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مطبوعة بعملية �شالم متوقفة، وعدم ا�شتقرار �شيا�شي، واأزمة مالية طال اأمدها، 
 1

ل تزال الأو�شاع يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

عامه  الآن  دخل  خانق  ح�شار  بفعل  غزة  يف  احلرمان  من  مرتفعة  وم�شتويات  غزة،  ويف  الغربية  ال�شفة  يف  العنف  من  وفورات 

اآلف  مئات  �شبل عي�ص  تقييد  اإىل  والأمني  ال�شيا�شي  التوتر  بارتفاع يف  امل�شحوب  القت�شادية،  الآفاق  انعدام  يوؤدي  كما  العا�شر. 

الدرا�شات  من  الأحدث  اجلولة  اأظهرت  وقد  الالئق.  والعمل  القت�شادية  الفر�ص  اإىل  نفاذهم  من  احلّد  واإىل  الفل�شطينيني، 

العام  يف  الإجمايل  البطالة  معدل  يف  ارتفاعًا  الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  اأجراها  التي  العاملة  للقوى  ال�شتق�شائية 

قتامة. تزداد  وغزة  الغربية  ال�شفة  من  كّل  للعمالة يف  الأمد  الطويلة  الجتاهات  يجعل  ما  �شيما يف غزة،  ل   ،2016

التي تبذلها مع �شركائها  اإطار اجلهود  الت�شخي�شية للعمل، يف  باإجراء هذه الدرا�شة  اأ�شدرت منظمة العمل الدولية تكليفًا  وقد 

والن�شاء  للرجال  العي�ص  وك�شب  العمالة  فر�ص  ولتعزيز  العمل،  يرّوج حلقوق  الالئق  للعمل  �شامل  برنامج  تطوير  بهدف  املحليني 

وي�شعى  املحتلة.  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  اإليها  يحتاجون  الذين  لي�شمل  الجتماعية  احلماية  نطاق  ولتو�شيع  الفل�شطينيني، 

اإىل  ودوليني،  وطنيني  م�شالح  اأ�شحاب  مع  امل�شاورات  من  جمموعة  واإىل  �شامل  مكتبي  ا�شتعرا�ص  اإىل  املرتكز  التقرير،  هذا 

)اخلا�شة  املوجودة  واخلدمات  بالربامج  خارطة  ي�شع  كما  وحكومته.  وموؤ�ش�شاته  العمل  �شوق  لجتاهات  كامل  ت�شخي�ص  توفري 

وينتهي  فيها.  الأ�شا�شية  الق�شور  واأوجه  القوة  مواطن  وحتديد  لتاأثرياتها  عام  تقييم  اإعطاء  مع  بالعمالة،  ُتعنى  التي  والعامة( 

امل�شتقبلية. للخطوات  عامة  وتو�شيات  تلخي�ص  باإعطاء 

معلومـــــات عن هذا التحليـــــل الت�صخيـــــ�صي

اأي�شًا على  يرتكز  الفل�شطيني،  لالإح�شاء  املركزي  الأرقام من اجلهاز  واأحدث  اأبحاثًا مكتبية مو�شعة،  يت�شّمن  واإذ  التحليل،  هذا 

مقابالت مبا�شرة مع فل�شطينيني يف كل من ال�شفة الغربية وغزة، من �شمنهم كبار امل�شوؤولني يف وزارة العمل، وعمال ومنظمات 

العمل، وفاعلني من القطاع اخلا�ص. اأ�شحاب عمل فل�شطينية، ومنظمات غري حكومية، وجامعات تقّدم برامج خا�شة ب�شوق 

الب�شرية  املوارد  اإىل  ُينظر  اأن  يجب  ل  اأّنه  مفاده  والذي  الدولية،  العمل  منظمة  من  املحدد  باملبداأ  الت�شخي�ص  هذا  ي�شرت�شد 

للموارد  كمي  تطوير  يف  ال�شتثمارات  "اأن  اأي  للنمو"،  "حمدثة  كـ  بل  النمو،  من  كم�شتفيدة  الأول  املقام  يف  العاملة  والقوى 

الب�شرية، مع حت�شني للفر�ص من اأجل حتقيق ا�شتفادة ق�شوى من العائدات القت�شادية لهذه املوارد و وتعزيزها، ت�شكل ركيزة 

و"ا�شتدامة"  "�شمولية"  من  لكّل  اهتمام  اإيالء  مت  وقد   .)2012 الدولية،  العمل  )منظمة  وجوهره"  العمل  بفر�ص  احلافل  النمو 

والرجال،  الن�شاء  لو�شع  خا�ص  اعتبار  اأعطي  وقد  ال�شائدة.  الظروف  ظّل  يف  فعاليتها  وملدى  املتوفرة،  والربامج  ال�شيا�شات 

عوائق  املجموعات  هذه  من  كّل  تواجه  فيما  �شيما  ل  اجلن�شانية،  العتبارات  يراعي  حتليل  توفري  اأجل  من  والبالغني،  ال�شباب 

والعمالة. امل�شاركة  اأمام  حمددة 

اأخريًا، يبداأ هذا الت�شخي�ص باإقرار باأن عدد كبري من العوامل التي توؤثر باأ�شواق العمل وبال�شيا�شات القت�شادية هي نتائج عقود 

من الحتالل، واأّنه من دون ا�شتقاللية كاملة لتطبيق ال�شيا�شات، تكون ال�شلطة الفل�شطينية مكّبلة يف قدرتها على دعم �شبل العي�ص 

وت�شغيلهم،  الفل�شطينيني  �شبل عي�ص  توؤثر يف  والتي  اإدامتها،  اإىل  اأدى الحتالل  التي  الظواهر  بع�ص من  وتت�شمن  �شعبها.  وخدمة 

من  وبالرغم  الإن�شان.  حقوق  وانتهاكات  واملوارد،  الأر�ص  اإىل  النفاذ  يف  الإن�شاف  وعدم  التحّرك،  على  والقيود  اليومي،  العنف 

اأّنه ي�شار اإىل هذه الأمور ب�شكل عام يف التقرير، فهي م�شائل مت التعّمق مبناق�شتها يف العديد من الدرا�شات والتقارير التحليلية.

1 ت�شري عبارة »الأر�ص الفل�شطينية املحتلة« ككل اإىل الرقعة اجلغرافية من الأرا�شي الفل�شطينية التي حتتلها اإ�شرائيل منذ العام 1967. ونتيجة لعتماد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة للقرار 19/67 

بتاريخ 29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012، مت منح فل�شطني �شفة دولة مراقبة غري ع�شو يف الأمم املتحدة. 
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ملحة عـــــامة عن النتـــــــائج

وتعك�ص  اال�ستقرار،  وعدم� النزاع� فرتات� جداً� كبري� حّد� اإىل� جت�ّسد� وغزة� الغربية� ال�سفة� يف� العمل� �سوق� واجتاهات� النمو�

املثال  كان  وقد  والقيود.  الإغالق  لنظام  ال�شلبية  القت�شادية  والتاأثريات  اإ�شرائيل،  على  الفل�شطيني  لالقت�شاد  الكبري  التعويل 

الركود.  اإىل  الفل�شطيني  بالقت�شاد  دفعت  التي   ،2014 العام  يف  غزة  حلرب  الكبري  القت�شادي  التاأثري  ذلك  على  الأحدث 

ومنذ ذلك احلني، تعافى القت�شاد، وحقق منوًا يف الناجت الإجمايل احلقيقي بلغ 3.5 يف املائة يف العام 2015، ومعدل تقديري 

ارتفاع  اإىل  توؤِد  ومل  م�شتدامة،  تكن  املا�شية مل  القليلة  ال�شنوات  النمو يف  اأّن حمفزات  2016. غري  العام  املائة يف  يف   4.1 بلغ 

 31.6 �شمنها  من   ،2016 العام  يف  املائة  يف   1.8 بن�شبة  للفل�شطينيني  الإجمالية  العمالة  تو�شع  مع  العمالة،  م�شتويات  يف  كبري 

اأ(.  2017 الفل�شطيني،  لالإح�شاء  املركزي  )اجلهاز  امل�شتوطنات  ويف  اإ�شرائيل  يف  العمالة  من  املائة  يف 

تاريخيًا  القطاعان  هذان  كان  حني  يف  االإجمايل،  املحلي� الناجت� يف� والزراعة� ال�سناعة� م�ساهمة� يف� برتاجع� ذلك  ترافق  وقد 

العام  يف  املائة  يف   12 )من  الزراعة  يف  الكبري  الرتاجع  كان  خا�ص،  وبوجه  الفل�شطينيني.  العمال  من  الأكرب  الن�شبة  ي�شّغالن 

نتيجة  نف�شها(  الفرتة  املائة خالل  يف   13.9 اإىل  املائة  21.3 يف  ال�شناعة )من  2016( ويف  العام  املائة يف  يف   2.9 اإىل   1994

النفاذ  على  لقيود  نتيجة  لالإيرادات  تقييد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتوردة،  اخلام  واملواد  الراأ�شمالية  ال�شلع  على  اأكرب  ل�شوابط 

عر�شة  الأقل  وتلك  التجاري،  للتبادل  القابلة  غري  لل�شلع  املنتجة  القطاعات  �شجلت  العك�ص،  وعلى  اخلارجية.  الأ�شواق  اإىل 

الغربية  ال�شفة  بني  تفاوتات  مع  لكن  بكثري،  اأف�شل  اأداًء  واخلدمات،  بالبناء  املرتبطة  الأن�شطة  �شيما  ل  املادية،  لل�شوابط 

التنقل. على  املفرو�شة  والقيود  الإغالق  عمليات  ب�شبب  اأي�شًا  خمتلفة،  فرتات  خالل  وغزة، 

الكبري  الفتقار  النمو  لها على م�شتوى  امل�شاحبة  والتقّلبات  الداخلي واخلارجي هذه،  الإغالق  لعمليات  الأكرب  التاأثري  وقد كان 

اأداء غزة  2000، مع كون  العام  �شيئًا منذ  الغربية وغزة  ال�شفة  العمل يف  �شوق  اأداء  املقايي�ص، كان  العمل. فعلى جميع  لفر�ص 

املائة يف  2016 )18.2 يف  العام  املائة يف  26.9 يف  ارتفاع مزمن مع  البطالة يف حالة  وقد ظلت معدلت  ب�شكل ملحوظ.  اأ�شواأ 

الأعلى  من  هي  والتي  البطالة،  معدلت  عك�شت  وقد  احلقيقية.  الأجور  وانخف�شت  غزة(،  يف  املائة  يف  و41.7  الغربية  ال�شفة 

يف العامل، ل �شيما بالن�شبة اإىل ال�شباب، حدة حالت الركود التي �شادت بني الأعوام 2002-2000، و2006-2005، و-2013

على� يبعث� وما� �.2005 العام  منذ  الداخلية  والنق�شامات  النزاع  ت�شاعد  املنخف�شة  امل�شاركة  معدلت  اأظهرت  فيما   ،2014

وقد  غزة.� يف� �سيما� ال� املتداعية،� امل�ساركة� ومعدالت� ال�سباب،� عمالة� يف� وامل�ستمر� الكبري� االنخفا�ص� هو� خا�ص� ب�سكل� القلق�

العمل  العاطلني عن  ال�شباب  من  املائة  34.3 يف  اأّن   2016 العام  جريت يف 
ُ
اأ التي  العاملة  للقوى  ال�شتق�شائية  الدرا�شة  وجدت 

)18.2 يف املائة يف ال�شفة الغربية و46.3 يف املائة يف غزة( هم على هذه احلال منذ اأكرث من �شنة، مقارنة مع 32.4 يف املائة 

الفل�شطينية املحتلة مقارنة مع جريانها، فهو  الأر�ص  الفريد من نوعه يف  الو�شع  اأما  العمل )+15(.  العاطلني عن  اإجمايل  من 

اأمام امل�شاركة مرتبطة ب�شكل خا�ص بالقيود على  اأّن العوائق  اإىل  اأّن الأزمة يف عمالة ال�شباب يحفزها النزاع، وت�شري الأبحاث 

.)2011 الدويل،  )البنك  امل�شتمر  والعنف  احلركة 

كبرية� تغيريات� عتبة� على� املحتلة� الفل�سطينية� االأر�ص� اأّن  اإىل  ت�شري  الدميوغرافية  التوقعات  اأّن  هو  اأي�شًا  القلق  يثري  ومما 

العام  يف  مليون   9.5 لي�شبح  القادمة  �35 الـ  ال�سنوات� خالل� ال�سكان� عدد� م�ساعفة� اإىل� �ستوؤدي� الدميوغرافية� تركيبتها� يف�

�شيفوق  التي  غزة،  يف  ال�شكانية  الفورة  هذه  من  الأكرب  اجلزء  و�شيح�شل   .)2016 لل�شكان،  املتحدة  الأمم  )�شندوق   2050

»عائد  من  لال�شتفادة  فر�شة  ثمة  وفيما  املائة(.  يف   50.3 ن�شبة  )مع  الغربية  ال�شفة  �شكان  عدد  عامًا   35 بعد  �شكانها  عدد 

ورفع  وال�شتثمار  الدخار  تعزيز  �شاأنه  من  يكون  قد   ،2050 العام  يف   0.49 اإىل   0.73 من  الإعالة  ن�شبة  يقّل�ص  دميوغرايف« 

و�شيتوجب  القت�شادية.  للقيود  وتخفيف  حذر  تخطيط  دون  من  ذلك  يح�شل  اأن  ميكن  ل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  منو  معدل 

البطالة  عن  النا�شئ  الوظائف  نق�ص  اإىل  بالإ�شافة   ،2030-2035 العام  بحلول  �شنويًا  جديدة  وظيفة   72000 ا�شتحداث 

احلايل. ب�شكله  لالقت�شاد  املنال  ع�شري  اأمر  وهو   - الناق�شة  والعمالة 
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معدلت  حيث  املحتلة،  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  خا�سة  اأهمية� العاملة� القوى� يف� الفل�سطينية� املراأة� م�ساركة� زيادة� وتكت�سي�

2016(. فينح�شر عمل املراأة املتعلمة  م�شاركة الإناث يف القوى العاملة هي من بني الدنى يف العامل )19.3 يف املائة يف العام 

الأدنى  التعليمي  امل�شتوى  ذات  املراأة  نفاذ  اأّن  يبدو  فيما  موؤخرًا،  منوها  من  احلّد  مت  التي  احلكومية  بالوظائف  متزايد  ب�شكل 

يف  امل�شاعدة  على  املراأة  اأجرب  املعي�شية  الأ�شر  دخل  يف  النخفا�ص  اأّن  على  اأدلة  اأي�شًا  وثمة  مماثلة.  وظائف  اإىل  جدًا  �شئيل 

م�شتوى  على  ملمو�شًا  اإيجابيًا  تاأثريًا  لذلك  كان  باأّنه  يبدو  ل  لكن  الأجر(،  مدفوعي  غري  اأ�شرة  )كاأفراد  نظامية  غري  اأن�شطة 

املجالت موجودة. بع�ص  املراأة يف  ت�شغيل  تقّيد  التي  الأبوية احلظرية  واملعايري  البنى   زالت  ما  اإذ  للمراأة،  الجتماعي  التمكني 

ال�سيا�سات�ملعاجلة�م�ساألة�الروابط�الداخلية�بني�جانبي�العر�ص�والطلب� اإيالء��سوى�قّلة�من�االهتمام�على�م�ستوى� مل�يتم�

و   25 اأعمارهن بني  اللواتي ترتاوح  الإناث  ثلث من  نحو  الن�ساء.  العاملة�من� اليد� الطلب�على� بتو�سيع� لل�سماح� العمل� �سوق� يف�

34 عامًا، وربع الإناث اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 35 و44 عامًا، ي�شاركن يف �شوق العمل، غري اأّنهن ل يزلن ل يجدن عماًل، مع 

معدلت بطالة ترتاوح بني 55 و 26.6 يف املائة )مقارنة مع نظرائهّن الذكور الذين ترتاوح معدلت البطالة يف �شفوفهم بني 12.5 

و 23.4 يف املائة(. يف العادة تتمتع الفتيات والن�شاء مب�شتوى تعليمي عاٍل يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأّن 

هذا الأمر كان يعترب قيمًا، ولكن اأي�شًا بفعل اإدخال ا�شقائهن يف القوى العاملة يف �شن مبكر. لكن حني حتاول الأعداد ال�شغرية 

من الن�شاء العامالت احل�شول على وظيفة، ُيقابلن بعوائق متعددة- لي�ص اأقّلها تقبلهّن من ال�شوق بحّد ذاته.

اأي�من�الفر�سيات�الربناجمية�اخلا�سة�بربامج��سوق�العمل� اإىل معرفة  التو�شل  اإحدى نقاط النطالق املهمة هنا هي  اأن  ويبدو 

الن�سطة�هي�ثقافية�واأي�منها�ت�سكل�احتياجات�حقيقية�لالإناث�اللواتي�ي�سعني�اإىل�دخول�القوى�العاملة�واإيجاد�عمالة�م�ستقرة.�

تدعم  التي  وال�شيا�شات  املرنة،  العمل  و�شاعات  الأطفال،  )رعاية  الحتياجات  تلك  تدعم  التي  القوية  الجتماعية  ال�شيا�شات  وتعّد 

اإحداث توازن بني العمل/احلياة ال�شحية، وحمالت توعية عامة تدعم الن�شاء العامالت على �شبيل املثال( اأمرًا اأ�شا�شيًا.

النوع،  بح�شب  اأو  جماعي  ب�شكل  الن�شطة  العمل  �شوق  برامج  فعالية  اأو  كفاءة  اأو  تاأثري  قيا�ص  تدعم  بيانات  اأي  توجد  ل  وفيما 

ال�شباب  �شيما  )ل  العاملة  القوى  يف  الفل�شطينيني  اآلف  مهارات  تطوير  يف  و�شاهمت  دورًا  اأدت  اأّنها  اإىل  مروية  اأدلة  ت�شري 

ا�شتحداث  جمال  يف  اإيجابي  تاأثري  الأعمال  ريادة  برامج  لدى  توظيفهم.  قابلية  اآفاق  وحت�شني  بينهم(،  من  اجلدد  واخلريجني 

تتبع  التي  الطوارئ  حالت  يف  العمل  فر�ص  اإيجاد  برامج  �شاهمت  فيما  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  الأعمال  لريادة  داعمة  بيئة 

اأدنى  م�شتويات  اإىل  النزلق  من  منها  امل�شتفيدين  ومنعت  وحتديثها،  املجتمعات  اأ�شول  بناء  يف  النقد  على  قائمة  حتويل  اآليات 

املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  الن�شطة  العمل  �شوق  برامج  تعاين  ذلك،  مع  م�شتدامة.  غري  ب�شورة  ذلك  كان  ولو  الفقر،  من 

يلي: كما  تلخي�شها  ميكن  امل�شاكل،  من  جمموعة 

عدم�اال�ستدامة: تعتمد الغالبية ال�شاحقة من برامج العمالة يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ب�شكل كامل على دعم مايل  •

من جهات مانحة دولية ومل يتم اإ�شفاء على العديد منها - ل �شيما الربامج الق�شرية الأجل لإيجاد فر�ص عمل والتي تطبقها 

منظمات غري حكومية �شغرية احلجم - ما يكفي من الطابع املوؤ�ش�شي �شمن املنظمات التي تطبقها. وبناًء عليه، تكون ا�شتدامة 

الربامج على املدى الطويل عر�شة للخطر حني يتوقف التمويل.

م�ساءلة��سعيفة: اإّن ا�شتعرا�ص وتقييم برامج �شوق العمل الن�شطة اإما غري موجود اأو �شعيف جدًا، مع كون معظم برامج  •

�شوق العمل الن�شطة تتبع فقط موؤ�شرات العملية واملوؤ�شرات على م�شتوى املخرجات، ما يجعل من عملية قيا�ص تاأثري وفعالية 

جميع برامج �شوق العمل الن�شطة تقريبًا، مبا فيها تلك التي تت�شمن اأكرب قدر من الطابع املوؤ�ش�شي، اأمرًا �شبه م�شتحيل.
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واأهداف  • م�شابهة،  غالبًا  اأغرا�ص  مع  جمزاأة،  وغزة  الغربية  ال�شفة  من  كّل  يف  الن�شطة  العمل  �شوق  برامج  اإن  جتزئة: 

وجمموعات م�شتهدفة متداخلة، من دون اأن تكون بال�شرورة من�شقة، وتاأتي على ال�شكل الذي تطبقه فيه منظمات خمتلفة اأو 

تكون ممولة من جهات مانحة خمتلفة. وغالبًا ما يوؤدي انت�شار برامج �شوق العمل الن�شطة وجتزئتها اإىل انعدام الفعالية )مثل 

ال�شتهداف املزدوج(، مع عمل منظمات عدة خلدمة املجموعات امل�شتهدفة نف�شها )التي غالبًا ما ل تكون بال�شرورة الأقل 

حظوة(.  وُيعتقد باأّن العديد من املنظمات و�شعت تلك الربامج، من دون اأن يكون لديها روؤية وا�شحة على املدى الطويل، بغية 

تنويع م�شادر متويلها.

قدرة�حمدودة�على�التخطيط�وحتقيق�نتائج: غالبًا ما يكون ثمة نق�ص يف القدرة على التخطيط لربامج �شوق العمل  •

الن�شطة واإدارتها وتنفيذها ب�شكل فعال �شمن العديد من املنظمات القائمة بالتنفيذ. ويوؤدي هذا الو�شع اإىل حجب وت�شوي�ص 

الأهداف وعملية الإ�شراف على برامج العمالة.

قدرة�حمدودة�على�حتقيق�انت�سار�كبري�والو�سول�اإىل�االأكرث��سعفا: بالرغم من امل�شاهمة الكبرية لربامج �شوق العمل  •

العمل  تواجه �شوق  التي  البنيوية  امل�شاكل  فاإّن  العمل،  لتتطابق مع احتياجات �شوق  الفل�شطينيني  الن�شطة يف تطوير مهارات 

من  جتعل  �شنة،  كّل  العاملة  القوى  اإىل  ين�شمون  الذين  اجلدد  الوافدين  من  الهائل  العدد  ا�شتيعاب  على  املحدودة  وقدرته 

م�شاهمتهم يف تقلي�ص م�شتويات البطالة هام�شية جدًا. وقد عجزت برامج �شوق العمل الن�شطة التي مت تطبيقها يف ال�شفة 

الغربية وغزة خالل ال�شنوات الـ 15 املا�شية عن معاجلة امل�شاكل البنيوية اخلا�شة ب�شوق العمل، لكن ل يجدر اأن يكون ف�شل 

الربامج مفاجئًا. هذه 

�سلباً� توؤثر� العايل� التعليمي� امل�ستوى� ذوي� االأ�سخا�ص� �سفوف� يف� املرتفعة� احلالية� البطالة� م�ستويات� اأّن� يبدو� اأعم،  ب�شكل 

على�ت�سّور�ال�سباب�للتعليم�ووثاقة��سلته�ب�سوق�العمل. وينتج عن هذا تغيري مهم وخطري يف القيم الفل�شطينية، له تداعيات 

اأكادمييًا  تدريبًا  اأو  تعليمًا  اأكان  �شواء  التعليم،  قدرة  وعدم  الأكادميية  الجنازات  ال�شئيلة من  امل�شتويات  اأّن  كما  الأمد.  طويلة 

اأّنه ال�يتم�اإعداد�العّمال�اجلدد�ب�سكل�مالئم. يف العام  اأو تقنيًا ومهنيًا، على اأن ُيرتجم اإىل قابلية اأف�شل للتوظيف، ت�شري اإىل 

 29 و   15 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ص  �شملت  العمل  اإىل  املدر�شة  من  بالنتقال  مت�شلة  ا�شتق�شائية  درا�شة  وجدت   ،2013

تبلغ  �شغرية  ون�شبة  ال�شباب  الذكور  من  املائة  يف   38.9( ال�شتق�شائية  للدرا�شة  اخلا�شعني  من  فقط  �شغرية  ن�شبة  اأّن  عامًا، 

واآمنة. ثابتة  اإىل عمالة  النتقال  اأجنزوا عملية  الن�شاء(  املائة من  6.6 يف 

العمل، يزودهم  ب�سوق� اأن�ي�ستفيدوا�من�تعريف�م�سبق� الباحثني�عن�عمل�ميكن� اأّن  اإىل  العمل  اأ�شحاب  ا�شتعرا�شات  وت�شري 

بناء  يف  وي�شاعدهم   الأ�شا�شية،  التوا�شل  ومهارات  العمل،  مكان  واأخالقيات  وقيم  العمل،  جهوزية  حول  اأ�شا�شية  مبعلومات 

حني   - الأهم  املرحلة  يف  الأوىل  للمرة  العمل  �شوق  م�شوؤوليات  يواجهون  ال�شباب  لكون  ونظرًا  العمل.  جتاه  اإيجابي  �شلوك 

مرتفعة. الف�شل  واإمكانيات  خماطر  من  كّل  تكون   - اأنف�شهم  تاأ�شي�ص  يحاولون 

برامج� حتظى� حاليًا،� املختار.  ومبجالهم  العمل  ب�شوق  اجلدد  الوافدين  معرفة  لتوطيد  طريقة  الداخلي  التدريب  برامج  وتعّد 

التدريب�الداخلي�بدعم��سعيف،�ويتم�تطويرها�بدون�تن�سيق�بني�املوؤ�س�سات�التعليمية�والقطاع�اخلا�ص،�وتكون�غري�مدفوعة�

االأجر،�وينظر�اإليها�اأ�سحاب�العمل�كنوع�من�اخلدمة�العامة،�ولي�ص�كفر�سة�لبناء�قوى�عاملة�ماهرة. كما يتوّجب اإيالء اأهمية 

خا�شة للحواجز التي متنع املوؤ�ش�شات العائلية ال�شغرية واملتو�شطة احلجم من توظيف اأفراد لي�شوا من الأقارب، بغ�ص النظر عن 

مهاراتهم وقدراتهم، وذلك لأّن املوؤ�ش�شات العائلية منت�شرة جدًا يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.
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والتجزئة� لالإ�سراف� احلايل� الغياب� يوؤدي� املحتلة،� الفل�شطينية  لالأر�ص  الدميغرافية  للتوقعات  نظرًا  اأّنه  ذلك  اإىل  اأ�شف 

مع  واحدة  العمل حتت مظلة  �شيا�شات  توحيد  اإىل  الهادف  يعّد اجلهد  واملوارد.  الفر�ص� اإىل�هدر� العمل� �سيا�سات� امل�ستمرة�يف�

امل�شدر  هو  الذي  اخلا�ص،  القطاع  على  يجب  كما  تاأخري.  اأي  بدون  اإليه،  احلاجة  ت�شتّد  اأمرًا  قوية،  الأطراف  ثالثية  م�شاركة 

تقوم  واأن  العملية  يف  منخرطًا  يكون  اأن  وغزة،  الغربية  ال�شفة  من  كّل  يف  باأجر  العاملني  للموظفني  العمل  لفر�ص  الرئي�شي 

حتقيق  ل�شمان  معه  بالت�شاور  وتطويرهما،  العمل  �شوق  ويف  التعليم  يف  باإ�شالحات  القيام  اإىل  ت�شعى  التي  املوجودة  املوؤ�ش�شات 

املهارات. على  والطلب  العر�ص  بني  اأكرب  مواءمة 

الناجت  والنمو  املحلية  ال�شوق  يف  العمل  فر�ص  من  الكايف  غري  العدد  اأدى  فقد  النت�شار:  وا�شعة  فهي  الف�شل،  هذا  تداعيات  اأما 

الغربية  ال�شفة  من  فل�شطيني   117،600 )نحو  امل�شتوطنات  ويف  اإ�شرائيل  يف  العاملني  الفل�شطينيني  عدد  م�شتوى  على  عنه 

العمل  قانون  مظلة  خارج  �شعيفة  عاملة  طبقة  توليد  اإىل  املا�شية(  ال�شنة  عن  عامل   4،900 بنحو  زيادة  اأي   ،2016 العام  يف 

الإ�شرائيلي والفل�شطيني. كما اأّن هوؤلء العّمال هم اأي�شًا م�شدر قدر من الت�شّرب املايل ُيقّدر باأّنه كبري مبا يكفي لتغطية كامل 

.)2013 )الأونكتاد،  الفل�شطينية  ال�شلطة  ميزانية  عجز 

امل�ستمر� املهني� والتدريب� التعليم� من� لكّل� اأقوى� وترخي�ساً� ور�سداً،� اإ�سرافاً،� املوّحدة� ال�سيا�سات� �سنع� ي�سمل� اأن� يجب�

التطبيق ال�شحيح لربامج �شوق  اأّنه، يف حال  اأخرى  التجارب يف �شياقات  اأظهرت  الن�سطة. فقد  العمل� وتن�سيقاً�لربامج��سوق�

احتمال  من  ترفع  واأن  التدريب،  خالل  من  العائدات  تزيد  واأن  للم�شتفيدين،  البطالة  مّدة  تقّل�ص  اأن  ميكنها  الن�شطة،  العمل 

العمالة  التي تتعّدى مدتها ال�شتة اأ�شهر خالل فرتة �شنتني، من خالل امل�شاعدة يف جمال العمل للح�شاب اخلا�ص، ودعم العمل 

�شوق  بربامج  يتعّلق  ما  يف  اخل�شو�ص،  وجه  على   .)2009 املتحدة،  للوليات  التابعة  الدولية  التنمية  )وكالة  العام  القطاع  يف 

بالعمالة  ُتطلق فيها تلك الربامج املرتبطة  التي  اإزاء الطريقة  الفل�شطينية عن �شواغل  ال�شلطة  اأعربت  اأن  الن�شطة، �شبق  العمل 

املختلفة  الأطراف  بني  املنا�شبني  والت�شاور  التن�شيق  غياب  اإزاء  القلق  وعن  نتائجها،  عن  ر�شاها  عدم  وعن  رقابتها،  بدون 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  دور  اأعاله  ذكر  ما  كّل  ويقّو�ص  الربنامج.  بتنفيذ  يتعّلق  ما  يف  ال�شلة  ذات  وال�شلطات  بالتنفيذ  القائمة 

اأخرى.  جهة  من  الالئق  العمل  وفر�ص  العمالة  وتعزيز  جهة،  من  وتنظيمه  العمل  �شوق  �شوؤون  اإدارة  اإىل  تهدف  التي  ووليتها 

جّيد  موقع  يف  الجتماعية  واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  وُيعترب  ودعمه.  احلكومة  دور  تعزيز  يجب  ذلك،  من  وبدًل 

فّعال. ب�شكل  بذلك  للقيام  دعم  اإىل  �شيحتاج  الأرجح  على  اأّنه  مع  خا�ص،  ب�شكل  الن�شطة  العمل  �شوق  برامج  لتن�شيق 

اإليه،� كبرية� حاجة� ثمة� الذي� النمو� لتعزيز� وفر�سة� حاجة� وتطويرها� احلجم� واملتو�سطة� ال�سغرية� املوؤ�س�سات� دعم� ويبقى�

لعدد� الدعم� تقدمي� اأّن� مبا� الكلفة،� يف� التوازن� مقابل� ال�سليمة� بالقيمة� املرتبطة� ال�سواغل� ببع�ص� م�سحوباً� ياأتي� اأّنه� غري�

املرتفعة  املعدلت  وتعني  املخاطر.  وعايل� مكلفاً� يكون� اأن� ميكن� احل�سانة� و/اأو� القرو�ص� خالل� من� ال�سناعات� من� قليل�

اأن�شطة  يف  الفر�ص  لغياب  نظرًا  العمالة،  يف  الأخري  كاملالذ  الأعمال  ريادة  اإىل  يلجوؤون  الّنا�ص  اأّن  الأعمال  ريادة  ن�شاط  ملجمل 

اإذ غالبًا ما  بال�شرورة،  اإيجابيًا  اأمرًا  الأعمال  ريادة  ن�شاط  ُيعّد معدًل مرتفعًا ملجمل  )Portland Trust, 2014(. ول  اأخرى 

2012، 42 يف املائة من رواد  اأّنه يف العام  اأعلى. بالفعل، ُتظهر بيانات املر�شد العاملي لريادة الأعمال  ينتج عنه معدلت ف�شل 

ال�شيا�شات  اأبحاث  )معهد  الفر�شة  ولي�ص  احلاجة  دافعهم  كان  وال�شباب(  الن�شاء  الأعمال  رواد  )وثلثي  الفل�شطينيني  الأعمال 

من  العديد  على  تنطوي  وبالتايل  الن�شوء،  طور  يف  الأعمال  ريادة  اأن�شطة  كانت  وقد   .)2012 ما�ص،  الفل�شطيني-  القت�شادية 

تخطيها. الواجب  والعوائق  التحديات 

االأ�سواق� اإىل� النفاذ� وحت�سني� للقرو�ص،� اأكرث� موؤاتية� و�سروط� التجارية،� االأعمال� قرو�ص� اإىل� النفاذ� �ساأن� من� �سيكون�

اأّنه،  اإىل ذلك  اأ�شف  املحتلة.  الفل�سطينية� االأر�ص� العاملة�يف� اليد� والطلب�على� اال�ستثمارات� زيادة� ب�سكل�كبري�يف� امل�ساعدة�

اإىل  الو�شول  �شبل  حت�شني  ُيعّد  التمويل،  اإىل  النفاذ  بغياب  جزئيًا  مرتبطة  الوا�شعة  النظامية  غري  ال�شوق  باأّن  يبدو  لكونه  نظرًا 

وبالتايل،  اأعمالها،  على  النظامية  طابع  ت�شفي  ال�شركات  جتعل  التي  الطرق  من  واحدة  ال�شغرية  التجارية  لالإعمال  التمويل 
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 - الفل�شطيني  القت�شادية  ال�شيا�شات  اأبحاث  )معهد  للعمال  ال�شروط  وحت�شني  ال�شريبية  القاعدة  زيادة  اإىل  بدوره  يف�شي  ما 

2014(.�ثمة�حاجة�اإىل�احلد�من�االنخفا�ص�يف�االأجور�احلقيقية�على�جميع�م�ستويات�التعليم، اأوًل. فقد انخف�شت  ما�ص، 

وظائف  اإيجاد  عليهم  توّجب  الذين  املاهرين  للعمال غري  �شيما  ل  اإ�شرائيل،  العمل يف  نتيجة خل�شارة م�شادر  الأجور احلقيقية 

العمل غري م�شتدام،  و�شوق  القت�شاد  اأداء  التح�ّشن يف  باأّن  ثُبت  وقد  املحلي.  الطلب  انخفا�ص  الغربية وغزة يف ظّل  ال�شفة  يف 

الأمد. ق�شري  يكون  ما  وغالبًا 

اخلدمات  قطاع  مثل  مادية،  ل�شوابط  عر�شة  الأقل  وتلك  للتداول،  قابلة  غري  ل�شلع  املنتجة  القطاعات  يف  النمو  كان  وقد 

اأن� يجب� مثلى،� حالة� يف� اأخرى.� قطاعات  طالت  التي  احلركة  من  احلد  عن  الناجتة  للقيود  طبيعية  ا�شتجابة  والت�شالت، 

يكون�تطور�القطاع�اخلا�ص�م�سدر�العمالة�ومنو�االأجور�يف�ال�سفة�الغربية�وغزة�يف�امل�ستقبل،�مع�ت�سديد�على�اإعادة�اإحياء�

النمو�يف�الزراعة�وال�سناعة،�والبحث�يف�اإمكانية�حتفيز�النمو�يف�قطاعات�جديدة�تت�سمن�كثافة�يف�اليد�العاملة،�واإمكانية�

الطاقة.   مثل� منو،� حتقيق�

التحليل  وي�شري  الفل�شطينية.  ال�شيطرة  نطاق  مالئمة  اأعمال  بيئة  اإن�شاء  يتعّدى  العامل،  يف  البلدان  معظم  عك�ص  على  اأّنه  غري 

عن�شر  اخلا�ص،  القطاع  يقوده  الذي  العمل،  لفر�ص  النطاق  والوا�شع  امل�شتدام  ال�شتحداث  اأّن  اإىل  التقرير  هذا  يف  املقّدم 

عمليات� من� احلايل� بالنظام� القطاع� منو� اأمام� و�سوحاً� االأكرث� القيود� وتتمثل� الفقر.� وحماربة  النمو  لتحفيز  اأ�شا�شي 

اقت�سادات� يف� تفكك� بحالة� مدمج� واقت�سادي� �سيا�سي� يقني� بعدم� املطبوع� ال�سائد� واجلو� واخلارجي،� الداخلي� االإغالق�

الداخلي. االنق�سام� عن� ناجتة� وغزة� القد�ص(� فيها� )مبا� الغربية� ال�سفة�

ملخ�ص بالتو�صيـــــات

وغياب  املايل  احلّيز  وحمدودية  وحركتها،  الإنتاج  عوامل  اإىل  النفاذ  على  الحتالل  من  املفرو�شة  القيود  ت�شوبه  �شياق  يف 

اليقني،  وا�شتداد عدم  القت�شادية،  التجزئة  تو�ّشع  اإىل  بالإ�شافة  الكلي،  القت�شاد  م�شتوى  على  للنمو  املعززة  النقدية  الروافع 

عام،� ب�سكل� اإال� العمل� بفر�ص� احلافل� النمو� لتحفيز� االأمد� طويلة� تو�سيات� و�سع� ميكن� ال� الدميقراطية،� احلوكمة  و�شعف 

واالإداري. ال�سيا�سي� الفل�سطيني� الداخلي� واالنق�سام� االحتالل� من� لكّل� انتهاء� بافرتا�ص�

يتوّجب�على�ال�سلطة�الفل�سطينية�اعتماد��سيا�سات�وتطوير�بنية�حتتية�موؤ�س�سية�متّكن�اإحداث�منو�حافل� على املدى الطويل، 

فيها� مبا� اأعلى،� م�سافة� قيمة� ذات� وجتارة� اقت�سادية� واأن�سطة� تنّوعاً،� اأكرث� اقت�ساد� يحركه� وم�ستدام� �سريع� العمل� بفر�ص�

الأرا�شي  الأ�شول من  و�شيتوّجب حترير  والطاقة�اخل�سراء.  الوقود� النا�سئة�مثل� القطاعات� وال�سناعة،�وغريها�من� الزراعة،�

واملوارد املائية من اأجل ال�شتخدام القت�شادي، الأمر الذي �شيتطلب اإ�شالحات يف الأنظمة اخلا�شة بالأرا�شي واإدارتها، والقوانني 

اخلا�شة باملياه. و�شيتطّلب �شّد الفجوة الجتماعية القت�شادية الآخذة بالت�شاع - ل �شيما يف املجالت املرتبطة بالعمالة، والدخل 

وهيكلية القت�شاد - يف داخل ال�شفة الغربية )مبا فيها القد�ص ال�شرقية( وغزة ويف ما بينها �شيا�شات ا�شتباقية لتحفيز التنمية 

اأي لجئني فل�شطينيني عائدين. اأي�شًا  ال�شامل، ي�شمل  القت�شادية املحلية والنمو القت�شادي 

حتفيز� خالل� من� االحتالل� �سنوات� اأنتجتها� التي� االقت�سادية� الهيكليات� اإزالة� على� الرتكيز� مماثلة� �سيا�سات� على� �سيتوجب�

اال�ستثمار�اخلا�ص�املحلي�واالأجنبي�للتعوي�ص�عن�اآثار��سنوات�الرتاجع�ونق�ص�اال�ستثمار.�اأخريًا، �شتكون الإ�شالحات الهيكلية 

اأ�شا�شية، وتت�شمن حت�شني فعالية وكفاءة النفقات العامة بهدف توفري احلّيز املايل من  التي توؤدي اإىل حت�شني ال�شتدامة املالية 

اأجل احلد من الفقر املتعدد الأبعاد، وتوفري احلماية الجتماعية، والقيام با�شتثمارات وا�شعة النطاق يف البنى التحتية.
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املدى  على  العمل  بفر�ص  حافل  منو  لتحفيز  رئي�شية  ُتعترب  التي  الأ�شا�شية  الأولويات  على  الق�شري  للمدى  التو�شيات  تركز 

والتي متت مناق�شتها  بال�شيا�شات  الأمد اخلا�شة  والطويلة  النطاق  الوا�شعة  للتوجهات  فّعال  لتطبيق  الركائز  الق�شري، مع و�شع 

اأعاله. وتركز هذه ح�شريًا على جمالت تقع حتت �شيطرة ال�شركاء الثالثة واأ�شحاب امل�شالح من خالل برامج تدعم القطاع 

يلي: كما  موا�شيع،  ثالثة  حتت  التو�شيات  تتوزع  القت�شادية.  والتنمية  اخلا�ص 

املو�سوع�االأول

تعزيز الدفع من اأجل التنويع والنمو القت�شاديني من خالل دعم التحديث والبتكار التكنولوجي ال�شناعي، وتعزيز تنظيم ال�شوق من 

اأجل رفع تناف�شية املنتجات واخلدمات املحلية؛ وت�شهيل التجارة والنفاذ اإىل الأ�شواق. وعلى وجه اخل�شو�ص:

حت�شني البيئة املمكنة لالأعمال التجارية، مبا فيه من خالل: تب�شيط اإجراءات ت�شجيل الأعمال التجارية، وتعزيز النفاذ اإىل  •

البنى التحتية واخلدمات الأ�شا�شية )ل �شيما يف املنطقة جيم وغزة(؛ وت�شريع الإ�شالحات اخلا�شة بالأعمال التجارية و�شوق 

العمل؛ وحت�شني النفاذ اإىل الأرا�شي؛ وتعزيز موثوقية التيار الكهربائي واإمدادات الطاقة الكهربائية لغزة؛ وتدعيم القدرة 

على تنظيم ال�شوق، ل �شيما يف ما يتعّلق مبراقبة الواردات.

هيكلة  • اإعادة  برنامج  خالل  من  وذلك  حمّركني،  باعتبارهما  وال�شناعة  الزراعة  قطاعي  ومنو  اإحياء  اإعادة  دعم 

وكلي. �شامل  واإ�شالح 

املو�سوع�الثاين

تعزيز املهارات، ومعاجلة عدم تطابق املهارات، وحتفيز تنمية نظام تعليمي موّجه نحو ال�شوق. يعّد ال�شتثمار يف املعرفة، واملهارات، 

الأعمال  ريادة  الرتكيز على  مع  والعاملي،  الإقليمي  القت�شاد  الفل�شطيني يف  اأكرب لالقت�شاد  اأجل دمج  اأمرًا �شروريًا من  والبتكار 

النمو  الفل�شطيني، �شيعتمد  ن�شبيًا لالقت�شاد  اأعلى. ونظرًا للحجم ال�شغري  التكنولوجيا، وخدمات ذات قيمة م�شافة  املعتمدة على 

القت�شادي الفل�شطيني يف امل�شتقبل على ال�شتثمار يف املوارد الب�شرية، وعلى مهارات عماله، وعلى ن�شاط جمتمع الأعمال التجارية 

فيه يف جمال ريادة الأعمال. وعلى وجه اأكرث حتديد:

تخفيف القيود املرتبطة باملعلومات حول الحتياجات الإمنائية للقوى العاملة على امل�شتوى الوطني، و�شمان انخراط قوي  •

من القطاع اخلا�ص وتقدمي تعقيبات يف �شدد العملية.

الرتويج ل�شيا�شات تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني. •

تعزيز الفر�ص للتعّلم خارج النظام املدر�شي. •

املو�سوع�الثالث

تطوير نظام دعم �شامل ل�شوق العمل يعّزز النمو العادل واحلافل بفر�ص العمل، والعمل الالئق. تت�شّمن التو�شيات املحددة هنا ما يلي:

تعزيز قدرة وزارة العمل على ال�شطالع باملهام امل�شندة اإليها، ل �شيما يف جمايل التفتي�ص والعمالة. •

بناء قدرة ال�شندوق الفل�شطيني للت�شغيل واحلماية الجتماعية على قيادة برامج �شوق العمل الن�شطة وتن�شيقها من اأجل  •

حت�شني الفعالية والوقع.



 موا�صيع13

وتو�صيات

 خا�صة

بال�صيا�صات
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االإجمالية حمددةالتو�سية� املمكنةتو�سيات� التدخل� جماالت�

من� الدفع� تعزيــــــــــــــــــــــــز�  .1

والنمو� التنويــــــــــــــــــــــع� اأجل�

خالل  من  االقت�ساديــــــــــــــــــــني�

والبتكار  التحديـــــــــــــث  دعم 

ال�شناعي،  التكنولــــــــــــــــوجي 

وتعزيـــــــــــــز تنظيم ال�شوق من 

املنتجات  تناف�شية  رفع  اأجل 

واخلدمـــــــات املحلية؛ وت�شهيل 

التجارة والنفاذ اإىل الأ�شواق.

املمكنة  البيئة  حت�شني   .1.1

فيه  مبا  التجــــــارية،  لالأعمال 

اإجراءات  تب�شيط  خالل:  من 

ت�شجيـــــــــــل الأعمال التجارية، 

وتعزيـــــــــــــز النفاذ اإىل البنى 

الأ�شا�شية  واخلدمات  التحتية 

جيم  املنطقة  يف  �شيما  )ل 

الإ�شالحات  وت�شريع  وغزة(؛ 

التجارية  بالأعمال  اخلا�شة 

النفاذ  العمل؛ وحت�شني  و�شوق 

اإىل الأرا�شي؛ وتعزيز موثوقية 

التيـــــــار الكهربائي واإمدادات 

لغزة؛  الكهربائية  الطــــــــــــاقة 

وتدعيــــــم القدرة على تنظيم 

يتعّلق  ما  يف  �شيما  ل  ال�شوق، 

الواردات. مبراقبة 

العمل،  • ت�شريعات  لإ�شالحات  الدعم  بتقدمي  ال�شتمرار 

قانون  وو�شع  لالأجور  الأدنى  احلد  اأنظمـــــــــــــــة  تنقيح  فيه  مبا 

احلوار  يف  ف�شلى  ممار�شات  عن  والإظهار  العمالية،  النقابات 

الآراء. يف  توافق  وبناء  الأطراف  الثالثي 

الأولويــــــــــــــــــــــات  • حول  الأطراف  الثالثي  احلوار  تعزيز 

للغياب  نظرًا  �شيما  ل  العمل،  �شوق  تطوير  واأولويات  القت�شادية 

الرقابة  ومتار�ص  العامة  امل�شالح  متّثل  ت�شريعية  لهيئة  املطول 

القيام بذلك من خالل دعم وتعزيز املن�شات  احلكومية. ميكن 

للموؤ�ش�شات  )مثاًل  جديدة  من�شات  واإن�شاء  للحوار،  املوجودة 

والتعاونيات(،  الن�شاء  من  اململوكة  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية 

على  والقرارات  ال�شيا�شات  �شنع  حت�شني  اأجل  من  وتوطيدها 

اأعلى. م�شتوى 

تعزيز قدرات منظمات اأ�شحاب العمل والعمال، مع الت�شديد  •

على دعم تطوير خدمات الأع�شاء وحت�شني التمثيل.

الأعمال  • على  النظامي  الطابع  اإ�شفاء  منافع  حول  التوعية 

الر�شمية،  غري  العمل  وحلقات  احلكومة،  مع  والعمل  التجارية 

ومنظمات العمال، من اأجل التعّرف على الثمار الدالية التي ميكن 

اأن تعّزز اإ�شفاء الطابع النظامي على املوؤ�ش�شات غري النظامية.

املوؤ�ش�شات، مبا  • على  النظامي  الطابع  لإ�شفاء  توفري حوافز 

امل�شتقاة. الدرو�ص  وتوثيق  النجاحات  ق�ش�ص  عر�ص  فيها 
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ومنو  اإحياء  اإعادة  دعم   .2.1

قطاعــــــــي الزراعة وال�شناعة 

وذلك  حمّركني،  باعتبارهما 

من خالل برنامج اإعادة هيكلة 

وكلي. �شامل  واإ�شالح 

دعم ال�شندوق الفل�شطيني للت�شغيل واحلماية الجتماعية يف  •

العاملة يف  اليد  تتطّلب كثافة يف  التي  العمل  التعّرف على فر�ص 

الزراعة وال�شناعة. قطاعي 

 دعم وزارة العمل يف الرتويج لتطوير التعاونيات يف قطاعي  •

ال�شناعة والزراعة، مبا يف ذلك من خالل دعم تقييم اجلدوى 

القانونية والقت�شادية لإن�شاء تعاونيات عمالية.

بني  • املعرفة  وت�شاطر  التوا�شل  اآليات  وتعزيز  تطوير  دعم 

التطبيقية،  الفنون  معاهد  اأ�شا�شي  )ب�شكل  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

والتدريب  التعليم  وموؤ�ش�شات  الزراعية،  واملعاهد  واملدار�ص 

كبري  متو�شط،  )�شغري،  اخلا�ص  والقطاع  والتقني(  املهني 

اأجل  من  والت�شنيع،  الزراعة  جمايل  يف  يعمل  الذي  احلجم( 

�شاحبي  بني  التعاون  تعزيز  وهو  املزدوج،  الهدف  حتقيق 

ارتباط  وثاقة  وتعزيز  والتطوير  البحث  جمال  يف  امل�شلحة 

القطاعني. يف  النمو  باحتياجات  التعليم 

 الرتويج لريادة الأعمال يف جمايل الزراعة وال�شناعة من  •

خالل تكييف مواد التعليم والتدريب املوجودة لدى منظمة العمل 

لتحديد  الربامج  تلك  وجتربة  الفل�شطيني،  ال�شياق  مع  الدولية 

واجلامعية. املدر�شية  املناهج  يف  ودجمها  حت�شينها  �شبل 

املتحدة  • الأمم  ومنظمة  الأونكتاد،  مع  الوثيق  بالتعاون 

لالأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دعم بلورة 

الزراعة  قطاعي  من  كّل  يف  التكنولوجي  للتطوير  ا�شرتاتيجية 

وال�شناعة.

واحلماية  • للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  مع  بالتعاون 

الفل�شطينية/برنامج  لل�شناعات  العام  والحتاد  الجتماعية، 

التجارة  غرف  واحتاد  فل�شطني،  يف  ال�شناعة  وتطوير  حتديث 

و�شناعة  جتارة  وغرفة  الفل�شطينيـــــــــــــــة،  والزراعة  وال�شناعة 

برامج  من  امل�شتخل�شة  الدرو�ص  وبا�شتخدام  غزة،  وزراعة 

يف  احلرب  بعد  تطبيقها  مت  تدريب  وبرامج  بالوظائف  التحاق 

غزة، ت�شميم ومتويل وتطبيق برنامج �شامل لإعادة اإحياء قطاع 

غزة. يف  ال�شناعة 
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ومعاجلة� املهارات،� تعزيز� �.2

املهارات،�وحتفيز� عدم�تطابق�

موّجه� تعليمي� نظام� تنمية�

نحو�ال�سوق.�يعّد ال�شتثمار يف 

والبتكار  واملهارات،  املعرفة، 

دمج  اأجل  من  �شروريًا  اأمرًا 

اأكرب لالقت�شاد الفل�شطيني يف 

والعاملي،  الإقليمي  القت�شاد 

مع الرتكيز على ريادة الأعمال 

التكنولوجيــــــــا،  على  املعتمدة 

م�شافة  قيمة  ذات  وخدمات 

ال�شغري  للحجم  ونظرًا  اأعلى. 

الفل�شطيني،  لالقت�شاد  ن�شبيًا 

القت�شادي  النمو  �شيعتمد 

على  امل�شتقبل  يف  الفل�شطيني 

الب�شرية،  املوارد  يف  ال�شتثمار 

وعلى  عماله،  مهارات  وعلى 

الأعمــــــــــــــــــال  جمتمع  ن�شاط 

ريادة  جمال  يف  فيه  التجارية 

الأعمــــــــــــــــال.

املرتبطة  القيود  تخفيف   .1.2

باملعلومات حول الحتيــــــاجات 

على  العاملة  للقوى  الإمنائية 

و�شمان  الوطنـــــــــي،  امل�شتوى 

القطاع  من  قوي  انخراط 

يف  تعقيبات  وتقدمي  اخلا�ص 

العملية. �شدد 

الجتماعية  • واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  دعم 

الوطنية  لالحتياجات  وطني  تقييم  اإجراء  يف  العمل  ووزارة 

على  الرتكيز  مع  باأولوية،  حتظى  قطاعات  يف  العاملة  للقوى 

�شمن  الأولوية  ذات  القيمة  ل�شال�شل  الأ�شا�شية/احلرجة  العقد 

القطاعات. هذه 

للت�شغيل  • الفل�شطيـــــــــــــــــني  ال�شندوق  قدرات  تنمية  دعم 

واحلماية الجتماعية لإجراء تقييم معزز لالحتياجات التنموية 

العـــــــــاملة.  للقوى 

2.2. الرتويج ل�شيا�شات تطوير 

التعليـــــــــم والتدريــــــب املهني 

والتقنــــــــــي.

لإن�شائه  • ُيخطط  الذي  للت�شغيل،  الأعلى  املجل�ص  اإن�شاء  دعم 

اللجنة  واأمانة  الدائم  املكتب  بتمكني  ال�شتمرار  مع  فرتة،  منذ 

الوطنية لت�شغيل الن�شاء لتتم عملية الندماج يف املجل�ص ب�شهولة 

تاأ�شي�شه. يتم  حني  تامة 

توفري دعم على �شكل بناء للقدرات وم�شاعدة تقنية ملجل�ص  •

التعليم العايل يف جمال التعليم والتدريب املهني والتقني لتمكينه 

من حتديد التوّجه ال�شرتاتيجي للتعليم وتطوير القوى العاملة يف 

كّل من ال�شفة الغربية وغزة.

دعم وزارة العمل يف تقييم اجلوانب التقنية واملالية وجدوى  •

وكالة التعليم املهني والتقني املقرتحة.
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3.2. تعزيـــــــــــز الفر�ص للتعّلم 

خارج النظام املدر�شي.

التعليم  • وموظفي  من�شاآت  قدرة  رفع  يف  العمل  وزارة  دعم 

والتدريب املهني والتقني على توفري تعليم وتدريب مهني م�شتمر، 

مع الت�شديد على احلاجة اإىل اأن تكون قدرة مماثلة معتمدة على 

اخلا�ص. القطاع  اأولويات  نحو  وموجهة  الطلب 

التجارة  • )غرف  اخلا�ص  القطاع  منا�شري  مع  بال�شراكة 

وال�شناعة والزراعة، واحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة 

يف  اإلخ.(  الفل�شطينية،  لل�شناعات  العام  والحتاد  الفل�شطينية، 

وتكنولوجيا  والزراعة،  ال�شناعة،  وقطاعات  امل�شريف  القطاع 

تعليمي  برنامج  لو�شع  بتجربة  القيام  والت�شالت،  املعلومات 

يف  منه  وال�شتفادة  امل�شتمر،  املهني  والتدريب  للتعليم  داخلي 

والتدريب.  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  املناهج  تطوير 

والقانونية،  • املوؤ�ش�شاتية،  الثغرات  �شّد  يف  العمل  وزارة  دعم 

واملالية، وهو اأمر مطلوب من اأجل التنفيذ الكامل لالإطار الوطني 

للموؤهالت، الذي مت و�شع اللم�شات الأخرية عليه موؤخرًا من اأجل 

و�شع معايري لتدريب القوى العاملة واإنفاذ منح �شهادات العتماد 

ذلك  يت�شمن  اأن  ويجب  والتقني.  املهني  والتدريب  التعليم  يف 

ال�شابق،  بالتعّلم  والعرتاف  املهنية،  باملهارات  �شهادات  اإدخال 

هذه  ت�شكل  اإذ  املهارات،  كفاءة  ومعايري  احلالية،  وباملهارات 

للموؤهالت.  الوطني  الإطار  لتطبيق  اأ�شا�شية  عنا�شر 
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�شامل  دعم  نظام  تطوير   .3

النمو  يعّزز  العمل  ل�شــــــــــوق 

العادل واحلافل بفر�ص العمل، 

الالئق. والعمل 

وزارة  قدرة  تعزيز   .1.3

باملهام  ال�شطالع  على  العمل 

يف  �شيمــــــا  ل  اإليها،  امل�شندة 

والعمالة. التفتي�ص  جمايل 

تطوير قدرات الإدارة العامة للتخطيط وال�شيا�شات يف وزارة  •

يف  الجتماعية  واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  وال�شندوق  العمل 

من  فيه  مبا  العمل،  �شوق  وحتليل  بال�شيا�شات  مرتبطة  جمالت 

خالل تعزيز التعاون مع اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني.

تقدمي  • من  لتمكينها  للت�شغيل  العامة  الإدارة  قدرات  تطوير 

اجلامعة،  املراكز  من  �شبكاتها  خالل  من  فعالية  اأكرث  خدمات 

الت�شغيل. مكاتب  وظائف  ودعم  ر�شد  اإىل  بالإ�شافة 

العمل  • �شوق  معلومات  نظام  حتويل  يف  العمل  وزارة  دعم 

اإىل نظام �شامل، موجه نحو امل�شتخدم، وقائم على  اخلا�ص بها 

اجلهاز  مع  الروابط  تعزيز  خالل  من  فيه  مبا  الذاتي،  الكتفاء 

املعلنة  املن�شات  من  وغريها  الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي 

القطاع  حتفيز  اإمكانية  يف  النظر  اإىل  بالإ�شافة  الوظائف،  عن 

اخلا�ص على ال�شتثمار يف حتديثه وت�شغيله، با�شتخدام تكنولوجيا 

كبرية،  العمل  �شوق  نظام  تعزيز  جمالت  تعّد  املحمول.  الهاتف 

التي  العاملة  للقوى  الدرا�شات ال�شتق�شائية املمتازة  بدءًا بدمج 

يجمعها اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، مرورًا با�شتخدام 

عن  الإعالن  اآليات  مع  الدمج  اإىل  وو�شوًل  وحتليلها،  البيانات 

الوظائف.

دعم وزارة العمل يف �شياغة �شيا�شة وطنية متكاملة للعمالة. •

تقدمي الدعم لّلجنة الوطنية لت�شغيل الن�شاء يف جمال حتديد  •

اأجل  من  كبري  وقع  اإحداث  �شاأنها  من  التي  ال�شيا�شات  تو�شيات 

املنتجة.  وعمالتها  العمل  �شوق  يف  املراأة  م�شاركة  من  كّل  تعزيز 

وميكن القيام بذلك على اأ�شا�ص حتليل �شامل لل�شيا�شة، قائم على 

مقاربة تقييم للنظام، ت�شّدد على حتليل العر�ص والطلب.
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ال�شندوق  قدرة  بناء   .2.3

للت�شغيل  الفل�شطيــــــــــــــــــــــني 

على  الجتماعية  واحلماية 

العمل  �شوق  برامج  قيادة 

اأجل  من  وتن�شيـقها  الن�شطة 

والوقع. الفعالية  حت�شيــــــــــــن 

الجتماعية  • واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  دعم 

يف قيادة عملية التخطيط لربامج �شوق العمل الن�شطة، و�شمان 

القطاعية  ال�شرتاتيجيات  مع  كبري  ب�شكل  مت�شقة  نتائجها  باأّن 

الت�شدير  )�شيا�شة  القطاعات  ملختلف  ال�شاملة  وال�شرتاتيجيات 

اإجراء  اإىل  بالإ�شافة  ذلك(،  على  الأمثلة  اإحدى  هي  الوطنية 

العاملة. للقوى  التنموية  لالحتياجات  وطنية  تقييمات 

الفل�شطيــــــــــــــــــــــني  • ال�شندوق  �شمن  فنية  خربات  اإدماج 

ووظائف  الأبحاث  لدعم  الجتماعية  واحلماية  للت�شغيـــــــــــــــــل 

التخطيط، مع م�شوؤولية وا�شحة حيال نقل املعرفة وبناء قدرات 

ال�شندوق. موظفـــــــــــي 

الجتماعية  • واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  دعم 

ثبتت جدواه،  املركز اجلامع، ويف حال  تقييم جدوى منوذج  يف 

دعم اإجراء جتربة لإن�شاء 2 اإىل 4 مراكز جامعة مماثلة وبناء 

موظفـــــــــيها. قدرات 

الأعمال  • لريادة  الرتويج  يف  املتزايد  لالهتمام  نظرًا 

ا�شتخدام  خالل  من  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات 

املعلومات  وتكنولوجيا  التجارية  لالأعمال  وم�شرعات  حا�شنات 

واحلماية  للت�شغيل  الفل�شطيني  ال�شندوق  دعم  والت�شالت، 

حا�شنات  جلميع  �شامل  تقييم  اإجراء  تفوي�ص  يف  الجتماعية 

وم�شرعات الأعمال التجارية وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، 

فعالة. خدمات  توفري  على  وقدرتها  تاأثريها  على  الرتكيز  مع 
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