العمــل
دون اتخــاذ إج ـراءات صارمــة اتجــاه ذلــك .تدلــل هــذه املــؤرشات
وغريهــا أن نــر املعايــر أو وجــود قانــون ال يضمــن وحــده تحقيــق
الهــدف املنشــود وال يضمــن تعزيــز مشــاركة املــرأة يف العمليــة
االقتصاديــة واالنتاجيــة.
 6.3وباملجمــل ميكــن االســتنتاج أن االسـراتيجيات 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 إالسـراتيجيات
الوطنيــة ،كــا هــو الحــال يف أهــداف التنميــة املســتدامة بقضايــا
الشــباب وإنتقالهــم مــن التعليــم إىل ســوق العمــل وتقليــل البطالــة
بــن صفوفهــم ،خاصــة النســاء .إال أن االسـراتيجيات الوطنيــة تعــاين
مــن مجموعــة مــن القضايــا وهــي:
-

-

تعطــي اإلسـراتيجيات الوطنيــة نفــس األهميــة لجميــع القضايــا
التــي تتناولهــا ،وبالتــايل ليــس هنــاك أولويــات واضحــة.
توضــح هــذه االسـراتيجيات التدخــات السياســاتية بشــكل عام
ولكنهــا ال توضــح اآلليــات التــي يجــب اســتخدامها لتحقيــق
أهدافهــا ،فهــي تبقــى عامــة بشــكل كبــر.
ال تربــط التدخــات السياســاتية يف هــذه االســراتيجيات بــن
مســتويات االقتصــاد الجــزيئ والــكيل .فمعظــم التدخــات
تــأيت عــى شــكل مقرتحــات ملــا ميكــن عملــه داخــل القطــاع.
فعــى ســبيل املثــال ،ال ترتبــط اإلسـراتيجيات بــن تحســن أداء
القطاعــات اإلنتاجيــة ودور التجــارة.
دون تحديــد مــؤرشات كميــة واضحــة وقابلــة للتحقيــق يف
فــرة الســنوات العــر القادمــة لــكل هــذه األهــداف ،تكــون
مرتبطــة ببعضهــا يف ســياق منــوذج شــامل للنمــو االقتصــادي
واالجتامعــي املنشــود ،مثــل تخفيــض البطالــة اىل  %20بحلــول
عــام  ،2030أو 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  ،%20الــخ ،فأنهــا
مهــا كانــت السياســات صائبــة وباالتجــاه املناســب ،فــأن
فلســطني لــن تنجــح بتنســيق الجهــود القطاعيــة وصهرهــا يف
ســياق موحــد لتحقيــق األهــداف االتنمويــة املســتدامة.
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الثامن
إن مقــدرة جميــع أو معظــم الــدول الناميــة عــى تحقيــق أهــداف التنميــة  1.4بناء رؤية تنموية لها أولويات قطاعية محددة

املســتدامة كاملــة ،ليســت ام ـرا ً مســلامً بــه .وفلســطني تعتــر مــن بــن
الــدول التــي تواجــه تحديــات اضافيــة عــا تواجهــه مثيالتهــا مــن الــدول
الناميــة ،بســبب الوضــع االســتثنايئ الناتــج عــن االحتــال وحرمانهــا مــن
مامرســة ســيادتها عــى أراضيهــا ومواردهــا .وهــذا الظــرف يلقــي بعبئــه
عــى أدوات تنظيــم االقتصــاد الوطنــي وأســواق العمــل وعــى مختلــف
مقاصــد الهــدف الثامــن ،بقــدر مــا يؤثــر ســلباً عــى احــراز فلســطني
للتنميــة املســتدامة يف مجــاالت اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة وغريهــا ،مــا
يتطلــب رزمــة “غــر اعتياديــة  ”heterodoxمــن السياســات والتدخــات
قــد ال تلجــئ لهــا دول مامثلــة.

يف الحالــة الفلســطينية ،فــإن التقــدم االقتصــادي واالجتامعــي مرهون يف
جميــع ابعــاده مبــدى تدخــل االحتــال أو عدمــه بالشــأن الفلســطيني،
بقــدر مــا يعتمــد عــى انتهــاج السياســات الفلســطينية الصائبــة
وتنفيذهــا بحيويــة ومثابــرة .مبعنــى آخــر ،مهــا ارتقــت السياســات
التنمويــة الفلســطينية اىل املســتويات املثــى عاملي ـاً ،ومهــا نشــطت
الحكومــة واالطـراف املعنيــة يف تطبيقهــا ،فــإن جدواهــا تبقــى خاضعــة
للظــروف السياســية واألمنيــة املتقلبــة ،ويف نهايــة املطــاف ،للمصالــح
العليــا لالحتــال االرسائيــي .بالتــايل ،ال ميكــن مكافحة البطالــة أو ضامن
الحــد األدىن لألجــور أو ســحب العاملــة داخــل ارسائيــل ومســتوطناتها
دون بنــاء االقتصــاد الوطنــي املنتــج ،وهــذا بــدوره يتطلــب سياســات
تجاريــة أو نقديــة أو متويليــة غــر متاحــة ضمــن ســياق العالقــات
االقتصاديــة الفلســطينية االرسائيليــة القامئــة.
هــذا ال يعنــي عــى االطــاق وال يــرر الرتيــث أو االستســام 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
يف االقســام الســابقة حــول االتجــاه الحــايل لــاداء الفلســطيني يف
مــؤرشات الهــدف الثامــن وحــول اإلتجاهــات املرغوبــة ،واملتمثلــة
يف مصفوفــة السياســات الوطنيــة واالســراتيجيات القطاعيــة
الفلســطينية وتقاطعاتهــا مــع مختلــف األهــداف العامليــة ،فإنــه
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
الفلســطيني الخــاص .بينــا يف هــذه املراجعــة األوىل لالنطــاق يف
مســار تحقيــق االهــداف التنمويــة املســتدامة ،يركــز هــذا التقريــر
عــى رســم االتجــاه السياســايت العــام املطلــوب ،ال بــد مــن قيــام
الجهــات الحكوميــة والرشيكــة املعنيــة بقضايــا ســوق العمــل
بااللتـزام مبــا وضــع مــن مــؤرشات كميــة لــأداء املرغــوب واملعقــول
يف الفــرة  ،2030-2020ومراجعتهــا ســنوياً للتأكــد مــن مالمئتهــا
وواقعيتهــا بحســب تطــورات الوضــع االقتصــادي والســيايس العــام.
يف هــذه املرحلــة مــن التحليــل واالســتنتاج ،فــإن مجــاالت التدخــل
السياســايت االقتصــادي واالجتامعــي املقرتحــة تحــاور املســتويني
الــكيل والجــزيئ ،وهــي مبنيــة بشــكل كبــر عــى دراســات وتقاريــر
ســابقة ملعهــد أبحــاث السياســات اإلقتصاديــة (النقيــب2003 ،؛
 )2006منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)2018واألونكتــاد ()2006
والخالــدي وتقديــي (.)2009

لتثبيــت عمليــة الرتاكــم 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 الرتكيــز عــى عــدد
محــدود جــدا ً مــن القطاعــات أو القطاعــات الفرعيــة مــن أجــل
تحقيــق أهــداف محــدودة ،ومــن ثــم االنتقــال ملجموعــة أخــرى
مــن األهــداف.
ومــن املهــم أن تكــون القطاعــات االقتصاديــة ذات األولويــة قــادرة عــى
وضــع حــد لالنكــاش االقتصــادي واملحافظــة عــى مســتويات العاملــة
أو زيادتهــا .ينبغــي لعمليــة تحديــد األولويــات أن تركــز عــى القطاعات
التــي اســتطاعت أن تســتمر رغــم الظــروف السياســية واإلقتصاديــة
الســيئة التــي شــهدها االقتصــاد الفلســطيني عــى مــدى الســنوات
العرشيــن املاضيــة .ومــن معايــر اختيــار هــذه القطاعــات ،القــدرة
عــى خلــق فــرص عمــل مســتدامة ،وأن تكــون للقطــاع روابــط خلفيــة
(املــوارد الطبيعيــة أو املــوارد األوليــة املطلوبــة) وروابــط أماميــة قويــة.
كــا يجــب أن يكــون لهــذا القطــاع وجــود قــوي يف الســوق املحليــة
مــن حيــث اإلســتهالك مــع إمكانيــة للتصديــر خــارج فلســطني.
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
تحديــد األولويــات يف أنشــطة إعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء البنــى
التحتيــة .لتحقيــق النجــاح يف هــذه القطاعــات ،ال بــد مــن زيــادة
كل مــن عــرض منتجــات القطاعــات ذات األولويــة والطلــب عليهــا
عــى املســتوى املحــي .كــا مــن الــروري دعــم جانــب العــرض
مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة واالرتقــاء مبســتوى رأس املــال البــري
واملــادي ،واإلهتــام بنقــل التكنولوجيــا .كــا ال بــد مــن العمــل عىل
تشــجيع الطلــب عــى املنتجــات املحليــة مــن خــال برامــج لتوفــر
الحوافــر أو القيــام بحمــات لتشــجيع اســتهالك هــذه املنتجــات أو
نشــاطات مقاطعــة البضائــع اإلرسائيليــة.
ميكــن النظــر مبنــح هــذه القطاعــات اعفــاءات رضيبيــة وتشــجيع
مخططــات لتمويــل مشــاريع صغــرة فيهــا وحاميتهــا مــن املنافســة،
لفــرات زمنيــة معينــة .كــا مــن املهــم التفريــق يف هــذه الحاميــة
بــن مدخــات اإلنتــاج والســلع النهائيــة ،حيــث أنــه مــن املهــم حاميــة
الســلع النهائيــة بينــا يتــم تحفيــز اســترياد مدخــات االنتــاج .يجــب
النظــر اىل مثــل هــذه القطاعــات املســتهدفة بصفتهــا رافعــة لباقــي
القطاعــات اإلقتصاديــة تؤثــر بشــكل إيجــايب ومفصــي عــى رفــع
اإلنتاجيــة والقيمــة املضافــة ،وخفــض نســب البطالــة ،ورفع مســتويات
األجــور الحقيقيــة ،وتشــجيع النســاء عــى اإلنخـراط يف ســوق العمــل.

 2.4ربط األولويات االقتصادية التنموية مبخرجات التعليم
عــى رأس األولويــات التكامليــة للقطاعــات اإلقتصاديــة يــأيت قطــاع
التعليــم ،حيــث ينبغــي أن يتــم الرتكيــز يف التعليــم عــى املهــارات
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واملؤهــات الالزمــة لتحقيــق أهــداف األولويــات املحــددة يف
القطاعــات اإلنتاجيــة .فمســتويات التعليــم يف فلســطني مرتفعــة،
ولكنهــا ال تفــي بالغــرض فيــا يتعلــق بتحســن االنتاجيــة يف
القطاعــات اإلقتصاديــة .فحاليــاً يتــم الرتكيــز يف التعليــم عــى
املعرفــة وليــس عــى املهــارات ،لذلــك فــإن قــدرات الطــاب تتمركــز
حــول اختبــارات الذاكــرة وليــس حــول تحفيــز االبــداع واالبكتــار
أو كيفيــة تحويــل األفــكار إىل نتائــج عمليــة عــى أرض الواقــع.
لذلــك ال بــد مــن الرتكيــز عــى النوعيــة يف التعليــم املتخصــص الــذي
يركــز عــى املهــارات وليــس فقــط عــى تحصيــل مســتوا ً معــن مــن
التحصيــل العمــي.

 3.4معالجة الرتاجع يف محددات العمل الالئق
ال بــد مــن متابعــة تطبيــق قانــون العمــل مــن خــال مفتــي
وزارة العمــل وتشــجيع العــال عــى املطالبــة بحقوقهــم وتفعيــل
دور النقابــات العامليــة .كــا مــن املهــم خفــض نســب العــال
الذيــن يكســبون الحــد األدىن لألجــور مــن خــال الحــد مــن انتشــار
العاملــة غــر املنظمــة والتــي تعنــي ظــروف عمــل ســيئة وانعــدام
للحاميــة والحقــوق العامليــة .ويتــم ذلــك مــن خــال مســاعدة
القطاعــات االقتصاديــة عــى تحســن الجــودة والتســويق والحاميــة
مــن املنافســة غــر العادلــة ،ســواء كانــت دوليــة أو ارسائيليــة .كــا
ال بــد مــن إعطــار فــرص أكــر لــذوي اإلعاقــة ،حيــث أن مؤهالتهــم
العلميــة مرتفعــة ،إال أن انخراطهــم يف ســوق العمــل يبقــى ضعيفـاً.
وهــذا ميكــن تحقيقــه مــن خــال حمــات توعيــة عــن أحقيــة ذوي
اإلعاقــة يف العمــل واملشــاركة يف اإلنتــاج.

 4.4ربط 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 الســاح بإرتفــاع
فجــوة األجــور يف القطــاع الواحــد أكــر مــن حــد معــن ،ألن ذلــك
يــؤدي إىل تزايــد الالمســاواة يف املجتمــع وإىل الحاجــة لرفــع
تغطيــة شــبكات األمــان .وميكــن االســتجابة إلحتياجــات الفقــراء
مــن الغــذاء واملســكن والــدواء مــن خــال القطاعــات اإلنتاجيــة
املحليــة .ومــن الــروري أن يتــم تخصيــص بعــض املــوارد املاليــة
لتلبيــة االحتياجــات األساســية (التغذيــة ،والصحــة والتعليــم) قبــل
توزيــع املــوارد عــى قطاعــات النمــو ذات األولويــة .بــن آليــات
الربــط التــي ميكــن اســتخدامها عــى مســتوى القطاعــات الفرعيــة
أو مســتوى قطاعــات محــددة :منــح اعفــاءات رضيبيــة ،مخططــات
لتمويــل مشــاريع صغــرة ،تدريــب العــال واالرتقــاء مبســتوياتهم،
دعــم عوامــل اإلنتــاج ،اســتخدام التكنولوجيــا إلضافــة القيمــة
والعمــل عــى تطويــر هــذه التكنولوجيــا لتتــواءم مــع الحاجــات
واملحــددات املحليــة.

 5.4استثامر يف تراكم رأس املال اإلجتامعي
لإلســتفادة مــن تراكــم رأس املــال املــادي والبــري ،ال بــد مــن
اإلســتثامر يف رأس املــال اإلجتامعــي ،أي نظــام اإلطــار القانــوين
واملؤســي الــذي يشــجع اإلســتثامر ال اإلســتهالك ،كــا يشــجع
االنشــطة اإلنتاجيــة ال األنشــطة التــي تــؤدي إىل توليــد الدخــل
الريعــي (مثــل بيــع األرايض) .اهمــل هــذا النــوع مــن رأس املــال

منــذ العــام  ،1967ولكنــه ميثــل عنــرا ً اساســياً يف زيــادة كفــاءة
اإلقتصــاد .ولضــان نجــاح هــذه السياســات اإلقتصاديــة ،ال بــد
مــن التنســيق بــن الــوزارات املختلفــة ،كــوزارة اإلقتصــاد ،واملاليــة
والتخطيــط ،لدمــج أولويــات ونفقــات التنميــة باحتياجــات
ومقتضيــات امليزانيــة.

 6.4آليات التكيف والتعامل مع واقع األزمة
مــن املهــم دراســة آليــات التكيــف والتعامــل مــع واقــع األزمــة،
وهــي اآلليــات التــي قامــت الصناعــات املحليــة والتجــار املحليــون
بابتكارهــا وتكييفهــا للتأقلــم مــع واقــع الحــال الراهــن واملشــوه.
وينبغــي العمــل فلســطينياً عــى تحســن هــذه الوســائل الحيويــة
لتحقيــق اإلكتفــاء الــذايت والتجــارب املرتاكمــة ونقلهــا إىل مجتمعات
محليــة أخــرى وتطبيقهــا يف الصناعــات األخــرى ذات الصلــة.
ينبغــي أن تشــكل هــذا النهــج النــواة لرؤيــة اقتصادية-اجتامعيــة
ذات أهــداف قطاعيــة محــددة (باإلضافــة إىل الربامــج والسياســات
الراميــة إىل تطويــر الصناعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة والتــي
تتوفــر لهــا امكانيــة للبقــاء واإلســتمرار رغــم الظــروف الراهنــة).

 4.7االستفادة من األبحاث االقتصادية واالجتامعية وتجارب
الدول األخرى
عــى صانعــي الق ـرار اإلســتفادة مــن الدراســات العلميــة الوفــرة
بشــأن اإلقتصــاد الفلســطيني ،مــن قبــل مؤسســات البحــوث
واملؤسســات اإلمنائيــة الوطنيــة والدوليــة يف فــرة األزمــات وخارجها.
كــا ميكــن لفلســطني االســتفادة مــن تجــارب دول رشق آســيا التــي
نجحــت يف تحقيــق منــو اقتصــادي رسيــع يف ظــل أزمــة إقتصاديــة
عميقــة ورصاع ســيايس .شــملت اسـراتيجيات هــذه البلــدان الرتكيــز
عــى النهــوض بعــدد محــدود مــن القطاعــات خــال فــرة زمنيــة
محــددة .وهــذه القطاعــات شــملت صناعــات كثيفــة اإلســتخدام
لــرأس املــال توازيهــا قطاعــات أخــرى كثيفــة اإلســتخدام لليــد
العاملــة متدنيــة املهــارة وأنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع الوســيطة
والرأســالية مــن أجــل دفــع عمليــة التقــدم التكنولوجــي .مثــل
هــذه االسـراتيجية تظهــر نهــج ذو حديــن ،يشــتمل عــى صناعــات
موجهــة نحــو التصديــر تعمــل عــى أســاس مبــادئ التجــارة الحــرة،
وأخــرى صناعــات محميــة متام ـاً .أي أنــه ميكــن اســتخدام الحاميــة
التجاريــة لبعــض القطاعــات وأخــرى تــرك مفتوحــة متام ـاً.

 4.8الخالصة
قــدم هــذا التقريــر مراجعــة للوضــع الراهــن يف فلســطني فيــا
يتعلــق بالهــدف الثامــن مــن أهــدف التنميــة املســتدامة والــذي
يعنــى بالنمــو اإلقتصــادي والعمــل ،وتنــاول التقاطــع بــن
الهــدف الثامــن واإلس ـراتيجيات الوطنيــة وقــدم اقرتاحــات حــول
اســراتيجيات ميكــن أن تحقــق مقاصــد هــذا الهــدف .مــا ميكــن
اســتخالصه مــن هــذه املراجعــة هــو أن الوضــع الفلســطيني يعــاين
مــن مشــاكل عديــدة فيــا يتعلــق مبقاصــد الهــدف الثامــن .فالنمــو
اإلقتصــادي متأرجــح ،والبطالــة مرتفعــة ،ومشــاركة النســاء يف ســوق
العمــل منخفضــة ،واألجــور الحقيقيــة ترتاجــع ،وإصابــات العمــل
مرتفعــة ،أم مشــاركة العــال يف النقابــات العامليــة ضعيفــة ،ويف
نفــس الوقــت نجــد أكــر مــن  %60مــن العــال يصنفــون عــى
أنهــم عاملــة غــر منتظمــة ،ومعــدالت الفقــر مرتفعــة خاصــة يف
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قطــاع غــزة .كــا أن هــذه القضايــا تصبــح أكــر تعقيــدا عندمــا
نــرى بــأن هــذه املــؤرشات ال تتحســن مــع مــرور الزمــن ،بــل عــى
العكــس ،ترتاجــع ،خاصــة فيــا يتعلــق ببطالــة النســاء ،وتراجــع
اجورهــن الحقيقيــة ،وتواجــد العــال يف العاملــة غــر املنظمــة،
ألــخ .هــذا الوضــع املتــأزم يدعــو لصياغــة سياســات وطنيــة عاجلــة

ملعالجــة تراجــع املــؤرشات اإلقتصاديــة مــن خــال وضــع أولويــات
إقتصاديــة والرتكيــز عــى قطاعــات معينــة ميكــن لنجاحهــا أن
يصبــح رافعــة لإلقتصــاد ككل .لنجــاح تحقيــق هــذه األولويــات ال
بــد مــن الرتكيــز عــى منظومــة مــن السياســات الجزئيــة والكليــة
واالجتامعيــة تــم التطــرق لهــا يف هــذا الفصــل.
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ملحق :التقاطع بني مقاصد وغايات الهدف الثامن واإلسرتاتيجيات الوطنية
 8.2تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ،والتطور التكنولوجي واالبتكار مبا يف ذلك من خالل الرتكيز عىل القطاعات ذات القيمة
املضافة العالية واليد العاملة كثيفة العاملة.
 :6.11.1إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية يف فلسطني ،مع الرتكيز
 11.6بناء اقتصاد فلسطني
السلطة الوطنية الفلسطينية  .6االستقالل
عىل التصنيع والزراعة والسياحة واستعادة القاعدة الصناعية يف
املستقبيل.
االقتصادي
(أجندة السياسة الوطنية
غزة.
)2017-2022
 :6.11.2جذب االستثامر املبارش املحيل واألجنبي ،مع الرتكيز
عىل قطاعات البناء والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
 :6.11.4التخطيط واالستثامر يف البنية التحتية االسرتاتيجية
(املاء ،الكهرباء ،النقل وشبكات االتصاالت ،املطارات ،املوانئ
البحرية واملجمعات الصناعية).
 :6.11.5تعزيز دور القطاع املايل يف دعم منو القطاع الخاص.
 :6.11.6سد فجوة التنمية يف الضفة الغربية وغزة.
 .10مجتمعات قادرة  .29 .10تنشيط الزراعة وتقوية  :10.29.1زيادة اإلنتاج النبايت والحيواين وتطوير سالسل القيمة
 :29.2..10حامية ودعم املزارعني ،وال سيام يف املناطق املعرضة
مجتمعاتنا الريفية.
عىل الصمود
للتهديد.
 .1اقتصاد فلسطيني  1.1تقليل االعتامد عىل االقتصاد  .1.1.1تنويع الرشكاء التجاريني والعثور عىل أسواق بديلة
وزارة االقتصاد الوطني
اإلرسائييل.
(االسرتاتيجية القطاعية لتنمية مستقل
 .1.2تسهيل التجارة الفلسطينية  .1.2.1توفري بيئة عمل مناسبة
االقتصاد الوطني - 2017
وفقا ألفضل املامرسات الدولية.
.)2022
 .1.3.1تنفيذ خطة اسرتاتيجية التصدير الوطنية.
 .1.3تعزيز وتطوير الصادرات
الفلسطينية.
 .1.4.1تنظيم وإضفاء الطابع املؤسيس عىل التجارة يف الخدمات
 .1.4تطوير تجارة الخدمات.
 .3.1.1اعتامد وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للصناعة
 .3صناعة فلسطينية  .3.1تطوير القدرة التنافسية
 .3.2.1تطوير الصادرات الصناعية
للمؤسسات الصناعية
رائدة وتنافسية
 .3.3.1متديد العمل عىل استبدال الواردات.
 .3.2زيادة حجم الصادرات
 .3.3.2دعم وحامية املنتج الوطني وتحسني جودته.
الصناعية
 .3.3زيادة حصة املنتج املحيل يف  .3.4.1إنشاء مدن صناعية مؤهلة
 .3.4.2توفري الخدمات الالزمة للصناعة
السوق الفلسطيني
 .3.4توفري البنية التحتية
والخدمات لدعم منو الصناعة
 .4تلعب السلطات  .4.2تطوير بنية تحتية فعالة
املحلية دورا ً نشطاً وموثوقة (املياه ،الطاقة،
االتصاالت ،الطرق ،املناطق
وداعامً يف تحفيز
التنمية االقتصادية الصناعية ،إلخ) التي تقدم
خدمات بأسعار معقولة لتسهيل
املحلية
وتشجيع عمل القطاع الخاص.
 .4.3تعزيز االقتصاد األخرض
واملستدام ووضع املعايري
واإلجراءات والحوافز والضوابط
املناسبة لضامن االستغالل
االقتصادي األمثل واملستدام
للموارد الطبيعية التقليدية وغري
التقليدية.
 8.3تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وتوفري فرص عمل كرمية ،وريادة األعامل ،واإلبداع واالبتكار ،وتشجيع إضفاء الطابع
الرسمي عىل املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر ومنوها ،مبا يف ذلك من خالل الوصول إىل الخدمات املالية
 :4.7.5توسيع التنمية االقتصادية املحلية.
 7.4حكومة محلية مستجيبة
السلطة الوطنية الفلسطينية  .4حكومة مركزة
 .8.4تحسني الخدمات للمواطنني  :4.8.1تطوير وتنفيذ إسرتاتيجية لتحسني الخدمة عىل مستوى
حول املواطنة
(أجندة السياسة الوطنية
الحكومة ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل “املنطقة ج” والقدس
.)2017-2022
الرشقية ،بالتعاون مع رشكاءنا يف التسليم
 :4.8.3تعزيز تقديم الخدمات من خالل الرشاكات مع القطاع
الخاص واملجتمع املدين.
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السلطة الوطنية الفلسطينية  .6االستقالل االقتصادي  11.6بناء اقتصاد فلسطني املستقبيل :6.11.1 .إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية يف فلسطني ،مع الرتكيز عىل التصنيع
والزراعة والسياحة واستعادة القاعدة الصناعية يف غزة.
(أجندة السياسة الوطنية
 :6.11.2جذب االستثامر املبارش املحيل واألجنبي ،مع الرتكيز عىل قطاعات
.)2017-2022
البناء والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 :6.11.4التخطيط واالستثامر يف البنية التحتية االسرتاتيجية (املاء ،الكهرباء،
النقل وشبكات االتصاالت ،املطارات ،املوانئ البحرية واملجمعات الصناعية).
 :6.11.5تعزيز دور القطاع املايل يف دعم منو القطاع الخاص.
 :6.11.6سد فجوة التنمية يف الضفة الغربية وغزة.
 :6.14.1دعم وحامية املنتجات الوطنية  ،وزيادة القدرة عىل املنافسة وتوسيع
 14.6تعزيز الصناعة الفلسطينية.
استبدال الواردات.
 :6.14.2زيادة حصة املنتجات الفلسطينية من السوق املحيل.
 .2.1.1إنشاء إطار قانوين وتنظيمي تنافيس.
 .2بيئة أعامل جذابة  .2.1توفري البيئة الترشيعية التي
وزارة االقتصاد الوطني:
 .2.2.1تقديم خدمات دعم االستثامر.
تجذب االستثامر
(االسرتاتيجية القطاعية
 .2.2.2إنشاء مدن صناعية مؤهلة.
 .2.2توفري البنية التحتية لجذب
لتنمية االقتصاد الوطني
االستثامر
.)2022 - 2017
 .3صناعة فلسطينية  .3.5تطوير ودعم الرشكات الصناعية  .3.5.1تطوير وتنفيذ السياسات املناسبة لتطوير ودعم املشاريع.
الصغرية واملتوسطة ( )SMEsوتعزيز  .3.6.1تنفيذ اسرتاتيجية سياسة الجودة الوطنية.
رائدة وتنافسية
روح املبادرة واإلبداع خاصة بني
الشباب والنساء
 .3.6تطوير جودة البنية التحتية مبا
يتامىش مع املتطلبات الدولية
 .1.2الرجال والنساء والشباب والشابات من األرس الفقرية املنخرطة يف برامج
 .2إضفاء الطابع املؤسيس عىل
 .1تخفيف الفقر
وزارة التنمية االجتامعية
التمكني االقتصادي الجامعي والفردي من خالل:
برنامج التمكني االقتصادي لألرس
(اسرتاتيجية تنمية القطاع
الفقرية وتطويره ،مبا يف ذلك توفري • برامج التمكني االقتصادي لألرس الفقرية ،مبا يف ذلك إنشاء مشاريع جديدة
االجتامعي .)2017-2022
املوارد والربامج املالية الالزمة ،مبا يف وتطوير األعامل لألرس الفقرية التي لديها مشاريع قامئة.
ذلك تعزيز عملية تعزيز الترشيعات • برامج التمكني الجامعي لألرس الفقرية واملزارعني.
• تقديم القروض للمشاريع االقتصادية لألرس الفقرية.
ذات الصلة.
• التدريب املهني والعاملة للشباب والنساء والشباب ذوي اإلعاقة من برامج
 - 6توفري وتطوير الخدمات
 .2القضاء عىل
األرس الفقرية.
جميع أشكال العنف االجتامعية والصحية والتعليمية
لجميع الفئات الضعيفة ،وال سيام • تشجيع الرشكات واملشاريع التي تتعامل مع تسويق صغار املنتجني
والتهميش واإلقصاء
واملنتجات الفقرية ،واالستفادة من أسواق التضامن العاملية يف هذا املجال.
االجتامعي يف املجتمع النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة
• تدريب موظفي وزارة التنمية االجتامعية لتمكينهم من أداء دورهم بشكل
واألطفال وكبار السن والشباب،
الفلسطيني
ووضع تدابري من أجل حصول كل أفضل يف مجال التدخالت املبارشة ،لصالح الفقراء عىل املستوى املحيل،
شخص عىل املياه والطاقة والرياضة وتصميم وتنفيذ التدخالت كذلك.
واملناسبات الثقافية املناسبة .تنمية
االقتصاد وريادة األعامل.
 .3الحفاظ عىل توازن االلتحاق يف مسارات التعليم الثانوي (املسار
وزارة التعليم والتعليم العايل  .1ضامن الوصول اآلمن ا .تحسني االلتحاق بالتعليم
املهني  ،املسار العلمي ،ومسار العلوم اإلنسانية) من خالل زيادة
(الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع والشامل واملنصف إىل عىل جميع املستويات التعليمية
نسبة التسجيل يف مسار التعليم املهني ،بحيث يشكل أكرب نسبة من
واملحافظة عىل معدالت االلتحاق
املساواة يف التعليم
التعليم .)2017-2022
املسارات التعليمية يتبعها املسار العلمي ومن ثم املسار اإلنساين ،
عىل جميع مستويات الجيدة
وليس العكس.
املنظومة.
 .6زيادة 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 باملِ َنح الدراسية يف املجاالت
والتخصصات املطلوبة يف السوق املحلية  ،فضالً عن وظائف أخرى يف
أماكن أخرى.
 .7زيادة القدرة االستيعابية للجامعة التقنية العامة.
 - 9زيادة االلتحاق بالتدريب عىل التعليم التقني واملهني ،ال سيام
العدالة واملساواة
للطالبات .ويجب تكييف هذه الزيادة مع الخطط القامئة عىل
متطلبات سوق العمل ،ويتم تنفيذها بالتعاون مع ماليك املؤسسات
واملصانع الخاصة لتوفري وتشجيع الوصول إىل التخصصات التي
يحتاجها سوق العمل .يجب عىل الوزارة التعاون مع املؤسسات
املحلية والدولية ،ووزارة العمل والرشكاء اآلخرين يف هذا الصدد.
عالوة عىل ذلك ،هناك حاجة لتوفري تخصصات مناسبة.
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النتائج القطاعية
األهداف االسرتاتيجية السياسات القطاعية
 .1.1إن العالقة املتبادلة والتشاركية بني وزارة العمل وأرباب العمل والعاملني
 .1خفض معدالت  .1.5تعزيز مفهوم ريادة األعامل
وزارة العمل (اسرتاتيجية
واملشاريع الصغرية واملتناهية الصغر .نشطة وقوية.
قطاع العمل .)2022 - 2017 ،البطالة
 .1.6خلق رشاكات تشغيلية مبتكرة بني  .1.2تفعيل نظام معلومات سوق العمل ( )LMISوتحديثه
 .1.3قامت مجالس العمل الفلسطينية يف املحافظات بتفعيل وتطوير أدائها.
القطاعني العام والخاص.
 .1.4وقد ازداد حجم صندوق التوظيف كأداة ومظلة لتنفيذ مختلف الربامج
 .1.7حفز فرص االستثامر يف القطاع
التنفيذية.
الخاص
 .1.5تم تعزيز املشاريع الفردية والجامعية
 .1.6لقد تم فتح أسواق العمل األجنبية للعمل الفلسطيني.
 .2.1توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
 .2.2تفعيل مشاركة القطاع غري
 .2توفري العاملة
الحكومي وخاصة الرشكاء االجتامعيني .2.2 .وضع اللوائح والترشيعات لنظام التعليم والتدريب املهني.
املدربة وفقا
الحتياجات سوق
العمل
 .5.3وقد توسعت العالقة مع املؤسسات األجنبية الداعمة لقطاع العمل
 .5.1بناء املوارد البرشية واملادية
 .5بناء قدرات
وتطورت.
مؤسسات الرشاكة ملؤسسات قطاع العمل.
 .5.4تم تعزيز الرشاكة مع منظمة العمل العربية والدولية.
 .5.2حوسبة قطاع العمل.
الثالثية وإدارتها،
 .5.5تم تعزيز التزامات فلسطني تجاه االتفاقيات والتوصيات العربية
وتعزيز دورها عىل  .5.3حوكمة الرشكات الثالثية.
 .5.4إضفاء الطابع املؤسيس عىل اللجان والدولية.
املستويني املحيل
املشرتكة يف تطوير قطاع العمل وتعزيز
والدويل.
دوره.
 .4تلعب السلطات  .4.4تطوير آليات تسمح بتطوير
وزارة الحكم املحيل
املحلية دورا ً نشطاً الرشاكة بني النظام املرصيف والسلطات
(اسرتاتيجية قطاع الحكم
املحلية ،مام يتيح سهولة الوصول إىل
وداعامً يف تحفيز
املحيل )2022 2017-
التنمية االقتصادية االستثامر يف البنية التحتية وتنفيذ
مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق.
املحلية
 .4.5إضفاء الطابع املؤسيس عىل
خدمات التنمية املحلية يف الحكومة
املحلية والسلطات املحلية ويف صندوق
التنمية واإلقراض البلدي.
 8.5بحلول عام  ،2030تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق لجميع النساء والرجال ،مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملساواة يف األجر عن العمل ذي
القيمة املتساوية.
التدخل السياسايت
األولوية الوطنية السياسية الوطنية
 :1.1.1إعادة تأكيد السيادة عىل كامل أرايض دولة فلسطني عىل حدود
 .1إنهاء االحتالل  .1.1حشد الدعم الوطني والدويل
السلطة الوطنية
 1967مبا فيها القدس الرشقية.
تحقيق استقاللنا
الفلسطينية (أجندة
 :1.1.4زيادة الضغط السيايس والقانوين واالقتصادي والقاعدي إلنهاء
السياسة الوطنية 2017-
االحتالل.
.)2022
 :1-1-5رفع الحصار عن غزة وإقامة ارتباط جغرايف مع الضفة الغربية.
 :1-1-6إعداد خطط االنتقال الخاصة باالستقالل التي ترسم الخطوات
نحو تأكيد السلطة الفلسطينية الكاملة عىل كل فلسطني يف جميع
قطاعات الدولة ذات السيادة.
 :6.12.1اإلرساع يف خلق فرص العمل من خالل الرشاكات بني القطاعني العام
 .6.12خلق فرص العمل.
 .6االستقالل
والخاص.
االقتصادي.
 :6.12.2تطوير برامج خلق فرص العمل للخريجني  ،وضامن تكافؤ الفرص
للمرأة
 :6.12.3توسيع صندوق التوظيف الفلسطيني.
 :7.15.1تعزيز برامج التمكني االقتصادي واالجتامعي التي تفيد الفئات
 .7.15التخلص من الفقر.
 .7العدالة
االجتامعية وسيادة  .7.18املساواة بني الجنسني ومتكني الضعيفة والفقراء.
 :7.15.2ضامن أن السياسات االقتصادية واالجتامعية تضيف الحاجة إىل
املرأة
القانون
الفئات الضعيفة والفقراء.
 7.19شبابنا مستقبلنا
 :7.15.3تعزيز التكامل االجتامعي من خالل وضع برامج للتوظيف للفئات
املستبعدة (املعوقني والشباب والنساء والسجناء السابقني).
 7.18.1القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
 .7.18.2إزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة الكاملة من النساء يف
املجتمع والتنمية االقتصادية والحياة العامة.
 2.19.7التأكد من أن شبابنا يوفر لهم فرص ملستقبل ناجح.
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مجال الهدف
ج .العدالة واملساواة

أولويات الهدف
 12تعزيز التدريب والتعليم التقني واملهني ،والتعليم العايل الجامعيوغريه ،وتعليم الكبار وتدريبهم ،مع إيالء اهتامم خاص للمساواة بني
الجنسني .ويستدعي ذلك الحاجة إىل إزالة الحواجز والحواجز القامئة عىل
نوع الجنس التي تؤثر عىل الفئات الضعيفة (أي األشخاص ذوي اإلعاقة).

الهدف االسرتاتيجي
 .1ضامن الوصول
وزارة الرتبية والتعليم
العايل (الخطة اإلسرتاتيجية اآلمن والشامل
واملنصف إىل املساواة
لقطاع التعليم 2017-
يف التعليم عىل جميع
.)2022
مستويات النظام.
النتائج القطاعية
الهدف االسرتاتيجي السياسات القطاعية
 .1.1إن العالقة املتبادلة والتشاركية بني وزارة العمل وأرباب العمل
 .1.1تنفيذ برنامج اسرتاتيجية
وزارة العمل (اسرتاتيجية  .1خفض معدالت
والعاملني نشطة وقوية.
العاملة الوطنية الشاملة.
البطالة
قطاع العمل- 2017 ،
 .1.2تفعيل نظام معلومات سوق العمل ( )LMISوتحديثه
 .1.2تعزيز دور مظلة العاملة
.)2022
 .1.3قامت مجالس العمل الفلسطينية يف املحافظات بتفعيل وتطوير أدائها.
الوطنية (صندوق التشغيل
الفلسطيني) يف تنفيذ برامج توليد  .1.4وقد ازداد حجم صندوق التوظيف كأداة ومظلة لتنفيذ مختلف الربامج
التنفيذية.
العاملة.
 .1.5تم تعزيز املشاريع الفردية والجامعية
 .1.3خلق بيئة متكينية لتوظيف
 .1.6لقد تم فتح أسواق العمل األجنبية للعمل الفلسطيني.
الشباب والنساء واملجموعات
املهمشة يف سوق العمل.
 .1.4اعتامد نظام معلومات سوق
العمل كقاعدة بيانات تنسق
العرض والطلب وتشكل مصدرا ً
للبحوث والدراسات
 .2.1تطوير وتوسيع نظام التدريب  .2.1توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
 .2توفري العاملة
 .2.2وضع اللوائح والترشيعات لنظام التعليم والتدريب املهني.
املهني والتقني.
املدربة وفقا
 .2.4تطوير املعايري املهنية
الحتياجات سوق
للقطاعني العام والخاص.
العمل
النتائج
الهدف االسرتاتيجي السياسات القطاعية
القطاعي
 .1نرش معايري العمل الالئق للنساء  4.1تلتزم مؤسسات القطاع بالقوانني واللوائح والقرارات ذات الصلة لتحقيق
وزارة شؤون املرأة املحلية  .4تعزيز مشاركة
العمل الالئق لجميع العامل من اإلناث والذكور.
العامالت يف املؤسسات العامة
املرأة يف القطاع
(االسرتاتيجية الوطنية
والخاصة واملجتمعية والدولية
االقتصادي.
الشاملة لعدة قطاعات
العاملة يف فلسطني.
لتعزيز املساواة والعدالة
بني الجنسني ومتكني املرأة
2022 - 2017
 8.6بحلول عام  ،2020الحد بشكل كبري من نسبة الشباب الذين ليسوا يف العمل أو التعليم أو التدريب.
التدخل السياسايت
السياسية الوطنية
األولوية الوطنية
 .8.21.1الحفاظ عىل معدالت االلتحاق املرتفعة وتحسني اإلبقاء عىل األوالد
 .8.21تحسني تسجيل الطالب
 .8جودة التعليم
السلطة الوطنية
والبنات يف التعليم األسايس.
واالحتفاظ بهم.
للجميع
الفلسطينية (أجندة
 .8.21.2تحسني االلتحاق والتوازن بني األوالد والبنات يف جميع مراحل التعليم
السياسة الوطنية 2017-
الثانوي.
)2022
 .8.21.3تحسني االلتحاق بالتعليم املستمر وبرامج محو األمية.
 .8.21.4دعم وحامية التعليم الفلسطيني يف القدس الرشقية واملنطقة (ج)
وغزة.
 .8.23.1موامئة التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني والتعليم العايل
 .8.23من التعليم إىل العمل
مع احتياجات التنمية وسوق العمل ،مع الوصول العادل إىل هذه الفرص.
 .8.23.2ترقية وتوسيع البنية التحتية للمرافق والتدريب التقني واملهني.
 .8.23.3تعزيز قدرة البحث العلمي يف فلسطني.
أولويات الهدف
الهدف االسرتاتيجي مجال الهدف
 12تعزيز التدريب والتعليم التقني واملهني ،والتعليم العايل الجامعي .1ضامن الوصول اآلمن ج .املساواة والعدالة
وزارة الرتبية والتعليم
وغريه ،وتعليم الكبار وتدريبهم ،مع إيالء اهتامم خاص للمساواة بني
العايل (الخطة اإلسرتاتيجية والشامل واملنصف إىل
الجنسني .ويستدعي ذلك الحاجة إىل إزالة الحواجز والحواجز القامئة عىل
املساواة يف التعليم
لقطاع التعليم 2017-
نوع الجنس التي تؤثر عىل الفئات الضعيفة (أي األشخاص ذوي اإلعاقة).
عىل جميع مستويات
.)2022
 13دعم مؤسسات التعليم العايل ،مبا يف ذلك الجامعات ،من خالل تشجيعالنظام.
ودعم السياسات لتوفري فرص التعليم مدى الحياة والجودة عىل أساس عادل.
 - 14تحديد ورصد وتحسني إمكانية حصول املرأة عىل التعليم الجيد.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن تشجيع مشاركتهم يف قطاع التعليم ،وتحقيقهم،
ومستوى إنجازهم أمر ال يقل أهمية .هناك أيضا حاجة التخاذ تدابري تركز
عىل الذكور يف حالة وجود تفاوت واضح لصالح اإلناث.
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developing .2
student-centered
teaching and learning pedagogy and
environment
الهدف االسرتاتيجي
 .2توفري العاملة املدربة
وزارة العمل (اسرتاتيجية
قطاع العمل .)2022 - 2017 ،وفقا الحتياجات سوق
العمل
الهدف االسرتاتيجي
القطاعي
 .5تحسني نوعية حياة
وزارة شؤون املرأة املحلية
األرس الفقرية واملهمشة.
(االسرتاتيجية الوطنية
الشاملة لعدة قطاعات
لتعزيز املساواة والعدالة
بني الجنسني ومتكني املرأة
2022 2017-

ا .تطوير الربامج واملناهج ونظم
التقييم:

 .4توفري بيئة مواتية للتعليم من خالل املرافق التعليمية واملالعب،
وتشجيع النشاط الريايض ،وتشجيع القراءة ،واملشاركة يف النشاط
الحر لجميع الطالب .ويتم ذلك بالتعاون بني الوزارة والجهات
املانحة لقطاع التعليم واملجتمع املحيل وبعض املؤسسات الدولية.

السياسات القطاعية
 .2.3تعزيز املواقف اإليجابية
نحو نظام التدريب املهني.

النتائج القطاعية
 .2.1توسيع خدمات التدريب املهني وتطوير نوعية التدريب.
 .2.2وضع اللوائح والترشيعات لنظام التعليم والتدريب املهني.

السياسات القطاعية

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

 .1وضع تدخالت فورية للحد
من انخفاض معدالت االلتحاق
ونوعية التعليم قبل املدريس
للبنني والبنات واألطفال ذوي
اإلعاقات ولتقليل معدالت
التحاق األكادمييني ومعدالت
التحاق األوالد باملدارس الثانوية.
 8.7اتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء عىل العمل الجربي وإنهاء الرق الحديث واالتجار بالبرش وضامن حظر وإزالة أسوأ أشكال عاملة األطفال ،مبا يف ذلك تجنيد األطفال
واستخدامهم ،وبحلول عام  2025إنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله.
أولويات الهدف
مجال الهدف
الهدف االسرتاتيجي
 .1الحفاظ عىل نسبة عالية من االلتحاق باملدرسة األساسية الدنيا
وزارة الرتبية والتعليم العايل  .1ضامن الوصول اآلمن ا .تحسني االلتحاق بالتعليم
عىل جميع املستويات التعليمية (الصفوف  )1-4للجميع .وميكن تحقيق ذلك من خالل التعاون بني وزارة
(الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع والشامل واملنصف إىل
املساواة يف التعليم عىل واملحافظة عىل معدالت االلتحاق الرتبية والتعليم العايل ووزارة التنمية االجتامعية والخدمات األمنية لجعل
التعليم .)2017-2022
التعليم إلزامياً.
جميع مستويات النظام .الجيدة
 .5ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟطﻼب 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 املحيل ،ومؤسسات
املجتمع املدين ،ووسائط اإلعالم ،وأجهزة األمن ،وغريها من أجل جعل
التعليم إلزام ًيا حتى الصف العارش.
ا .تطوير الربامج واملناهج ونظم  .6تقييم برامج وسياسات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
developing .2
للحفاظ عىل جودتها.
التقييم:
student-centered
teaching and learning
pedagogy and envi.ronment
النتائج القطاعية
السياسات القطاعية
الهدف االسرتاتيجي
 .4.1تعزيز اإلرشاف عىل تطبيق القانون مبوجب أحكامه ورشوطه.
 .4تعزيز معايري العمل  .4.3الحد من عاملة األطفال.
وزارة العمل (اسرتاتيجية
 .4.3تنظيم عمل األحداث والحد من عاملة األطفال.
قطاع العمل .)2022 - 2017 ،الالئق يف فلسطني
النتائج
السياسات القطاعية
الهدف االسرتاتيجي
القطاعي
ال يوجد سياسة واضحة هنا حول  5.1حامية ومتكني األرس الفقرية واملهمشة واألطفال املعرضني للخطر يف
 .5تحسني نوعية حياة
وزارة شؤون املرأة املحلية
جميع املواقع.
األرس الفقرية واملهمشة .األطفال
(االسرتاتيجية الوطنية
الشاملة لعدة قطاعات
لتعزيز املساواة والعدالة بني
الجنسني ومتكني املرأة للفرتة
)2017-2022
 8.8حامية حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العامل  ،مبا يف ذلك العامل املهاجرون  ،وال سيام النساء املهاجرات  ،وأولئك الذين يعملون يف ظروف غري
مستقرة
التدخل السياسايت
السياسية الوطنية
األولوية الوطنية
السلطة الوطنية الفلسطينية  .2إنهاء االحتالل تحقيق  .2.3أرض واحدة شخص واحد .2.3.3 .العمل مع املنظامت الدولية والدول املضيفة لتحسني جودة
الخدمات لالجئني الفلسطينيني.
 .2.4التمسك باملبادئ
استقاللنا.
(أجندة السياسة الوطنية
 .2.4.3حامية حقوق املواطنني وتشجيع احرتام التعددية واملساواة والتحرر
الدميقراطية
)2017-2022
من التمييز.
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 .6االستقالل االقتصادي

 .6.12خلق فرص العمل.

 :6.12.4ضامن بيئة عمل آمنة من خالل تطبيق معايري الصحة
والسالمة املهنية.
 .4.1تعزيز اإلرشاف عىل تطبيق القانون مبوجب أحكامه ورشوطه.
 .4.2تعزيز تدابري السالمة والوقاية
 .4.4تعزيز تنظيم عالقات العمل

 .4تعزيز معايري العمل  .4.1تنفيذ السياسة الوطنية للسالمة
وزارة العمل (اسرتاتيجية
والصحة املهنية.
قطاع العمل .)2022 - 2017 ،الالئق يف فلسطني
 .4.2تحسني ظروف العمل.
 .4.4تقوية العالقة بني الطرفني اإلنتاج
وفقا للقانون واتفاقات العمل الجامعية.
 .4.5تعزيز حرية تكوين الجمعيات.
 .4.6تعزيز دور الحوار االجتامعي يف
تطوير وتنظيم قطاع العمل.
.8ب بحلول عام  ،2020إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ امليثاق العاملي ملنظمة العمل الدولية لتوفري فرص العمل
التدخل السياسايت
السياسية الوطنية
األولوية الوطنية
السلطة الوطنية الفلسطينية  .3تعزيز املكانة الدولية  .3.5توسيع املشاركة الدولية لفلسطني  .3.5.2الوفاء بااللتزامات الناشئة عن انضامم فلسطني إىل املعاهدات
الدولية والعضوية يف املنظامت الدولية.
لفلسطني
(أجندة السياسة الوطنية
 .3.5.3املشاركة بنشاط يف املنتديات الدولية.
)2017-2022
 - 9زيادة االلتحاق بالتدريب عىل التعليم التقني واملهني ،ال سيام
وزارة الرتبية والتعليم العايل  .1ضامن الوصول اآلمن ج .املساواة والعدالة
للطالبات .يجب تكييف هذه الزيادة مع الخطط القامئة عىل متطلبات
(الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع والشامل واملنصف إىل
سوق العمل ،وتنفذ بالتعاون مع ماليك املؤسسات واملصانع الخاصة
املساواة يف التعليم عىل
التعليم .)2017-2022
لتوفري وتشجيع الوصول إىل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
جميع مستويات النظام.
يجب عىل الوزارة التعاون مع املؤسسات املحلية والدولية ،ووزارة
العمل والرشكاء اآلخرين يف هذا الصدد .عالوة عىل ذلك ،هناك حاجة
لتوفري تخصصات مناسبة.
 .5بناء قدرات مؤسسات  .5.5استجابة الرشيك ملتطلبات انضامم  .5.3وقد توسعت العالقة مع املؤسسات األجنبية الداعمة لقطاع
وزارة العمل (اسرتاتيجية
العمل وتطورت.
قطاع العمل .)2022 - 2017 ،الرشاكة الثالثية وإدارتها ،فلسطني إىل االتفاقيات واملعاهدات
 .5.4تم تعزيز الرشاكة مع منظمة العمل العربية والدولية.
الدولية.
وتعزيز دورها عىل
 .5.5تم تعزيز التزامات فلسطني تجاه االتفاقيات والتوصيات العربية
املستويني املحيل والدويل .5.6 .تعزيز وتوسيع الرشاكات مع
والدولية.
املنظامت واملؤسسات ذات الصلة
إقليميا ودوليا.
 .5.7استكامل البيئة القانونية التي
تحكم عمل الرشكاء يف تطوير السياسات
االقتصادية واالجتامعية.

