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امللخـــ�ص:
تبحث هذه الدرا�سة يف �إ�شكالية البطالة يف فل�سطني ،واقعها وت�أثري العوامل الدميغرافية ،والتعليمية،
واالقت�صادية وال�سيا�سية عليها ،وتتطرق �إىل �سيا�سات العمل الن�شطة وغري الن�شطة املعلنة ملكافحة البطالة
وتعزيز الت�شغيل .ت�ستخدم هذه الدرا�سة املنهجني الكمي والكيفي ،وتعتمد بياناتها ومعلوماتها على م�صاد َر
�أولية وثانوية .ترى هذه الدرا�سة �أن �سيا�سات الت�شغيل التي اعتمدتها ال�سلطة الفل�سطينية ،مل ت�ساهم يف عدم
تفاقم م�شكلة البطالة� ،أو يف �إحداث تغيري ذي مغزى يف فر�ص العمل املتاحة وبالتايل تخفي�ض معدالت البطالة،
وما زالت فل�سطني بحاجة �إىل �سيا�سات ت�شغيل �أكرث ت�أثريا ،وجاهزية مادية وب�رشية لتنفيذ مثل هذه ال�سيا�سات.
وتخل�ص الدرا�سة �إىل �أنه من �أجل فتح �آفاق حقيقية للت�شغيل يف فل�سطني ،ف�إنه ال بد للفل�سطينيني على املدى
الطويل من اخلروج من نفق �أو�سلو� ،أما على املدى الق�صري واملتو�سط فال بد من حت�سني الأداء الفل�سطيني
الذاتي ،وحت�سني كفاءته وجناعته رغم احل�صار واملعاناة .وتقرتح الدرا�سة جملة من الإ�صالحات يف ال�سيا�سات
الت�شغيلية بهذا اخل�صو�ص .الكلمات املفتاحية :فل�سطني ،احتالل ،بطالة� ،سيا�سات ت�شغيل
Abstract :

This study examines the problem of unemployment in Palestine; its reality
and the impact of demographic, educational, political and economic factors.
It explores the role of Active and Passive Labor Policies adopted by the Palestinian Authority to promote employment. The study utilized quantitative
and qualitative approaches. Data of the study were based on primary and
secondary sources.The study argues that the employment policies adopted by
the Palestinian Authority, neither reduced unemployment rates significantly
nor managed to stop the increase in the unemployment rate. Palestine is still
in need of more effective employment policies and the physical and human
resources to implement such policies.
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The study proposed a series of reforms in the employment policies and concludes that in order to open real prospects for employment in Palestine, it is
essential to get out of the tunnel of the Oslo Accord. For the immediate future, the improvement of internal performance, efficiency and effectiveness
is a must, despite the siege and suffering. .

املقدمة:

تبحث هذه الدرا�سة يف �إ�شكالية البطالة ،و�سيا�سات
الت�شغيل يف فل�سطني ،وهي حتاول تق�صي العوامل
امل�ؤثرة -الداخلية منها واخلارجية -وامل�سببة
للبطالة ،وتناق�ش الدرا�سة �سيا�سات العمل الن�شطة
وغري الن�شطة التي مت اللجوء �إليها ملواجهة
م�شكلة البطالة .وتقرتح جملة من الإ�صالحات يف
ال�سيا�سات الت�شغيلية .تتكون الدرا�سة من مقدمة
وخم�سة حماور �إ�ضافة لال�ستنتاجات والتو�صيات،
تتناول املقدمة م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلته وحدوده
ومنهجيته ،ويتناول املحور الثاين الأدبيات ال�سابقة
مع مراجعة نقدية لها� ،أما املحور الثالث في�ستعر�ض
واقع البطالة يف فل�سطني ،ويتناول املحور الرابع
العوامل امل�ؤثرة على الت�شغيل والتي ت�ؤدي �إىل
تفاقم م�شكلة البطالة� ،أما املحور اخلام�س فيتناول
�سيا�سات الت�شغيل الن�شطة وغري الن�شطة ،يلي ذلك
اال�ستنتاجات الرئي�سة والتو�صيات.

 1.1م�شكلة الدرا�سة:

حتاول هذه الدرا�سة فح�ص �إ�شكالية البطالة،
وا�ستك�شاف واقعها والعوامل امل�ساهمة يف تفاقمها،
و�إدراك ت�أثري �سيا�سات الت�شغيل املعتمدة عليها ،وهي
حتاول الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
هل هناك �إ�شكالية بطالة يف فل�سطني؟ و�إن وجدت مثل
هذه اال�شكالية فما هو حجمها؟ وما هي مظاهرها؟
وما هي العوامل امل�ؤثرة فيها� ،أو امل�سببة لها؟
هل هناك �سيا�سات ت�شغيل يف فل�سطني؟ وهل مت تبني
وتطبيق ا�سرتاتيجيات ت�شغيل؟ وما هو �أثر هذه
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات على خلق فر�ص العمل،
واحلد من البطالة؟

 2.1حدود الدرا�سة:
ت�ستهدف هذه الدرا�سة م�س�ألة البطالة يف مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية كما حددها اتفاق �أو�سلو ،وال
ت�شمل هذه املناطق كل حدود فل�سطني التاريخية� ،أو
الرابع من حزيرانَ ( 1967ال�ضفة الغربية
حدو َد
ِ
مبا فيها القد�س ،وقطاع غزة) ،التي ال ت�سيطر
عليها ال�سلطة الفل�سطينية ال مكانيا ،وال �سكانيا،
بفعل االحتالل الإ�رسائيلي�.أما زمانيا ،فتغطي هذه
الدرا�سة الفرتة املمتدة من العام � 1994إىل الآن
(� ، )2012أي �أن الدرا�سة ت�ستهدف عهد ال�سلطة
الفل�سطينية حيث مل يكن هناك �سيا�سات ت�شغيل
فل�سطينية قبل هذا العهد.

 3.1فر�ضية الدرا�سة:

�إن الفر�ضية الأ�سا�س لهذه الدرا�سة هي �أن �سيا�سات
الت�شغيل التي ُبذلت منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية
مل ت�ساهم يف عدم تفاقم م�شكلة البطالة ،ومل تفلح يف
خف�ض معدل البطالة ب�صورة فارقة.

 4.1منهجية الدرا�سة:
تعتمد الدرا�سة على معلومات من م�صاد َر �أولي ٍة
وثانويةٍ� .أما امل�صاد ُر الأولية فاعتمدت على خربة
الباحث ال�شخ�صية ،واملعلومات التي تراكمت
لديه خالل عمله لأكرث من  12عاما يف وزارة العمل
الفل�سطينية يف مواقع قيادية خمتلفة ،ويف جماالت
ذات عالقة بالت�شغيل والتدريب املهني ،وقيادته
يف العام  2010للفريق الوطني املكلف ب�إعداد
ا�سرتاتيجية قطاع العمل الفل�سطيني ،وي�شمل هذا
القطاع :الت�شغيل ،والتدريب املهني ،واحلركة
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التعاونية ،والتفتي�ش وحماية العمل ،وعالقات
العمل ،وقيامه مبجموعة من الدرا�سات اال�ست�شارية
يف مو�ضوعات ذات عالقة مبو�ضوع الدرا�سة .كذلك
تكونت امل�صادر الأولية من مقابالت مع عدد من
م�س�ؤويل وزارة العمل ،ومن تقارير ودرا�سات غري
من�شورة مت احل�صول عليها مبا�رشة من م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الفل�سطينية ،ومن اجلهاز الفل�سطيني
املركزي للإح�صاء� .أما امل�صادر الثانوية فتكونت
من الأدبيات املطبوعة واملن�شورات املتوفرة حول
املو�ضوع .من الأهمية الت�أكيد �أن هذه الدرا�سة ال
متثل �أي جهة َعمل �أو ما زال يعمل لديها الباحث .ومل
يق�صد من هذه الدرا�سة �أن تكون حتليال اقت�صاديا
لإ�شكالية البطالة ،و�إمنا هي عر�ض �إجمايل لأ�سباب
م�شكلة البطالة يف امل�شهد الفل�سطيني ،ومراجعة
تقييمية جلهود ال�سلطة الفل�سطينية يف مواجهتها.

 .2الدرا�سات ال�سابقة:
تعاين �أغلب دول العامل من م�شكلة البطالة ،لكن حجم
وت�أثري هذه امل�شكلة يختلف من دولة لأخرى ،وتعترب

هذه امل�شكلة نتاج �أزمات اقت�صادية ،واجتماعية،
و�سيا�سية ،وت�شكل البطالة حتديا �أكرب للمجتمعات
الرازحة حتت االحتالل .تخ�ضع �سيا�سات الت�شغيل
عادة لت�أثريات عوامل خارجية و�أخرى داخلية� ،أما
اخلارجية ف�أهمها البيئة املحيطة ،وحراك العمالة يف
املنطقة ،والتعاون مع دول اجلوار .و�أما الداخلية
ف�أهمها اخل�صائ�ص الدميغرافية مثل معدل النمو
ال�سكاين ،ون�سبة ال�سكان دون اخلام�سة ع�رشة،
ون�سبة ذوي الن�شاط االقت�صادي ،ون�سبة م�شاركة
الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي ويف قوة العمل،
و�أعداد امللتحقني اجلدد ب�سوق العمل ،وحجم القطاع
العام ،والقطاع غري املنظم ،وال�سيا�سات االجتماعية
والرتبوية .ي�شري التقرير الأخري ال�صادر عن منظمة
العمل الدولية �إىل االح�صاءات املتعلقة بالبطالة
والت�شغيل يف خمتلف مناطق العامل ،1ويعر�ض
اجلدول رقم ( )1ملخ�صا لأهم هذه االح�صاءات ذات
العالقة بهذه الدرا�سة والذي ي�شري �إىل �أن فل�سطني
متخلفة لي�س فقط عن الركب العاملي ،و�إمنا عن دول
ال�رشق الأو�سط �أي�ضا.

جدول رقم ()1
مقارنات �إح�صائية ذات عالقة بالبطالة للعام 2010
فل�سطني ()%
41
66.7
14.7
25
4
21
39
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العامل ()%
ال�رشق االو�سط ()%
معدل امل�شاركة يف قوة العمل
65.3
50.4
معدل م�شاركة الرجال يف قوة العمل
77.9
73.9
معدل م�شاركة الإناث يف قوة العمل
52.7
24.8
معدل م�شاركة ال�شباب يف قوة العمل
51.1
34.5
منو قوة العمل ال�سنوي
1.3
2.9
معدل البطالة
6.3
10.3
معدل البطالة بني ال�شباب
12.6
25.1
امل�صدر :مت بناء اجلدول بناء على معلومات مت احل�صول عليها من:
.ILO, Global Employment trends, 2010
اجلهاز املركزي للإح�صاء. 2012،
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وقد �أ�شار  Nallriوزمال�ؤه� 2إىل �أن مواجهة
البطالة يتطلب انتهاج �سيا�سات عمل �سليمة،
وحت�سني ظروف االقت�صاد الكلي ،وتوفر مناخ
لال�ستثمار ،وتوفري نظام جيد للتعليم واملهارات،
وتوفري احلماية االجتماعية� .أما البنك الدويل فقد
�أ�صدر تقريره ال�سنوي يف ني�سان 3 2011عن فر�ص
و�رشوط النمو االقت�صادي يف دول ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،ودعا البنك الدويل �إىل �إيالء الق�ضايا
االجتماعية وق�ضايا امل�ساواة يف الفر�ص االهتمام
الذي ي�ستحقه ،وي�شري التقرير �رصاحة �إىل �أن
الثورات ال�شعبية يف املنطقة العربية �أو�ضحت �أن
اال�ستقرار والتطور حتى يف الدول التي �شهدت منوا
اقت�صاديا ملحوظا يف ال�سنوات الأخرية مثل م�رص
وتون�س لي�س م�ستداما طاملا �أنه ال يتوافق مع خلق
فر�ص عمل لل�شباب ،ومع �سيا�سات اجتماعية ل�صالح
الطبقات الأكرث فقرا.
فل�سطينيا ،ميكن الإ�شارة �إىل عدد من الدرا�سات
التي تناولت ق�ضايا الت�شغيل والبطالة يف فل�سطني يف
فرتات خمتلفة وخا�صة يف العقد الأخري ،ففي ورقته
حول "النمو والتوظيف من منظور التنمية الب�رشية
يف فل�سطني" ( )2001ميز مكحول 4بني النمو
اجليد الذي ت�صحبه زيادة يف فر�ص العمل وحت�سني
الإنتاجية ،وبني النمو غري اجليد الذي ال ينعك�س
�إيجابيا مع حياة الفرد واملجتمع .وهو يرى �أن
العالقة بني النمو والت�شغيل لي�ست تلقائية ،فالنمو
ال يخلق بال�رضورة ت�شغيال ،ومقدا ِر ونوع العمالة
التي تتبلور يعتمد على منط النمو ،والتكنولوجيا
امل�ستخدمة ،وتنظيم الإنتاج ،وتوزيع الأ�صول
الإنتاجية .وهو ي�ؤكد �أن ت�أثري عملية التنمية على
الكمي فح�سب (عدد
الت�شغيل ال يقت�رص على اجلانب ِّ
فر�ص العمل املتاحة) ،بل ي�شمل �أي�ضا نوع هذه
الفر�ص (دائمة – م�ؤقتة) ،وم�ستوى �إنتاجيتها
وم�ستوى �أجورها ،وقطاعاتها.
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ويف بحثه الثاين حول "حمددات القدرة اال�ستيعابية
للعمل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة" ()2001
حاول مكحول 5تقدير حمددات القدرة اال�ستيعابية
للعمالة يف االقت�صاد الفل�سطيني على امل�ستويني
الكلي والقطاعي ،وذلك با�ستخدام �أ�ساليب التحليل
الو�صفي والكمي للبيانات املتوفرة .وقد متت درا�سة
ت�أثري �أربعة متغريات على القدرة اال�ستيعابية للعمل
وهي الإنتاج والإنتاجية ،والتطورات التكنولوجية،
ومرونة الإحالل بني عن�رصي العمل ور�أ�س املال،
وتكلفة عن�رص العمل الن�سبية ،وقد خل�ص مكحول
�إىل �أن �سيا�سات خلق فر�ص عمل من خالل زيادة
الإنتاج �ستكون �أكرث فاعلية يف املن�ش�آت الكبرية� ،أما
ال�سيا�سات الهادفة �إىل خلق فر�ص عمل من خالل
ت�شجيع اال�ستثمار� ،أو تخفي�ض ن�صيب العامل من
ر�أ�س املال ف�ستكون �أكرث فاعلية يف املن�ش�آت ال�صغرية.
ويف بحثه الثالث حول "�سيا�سات حت�سني القدرة
اال�ستيعابية للعمل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
هو البدائل املتاحة" )2001( 6عر�ض مكحول �رسدا
و�صفيا للعديد من الإجراءات وال�سيا�سات التي
ت�ستخدمها احلكومات عادة للت�أثري على عر�ض العمل
والطلب عليه ،و�أهمها �سيا�سات العمل الن�شطة وغري
الن�شطة.
�أما �أبو �شكر ( )2003فقد ناق�ش يف درا�سته
"�أثر النفقات احلكومية على التنمية االقت�صادية
يف الأرا�ضي املحتلة" 7الآثار التي ترتكها عملية
الإنفاق احلكومي يف املجاالت املختلفة على التنمية
االقت�صادية يف فل�سطني ،ودور ال�سلطة االقت�صادي
والذي يجب وفق ر�ؤيته �أن يركز على ثالث وظائف:
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية ،وحماية الفقراء ،والقيام
بالوظائف الو�سيطة مثل مواجهة التلوث البيئي،
وتنظيم االحتكارات ،وتوفري الت�أمينات االجتماعية،
والتن�سيق بني الأ�سواق ،و�إتباع �سيا�سات مالية
و�صناعية ن�شطة .وقد الحظ الباحث �أن حجم
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النفقات احلكومية خالل الفرتة حمل الدرا�سة
( )1995-2000مل ت�صل �إىل امل�ستوى الذي ي�ؤدي
�إىل زيادة معدالت البطالة يف فل�سطني� ،إِال � َّأن
م�ساهمتها يف تخفي�ض معدالت البطالة كان �ضعيفا.
وناق�ش الزعنون وا�شتيه )2011( 8م�س�ألة البطالة
بني خريجي اجلامعات الفل�سطينية ،واعتربا �أن
اخلريجني الفل�سطينني اجلدد يتعر�ضون لتهمي�ش
مزدوج ناجم عن االحتالل والبطالة ،واقرتحا
جمموعة من التو�صيات لتخفيف م�شكلة البطالة
بني اخلريجني� .إجماال لهذا املحور ،يالحظ �أن
�أغلب الدرا�سات املحلية التي مت ا�ستعرا�ضها ،قد
كتبت يف فرتات زمنية خمتلفة من عمر ال�سلطة
الفل�سطينية ،وقد التقت يف انتقادها لل�سيا�سات
الت�شغيلية لل�سلطة �أو اعتبار هذه ال�سيا�سات غري
كافية ،لكن هذه الدرا�سات مل تطرح �أمنوذجا بديال،
�أو �إطارا مفاهيميا جديدا ،قابال للتطبيق يف ال�سياق
الفل�سطيني .كذلك يالحظ انه رغم �إقرار �أغلب هذه
الدرا�سات ب�أهمية وت�أثري "العوامل غري االقت�صادية"
على عملية التنمية ،ف�إن هذه العوامل مل ت�ؤخذ يف
االعتبار عند حماولة و�ضع احللول مل�شكلة البطالة،
بحيث مت الرتكيز على احللول االقت�صادية فح�سب.
كما �أن �أ َّي ًا من الدرا�سات ال�سابقة مل تربط بني
�إ�شكالية البطالة و�سيا�سات الت�شغيل ،ومل تتطرق
ب�صورة �شمولية ل�سيا�سات الت�شغيل التي مت
ا�ستخدامها للتخفيف من حدة البطالة ،وهو ما
�ستقوم به هذه الدرا�سة.

 .3واقع البطالة يف فل�سطني
تعاين فل�سطني من ارتفاع معدالت البطالة منذ
�سبعينات القرن املا�ضي ،وقد ورثت ال�سلطة
الفل�سطينية هذه امل�شكلة باعتبارها واحدة من
الإ�شكاليات التي يواجهها ال�شعب الفل�سطيني ،وكان
جليا �أن هذه الإ�شكالية هي حت ٍد اقت�صادي ذو �أبعاد
اجتماعية ،وت�أثريات �سيا�سية .ويعاين �سوق العمل
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الفل�سطيني من عدم التوازن املزمن بني العر�ض من
الأيدي العاملة والطلب عليها ،ففي العام  2011و�صل
حجم العر�ض من الأيدي العاملة الفل�سطينية �إىل
 1.081مليون عامل وعاملة يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،منهم  70%ذكور مقابل  16.7%للإناث ،وقد
بلغ عددهم يف ال�ضفة الغربية � 732ألف �شخ�ص ويف
قطاع غزة � 349ألف �شخ�ص .ومن املتوقع �أن يزداد
عر�ض القوة العاملة الفل�سطينية باطراد كبري ب�سبب
معدل النمو ال�سكاين املرتفع يف فل�سطني ،والذي
و�صل يف املتو�سط خالل الفرتة من عام � 1997إىل
عام � 2011إىل  3%تقريبا ،و�إىل الرتكيب العمري
الفتي لل�سكان الفل�سطينيني ،حيث ي�شكل من هم دون
الثامنة ع�رشة ن�صف ال�سكان تقريبا . 9وعند تتبع
معدالت البطالة يف فل�سطني يالحظ �أن معدالتها �أعلى
من املعدالت الإقليمية والعاملية كما �أظهر اجلدول رقم
( ،)1ويالحظ �أنه يف الوقت الذي انخف�ض فيه املعدل
الإجمايل للبطالة من  18.2%عام � 1995إىل 14.3%
عام  ،2000قفز هذا املعدل �إىل �أكرث من  20%خالل
العقد الأخري ،وبلغ �أوجه يف ذروة انتفا�ضة الأق�صى
( )2000-2005حيث و�صل �إىل  31.2%عام 2002
كما يظهر اجلدول رقم ( .)2وت�شري بيانات العام
� 2011إىل �أن عدد العاطلني عن العمل كان � 222ألف
�شخ�ص (منهم � 124ألف يف ال�ضفة الغربية ،و98
�ألف يف قطاع غزة) و�أن معدل البطالة قد بلغ 21%
( 28%يف قطاع غزة ،و 17%يف ال�ضفة الغربية)،
و�أن معدل البطالة بني الإناث قد بلغ 23%( 28%
يف ال�ضفة الغربية ،و  44%يف غزة) مقابل  19%بني
الذكور( 16%يف ال�ضفة الغربية ،و 26%يف قطاع
غزة). 10
و ُيالحظ �أن عدم التوازن املزمن يف �سوق العمل
الفل�سطيني بني العر�ض والطلب على الأيدي العاملة
موجود يف ظل معدالت منخف�ضة للم�شاركة يف القوة
العاملة ترتاوح ما بني � 41%إىل  ،43%ومعدل م�شاركة
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جدول رقم ()2
التوزيع الن�سبي للأفراد � 15سنة ف�أكرث ح�سب املنطقة ،و�أهم �سمات القوى العاملة 1995-2010

ال�سنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

عدد العاملني
بالآالف
417
429
481
548
588
600
505
477
564
578
603
636
690
667
718
745
768

ن�سبة من هم داخل القوى العاملة
�ضفة غربية
40.6
42.0
43.2
44.2
43.4
43.8
41.3
39.8
41.5
42.2
42.5
43.8
43.7
43.0
43.8
43.7
46.0

قطاع غزة
35.4
36.4
35.7
36.4
38.0
37.4
33.2
34.2
37.3
36.2
36.5
36.0
37.9
38.1
37.6
36.4
38.0

جمموع
39.0
40.0
40.5
41.4
41.6
41.6
38.5
37.9
40.0
40.1
40.4
41.0
41.7
41.2
41.6
41.1
43.0

ن�سـبة البطالـ ـ ــة
�ضفة غربية
13.9
19.6
17.3
11.5
9.5
12.2
21.6
28.2
23.7
22.8
20.4
18.8
17.9
19.7
17.8
17.2
17.0

قطاع غزة
29.4
32.5
26.8
20.9
16.9
18.9
34.0
37.9
29.1
35.3
30.3
34.8
29.7
40.6
38.6
37.8
28.0

جمموع
18.2
23.8
20.3
14.4
11.8
14.3
25.3
31.2
25.5
26.8
23.5
23.7
21.7
26.6
24.5
23.7
21.0

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء ،مركز خدمات اجلمهور2011 ،
 39%يف الربع الثالث من العام  ،132011كما �أن
منخف�ض للإناث يف القوى العاملة و�صل عام � 2011إىل
الإناث فئة �أخرى بحاجة �إىل اهتمام خا�ص نظرا
 ،17%مقابل  69%للذكور� . 11إن هذا يعني �أنه �إذا
النخفا�ض م�شاركتهن يف قوة العمل وقد بلغت ن�سبة
ارتفع معدل امل�شاركة العام يف فل�سطني وكذلك معدل
البطالة بني الن�ساء اللواتي �أنهني � 13سنة درا�سية
م�ساهمة الإناث ،وبقي االقت�صاد الفل�سطيني �ضعيفا
ف�أكرث  41%من �إجمايل الإناث امل�شاركات يف القوى
كما هو عليه الآن ،ف�إن عدم التوازن �أو االختالل
14
العاملة  .وخريجو م�ؤ�س�سات التعليم العايل هم فئة
يف �سوق العمل الفل�سطيني مر�شح لالت�ساع ب�شكل
ثالثة حتتاج �إىل اهتمام ،فمعدل البطالة بينهم ي�صل
كبري ،وبالتايل �سن�شهد معدالت للبطالة �أكرب بكثري
�إىل  ،45%مع تفاوت تبعا للتخ�ص�ص ،حيث تزيد
من املعدالت املرتفعة حاليا� .إن ارتفاع معدل البطالة
بني خريجي العلوم الإن�سانية كما يبني اجلدول (.)3
وانخفا�ض معدل امل�شاركة له ت�أثري على ال�سكان
وتزداد البطالة بني اخلريجات فهن القا�سم امل�شرتك
الن�شيطني اقت�صاديا� .إذ ي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع معدل
للفئات التي تعاين من البطالة �أكرث من غريها
الإعالة ،وزيادة العبء على القوة العاملة.يالحظ
وهي :ال�شباب ،والإناث ،واخلريجون ،ومما يجدر
�أي�ضا �أن �أعلى معدالت للبطالة هي بني ال�شباب، 12
مالحظته �أي�ضا �أنه رغم ازدياد ن�سبة الإناث يف
حيث بلغت ن�سبتها يف الفئة العمرية (� 20-24سنة)
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م�ؤ�س�سات التعليم العايل مقارنة بالذكور ،ف�إن هذه
الزيادة ولأ�سباب اجتماعية وثقافية مل ترتجم على
�أر�ض الواقع �إىل ت�ساوٍ يف فر�ص العمل املتاحة يف
�سوق العمل ،ففي حني تق ّل ن�سبة البطالة يف �أو�ساط
الذكور الذين يحملون درجة جامعية عن �أولئك الذين
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مل يتموا �إال مرحلة التعليم الأ�سا�سي �أو الثانوي،
تتجاوز ن�سبة البطالة بني الإناث من حملة الدرجات
اجلامعية  ،45%وهي ت�صل بينهن يف تخ�ص�صات
�إعداد املعلمني �إىل  ،72.6%ويف العلوم االجتماعية
وال�سلوكية والطبيعية �إىل .60%15

جدول ()3
معدل البطالة للأفراد (� )20-29سنة واحلا�صلني على �شهادة دبلوم متو�سط
�أو بكالوريو�س ح�سب الربنامج يف عام 2010

التخ�ص�ص
 %البطالة
التخ�ص�ص
الريا�ضيات والإح�صاء
63.7
علوم تربوية و�إعداد معلمني
احلا�سوب
50.7
علوم �إن�سانية
الهند�سة واملهن الهند�سية
49.7
العلوم االجتماعية وال�سلوكية
العلوم املعمارية والبناء
45.0
ال�صحافة والإعالم
ال�صحة
41.9
الأعمال التجارية والإدارية
اخلدمات االجتماعية
33.4
القانون
باقي التخ�ص�صات
57.7
العلوم الطبيعية
44.8%
�إجمـ ــايل
امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء ،بيان حول جمال الدرا�سة والعالقة ب�سوق العمل.13/7/2011 ،

%البطالة
40.9
43.6
36.7
37.8
29.0
23.9
46.1

4 .العوامل امل�ؤثرة على الت�شغيل
 1.4العامل الدميغرايف
ت�شري تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
للعام � 2011إىل �أن عدد ال�سكان يف فل�سطني بلغ
حوايل  4.17مليون ن�سمة ،منهم  2.58مليون
ن�سمة يف ال�ضفة الغربية ،و 1.59مليون ن�سمة يف
قطاع غزة .ويتميز املجتمع الفل�سطيني ب�أنه جمتمع
فتي حيث تقدر ن�سبة الأفراد يف الفئة العمريـة (0-
� )14سنة منت�صف العام  2011بحوايل 40.8%
من جممل ال�سكان فـي فل�سطني ،بـواقع 38.9%
يف ال�ضفة الغربية و 44.1%يف قطاع غزة .ويالحظ
انخفا�ض ن�سبة الأفراد الذين تبلغ �أعمارهم (� 65سنة
ف�أكرث) حيث قدرت ن�سبتهم يف منت�صف عام 2011
بحوايل  2.9%يف فل�سطني ،بواقع  3.3%يف ال�ضفة
الغربية و 2.4%يف قطاع غزة .16ويالحظ �أن الكثافة
ال�سكانية للأرا�ضي الفل�سطينية مرتفعة ب�شكل عام

ويف قطاع غزة ب�شكل خا�ص ،ويعود ذلك لرتكز حوايل
 1.6مليون �شخ�ص يف م�ساحة ال تتجاوز  365كم2
معظمهم من الالجئني الفل�سطينيني الذين ُه ِّجروا
من قراهم وبلداتهم التي احتلت عام  ،1948هذا
بالإ�ضافة �إىل الزيادة الطبيعية املرتفعة التي يت�سم
بها املجتمع الفل�سطيني . 17حيث ت�شري امل�ؤ�رشات
الإح�صائية �إىل �أن فل�سطني تتميز مبعدالت خ�صوبة
مرتفعة ،فا�ستناد ًا �إىل بيانات  2010بلغ معدل
اخل�صوبة الكلية يف فل�سطني  4.2مولود ًا يف العام
� .2010أما على م�ستوى املنطقة فيالحظ ا�ستمرار
ارتفاع معدل اخل�صوبة الكلية يف قطاع غزة عنه
يف ال�ضفة الغربية حيث بلغ  3.8مولود ًا يف ال�ضفة
الغربية مقابل  4.9مولود ًا يف قطاع غزة يف العام
�.18 2010إن فتوة املجتمع الفل�سطيني ،وارتفاع
معدل اخل�صوبة فيه ي�ضغطان ب�شدة على �سوق
العمل الفل�سطيني ،فقوة العمل الفل�سطينية تنمو
مبا ال يقل عن � 4%سنويا ،وين�ضم �سنويا � 45ألف
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طالب عمل جديد �إىل �سوق العمل الفل�سطيني املحدود
الإمكانات ، 19الأمر الذي ي�صنف النمو ال�سكاين
ك�أحد �أ�سباب البطالة يف فل�سطني.

 2.4العامل التعليمي
ت�شري التقديرات �إىل �أن �أكرث من ثلث ال�شعب
الفل�سطيني يف فل�سطني هم على مقاعد الدرا�سة،
حيث ت�شري بيانات العام الدرا�سي 2011/2012
�إىل �أن عدد طلبة املدار�س يف فل�سطني 20قد بلغ ما
جمموعه  1.154.250طالب ًا وطالبة ت�شكل الإناث
منهم  ،50%منهم  682698طالبا وطالبة يف ال�ضفة
الغربية ،و 471552طالبا وطالبة يف قطاع غزة. 21
�أما طلبة التعليم العايل الذين يدر�سون يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الفل�سطينية فقد بلغ عددهم يف العام
 2009/2010حوايل  197.000طالب وطالبة
ت�شكل الإناث  56%منهم . 22وت�شري بيانات العام
� 2010أن قرابة � 20ألف �شخ�ص قد �أنهوا املرحلة
اجلامعية الأوىل  64%منهم من الإناث ،و�أن عدد
خريجي الكليات املتو�سطة قد بلغ قرابة ال 6000
�شخ�ص  52%منهم من الإناث ،مما يعني التحاق
 26000خريج جامعي جديد ب�سوق العمل �سنويا،
ي�شكلون وفقا لوزارة العمل حوايل 58%من عدد
امللتحقني اجلدد ب�سوق العمل �سنويا. 23
�إن امل�ؤ�رشات الكمية للتعليم الفل�سطيني ُم ْر�ضية
عموما ،وقد �أظهر تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني حول الأهداف الإمنائية للألفية �إىل �أن
هدف التعليم الأ�سا�سي يف فل�سطني قد �شارف على
التحقق� ، 24أما من ناحية جودة التعليم وامل�ؤ�رشات
النوعية فما زال �أمام الفل�سطينيني الكثري لإجنازه،
والفل�سطينيون �أنف�سهم غري را�ضني عن جودة
نظامهم التعليمي� . 25إن مع�ضلة اجلودة ال تبدو جلية
يف التعليم املدر�سي فح�سب ،و�إمنا يف التعليم العايل
�أي�ضا حيث يالحظ �ضعف الطلبة اخلريجني عاما بعد
عام ،وافتقارهم �إىل املهارات التقنية ،ومهارات �إتقان
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اللغات الأخرى ،وغياب التفكري الناقد ،ومفاهيم
العمل اجلماعي ،والإبداع يف العمل ،ومهارات
التوا�صل ،و�إدارة الوقت ،وغريها من املهارات
التي �أ�صبحت من متطلبات احلياة املعا�رصة عموما،
ومن متطلبات الدخول �إىل �سوق العمل على وجه
اخل�صو�ص. 26
�إن هذا ي�شري �إىل �إ�شكالية عالقة نظام التعليم
الفل�سطيني ب�سوق العمل ،فرغم �أن فل�سطني بحاجة
ما�سة لدور فاعل للتعليم يف عملية التنمية حيث من
املفرت�ض �أن تعتمد على تو�سع االقت�صاد املعتمد
على املعرفة ب�سبب نق�ص املوارد الطبيعية ،وفقدان
ال�سيطرة على املتوفر منها  ،27ميكن االدعاء �أن نظام
التعليم الفل�سطيني بخ�صائ�صه وجودته وخمرجاته
احلالية غري داعم ل�سوق العمل ،وغري مرتبط معه،
وال ي�ساهم يف خلق فر�ص عمل جديدة ،وما زال جله
مدفوعا بقوى العر�ض ،على �سبيل املثال ال احل�رص،
بينت درا�سة نفذت لليون�سكو يف العام 2008
حول املدار�س املهنية الثانوية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة� ،أن التعليم الثانوي املهني ال ي�ستجيب
الحتياجات �سوق العمل ،و�أن العالقة القائمة بني
الطرفني ه�شة و�ضعيفة ،و�أن  51%من خريجي
التعليم ال�صناعي والزراعي يوا�صلون درا�ساتهم
اجلامعية والعليا ،و�أن  27%منهم فقط يلتحقون
ب�سوق العمل ،يف حني �أن �أقل من  15%من خريجي
هذه املدار�س يعملون يف جمال اخت�صا�صهم� . 28أي
�أن هذا النوع من التعليم غري موجه ل�سوق العمل.
ولي�س الو�ضع ب�أح�سن حا ًال يف مراكز التدريب املهني
التابعة لوزارة العمل ،حيث �إن ن�سبة العاملني يف
جمال اخت�صا�صهم ال تتجاوز  21%من جمموع
اخلريجني ،يف حني تتجاوز ن�سبة البطالة بني ه�ؤالء
اخلريجني .29 52%
كذلك ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء �أن
ن�سبة اخلريجني يف العلوم والهند�سة ال تتجاوز
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 20%رغم �أن فر�ص ه�ؤالء اخلريجني �أكرب يف �سوق
العمل الفل�سطيني� ،أما الباقي فهم خريجو فروع
العلوم االجتماعية والإن�سانية املختلفة التي تعاين
من بطالة عالية يف �سوق العمل� . 30إن عدم املواءمة
بني خمرجات النظام التعليمي واحتياجات �سوق
العمل هذه هي �أحد �أ�سباب البطالة التي يعاين منها
املجتمع الفل�سطيني.

 3.4العامل االقت�صادي
ت�شري امل�ؤ�رشات االقت�صادية �إىل ت�شابه الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية يف فل�سطني مع تلك
املوجودة يف الدول النامية ذات الدخل املنخف�ض.
فم�ستوى املعي�شة ُم َت َد ٍّن وقد قُدر معدل الفقر بني
ال�سكان وفقا لأمناط اال�ستهالك احلقيقية 25.7%
خالل عام ( 2010بواقع  18.3%يف ال�ضفة الغربية
 38.0%يف قطاع غزة) ، 31كما تبني �أن حوايل 14.1%
من االفراد يعانون من الفقر املدقع (بواقع  8.8%يف
ال�ضفة الغربية و 23.0%يف قطاع غزة) 32كما �أن
حجم الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي منخف�ض وقد
و�صل عام � 2010إىل  7395مليون دوالر .وبلغ معدل
ن�صيب الفرد من هذا الناجت  1390دوالرا وهو معدل
يقل قليال عما كان عليه يف العام  ،1994ويالحظ
�أن ت َُطور القوة ال�رشائية �سلبي مع خ�سارة بلغت
 24%عام  2009مقارنة مع �سنة الأ�سا�س ،2000
ينطبق هذا �أي�ضا على تطور الناجت املحلي الإجمايل
للفرد الواحد من ال�سكان ،حيث يالحظ �أن التطور يف
فل�سطني ينخف�ض �سلبي ًا  10%منذ عام  2000بحيث
�أ�ضحى اال�ستثمار يف الأن�شطة االقت�صادية يف ال�سوق
الداخلي الفل�سطيني يكاد يكون عدمي اجلدوى. 33
ت�شري بيانات دائرة الإح�صاءات املركزية للعام
� 2011إىل �أن  66.4%من العاملني يف فل�سطني هم
من امل�ستخدمني ب�أجر ،و 17.9%يعملون حل�سابهم
اخلا�ص و 8.8%يعملون ك�أع�ضاء �أ�رسة غري
مدفوعي الأجر و 6.9%يعملون ك�أ�صحاب عمل.34
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كما تظهر البيانات لنف�س العام �أن  61.7%من
العاملني يعملون يف قطاع اخلدمات ،و�أن 26.8%
يعملون يف ال�صناعة ،و�أن  11.5%يعملون يف قطاع
الزراعة فقط. 35
ومن الالفت �أي�ضا �أن حجم امل�شاريع االقت�صادية يف
فل�سطني ال ي�ساهم يف التخفيف من م�شكلة البطالة،
حيث �إن  97٪من امل�شاريع الفل�سطينية توظف �أقل
من  10موظفني ( 90٪توظف �أقل من  5موظفني)،
وبالتايل ف�إن ح�صة امل�شاريع املتو�سطة والكبرية
احلجم التي لديها  20موظفا و�أكرث منخف�ضة جدا
(�أقل من  . 36)1%علما �أن امل�ؤ�س�سات املتو�سطة
احلجم والكبرية مهمة لأغرا�ض االبتكار والتنمية
االقت�صادية وتوفري فر�ص العمل ،ومهمة �أي�ضا يف
وقوى
تطوير النظم واخلدمات ل�سوق عمل مرن،
ً
عامل ٍة م�ؤهلة�.إن �ضعف االقت�صاد الفل�سطيني،
والقيود املفرو�ضة عليه ،تُخف�ض من القدرة
اال�ستيعابية ل�سوق العمل الفل�سطيني ويفاقم من
م�شكلة البطالة� ،إن الطلب على الأيدي العاملة
الفل�سطينية يف الن�شاطات االقت�صادية املحلية
�ضعيف .فاالقت�صاد الفل�سطيني ال يوفر �سوى
 69.5%من فر�ص العمل للقوة العاملة فيه ،بينما
يوفر االقت�صاد الإ�رسائيلي فر�ص عمل حلوايل 8%
من القوة العاملة الفل�سطينية ،حيث �أ�شارت بيانات
العام � 2011إىل وجود � 81ألف فل�سطيني كانوا
يعملون داخل �إ�رسائيل� ،أما باقي القوة العاملة
الفل�سطينية فهي عاطلة عن العمل.

4.4

العامل ال�سيا�سي

وي�شمل القيود ال�سيا�سية واالقت�صادية الناجمة عن
اتفاق �أو�سلو ال�سيا�سي واتفاقية باري�س االقت�صادية،
وعن احل�صار والإجراءات والقيود الإ�رسائيلية،
والتي متنع ال�سلطة من اتخاذ القرار االقت�صادي
الفل�سطيني املنا�سب ،والت�رصف بامل�صادر الب�رشية
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والطبيعية الفل�سطينيية مبا يعود بالنفع على ال�شعب
الفل�سطيني� .إن ال�سيادة املنقو�صة التي منحها اتفاق
�أو�سلو لل�سلطة الفل�سطينيية ،وت�صنيف �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية �إىل  Aو  Bو  Cقد حد من قدرة
ال�سلطة الفل�سطينية على تنفيذ خطط تنمية �شاملة
ت�ستهدف الأر�ض والإن�سان .فهذا الت�صنيف �أدى
�إىل تفتيت �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وعزلها عن بع�ضها
البع�ض بحيث تفتقر مناطق  Aالتي تبلغ م�ساحتها
 17%من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،وت�سيطر عليها
ال�سلطة الفل�سطينية للتوا�صل اجلغرايف ،وت�شارك
�إ�رسائيل ال�سلطة يف �إدارة مناطق  Bالتي تبلغ
م�ساحتها  24%من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،بحيث
ال ت�ستطيع ال�سلطة الفل�سطينية الت�رصف يف هذه
املناطق دون موافقة اجلانب الإ�رسائيلي ،وتنفرد
�إ�رسائيل يف �إدارة مناطق  Cالتي تبلغ م�ساحتها
 59%من م�ساحة ال�ضفة الغربية . 37ونظريا
ت�ستهدف الن�شاطات االقت�صادية لل�سلطة الفل�سطينية
كل املناطق بغ�ض النظر عن ت�صنيفها ال�سيا�سي،
�إال �أن واقع احلال ي�شري �إىل �أن معظم الن�شاطات
االقت�صادية تتمركز يف مناطق  ،Aوبدرجة �أقل يف
مناطق  ،Bوبع�ض الن�شاطات التي يوافق عليها
اجلانب الإ�رسائيلي يف مناطق .C
كما �أن االتفاقيات واملواثيق الناجمة عن اتفاق
�أو�سلو قد حا�رصت ال�سلطة الفل�سطينية ،وكبلت
خططها التنموية ،فربوتوكول العالقات االقت�صادية
املوقع يف باري�س يف ني�سان  1994قد و�ضع قيودا
قانونية و�إجرائية على مقدرة ال�سلطة على التحكم
ب�أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية واملتمثلة يف
ال�سيا�سة املالية ،وال�سيا�سة النقدية ،و�سيا�سة
الدخل ،و�سيا�سة االقت�صاد الدويل ،فالتجارة
اخلارجية لفل�سطني ُم�سيطر عليها من قِبل �إ�رسائيل
بحكم حتكمها باملعابر وحركة الأفراد والب�ضائع،
والتجارة الدولية م�سيطر عليها من خالل فر�ض
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النظام اجلمركي املوحد ،والتجارة الفل�سطينية
الداخلية م�سيطر عليها من قبل �إ�رسائيل من خالل
التحكم باحلركة بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وبني حمافظات ال�ضفة الغربية نف�سها من خالل
احلواجز الع�سكرية ،وتق�سيم الأر�ض �إىل Aو Bو
 ،Cوالت�أثري املبا�رش على �سوق العمل الفل�سطيني من
خالل التحكم بعدد العمال الفل�سطينيني الذين ي�سمح
لهم بالعمل يف �إ�رسائيل ،فيت�أرجح عددهم �صعودا
وهبوطا وفقا للتطورات ال�سيا�سية.
كما �أن تذبذب م�ساعدات الدول املانحة التي تخ�ضع
العتبارات خمتلفة منها ما يتعلق بالو�ضع الداخلي
للدول املانحة ،ومنها ما يتعلق بالتطورات الدولية �أو
الإقليمية �أو التطورات املرتبطة بامللف الفل�سطيني هو
عامل خارجي �أي�ضا ي�ؤثر على الن�شاط االقت�صادي،
وبالتايل على فر�ص العمل املتاحة يف فل�سطني.
�إن التخل�ص من هذه الأ�سباب يخرج عن �إرادة
ال�سلطة الفل�سطينية ،ويتطلب ترتيبات واتفاقيات
�سيا�سية واقت�صادية جديدة ،خ�صو�صا مع اجلانب
الإ�رسائيلي ،وهي ترتيبات غري متوقعة على املدى
الق�صري واملتو�سط.

� .5سيا�سات الت�شغيل ومكافحة البطالة
ت�شري التجارب �إىل جلوء دول العامل املختلفة التي
واجهت م�شكلة البطالة �إىل نوعني من ال�سيا�سات:
الأوىل ت�سمى �سيا�سات �سوق العمل الن�شط ة (A c
)tive Labour Market Policies- ALMPs

مثل برامج خلق فر�ص عمل مبا�رشة ،والتدريب
و�إعادة التدريب ،و�سيا�سات دعم الأجور ،وتطوير
خدمات الت�شغيل ،وت�شجيع الت�شغيل الذاتي،
وامل�شاريع ال�صغرية .وهذه احلزمة من ال�سيا�سات
ت�ستخدم عادة ملواجهة �أزمة البطالـة على املدى
الق�صري� .أما الثانية فت�سمى �سيا�سات �سـوق العمـل
غري الن�شطة
Policies-

Market

Labour

Passive
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 ))PLMPsو�أهمها تقدمي م�ساعدات مالية مبا�رشة
للعاطلني عن العمل ،وال�سيا�سات الكلية و�أهمها
على املدى الق�صري �سيا�سة تخفي�ض كلفة العمل،
وعلى املديني املتو�سط والطويل �سيا�سة زيادة النمو
االقت�صادي ،وحتقيق تنمية اقت�صادية حقيقية. 38
�إن مراجعة التجربة الفل�سطينية ت�شري �إىل ا�ستخدام
كال النوعيني من ال�سيا�سات ملواجهة البطالة ،كما
يلي:

� 1.5سيا�سات العمل الن�شطة ،و�أهمها:
 .1تطوير خدمات الت�شغيل
 .2تعزيز التدريب املهني والتعليم التقني
 .3خلق فر�ص عمل مبا�رشة
 .4ت�شجيع الت�شغيل الذاتي ،وامل�شاريع ال�صغرية
 .5برامج متكني املر�أة وال�شباب
 .6تعزيز العالقة مع القطاع اخلا�ص

 1.1.5تطوير خدمات الت�شغيل:
�إن مراجعة �أدبيات وزارة العمل ،واملقابالت مع
امل�س�ؤولني يف وزارة العمل ت�شري �إىل جمموعة من
االجراءات التي مت ال�رشوع بها لتطوير خدمات
الت�شغيل ،ومن هذه الإجراءات ال�رشوع منذ العام
 1999يف بناء نظام معلومات �سوق العمل ،بالتعاون
مع منظمة العمل الدولية ،ومع �أن هذا امل�رشوع
قد جمد بعد العام � 2001إثر اندالع االنتفا�ضة،
والأحداث ال�سيا�سية التي تلت ،وانتهاء املدة
القانونية لهذا امل�رشوع الذي كان مموال من منظمة
العمل الدولية� ،إال �أنه مت يف العام � 2009إعادة
ال َك ّرة لبناء هذا النظام بالتعاون مع م�ؤ�س�سة GIZ
الأملانية ،وقد �أ�صبح هذا النظام جاهزا ،ومت �إطالقه
يف �شباط من العام  ،2012حيث من املفرت�ض �أن يوفر
هذا النظام احلا�سوبي املعلومات ال�رضورية جلانبي
العر�ض والطلب ويربط بينهما ،ويعترب �أحد الأدوات
الرئي�سة يف معرفة اجتاهات �سوق العمل واحتياجاته
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ال�رضورية ،ويعترب وجوده �رضورة للمخططني،
ورا�سمي ال�سيا�سات ،ومتخذي القرار ،والباحثني،
و�أ�صحاب العمل ،والباحثني عن عمل. 39
كذلك مت �إطالق م�رشوع توفري اخلدمة يف حمطة
واحدة ( )One Stop Shopبالتعاون مع م�ؤ�س�سة
التنمية الأملانية حيث مت يف العامني ،2011و2012
�إعادة ت�أهيل مكاتب الت�شغيل يف �أربع حمافظات
رئي�سة هي اخلليل ،وبيت حلم ،ورام اهلل ،ونابل�س
من �أجل تقدمي خدمات الت�شغيل يف مكان واحد،
وب�أ�ساليب حديثة ،ووفقا مل�صادر وزارة العمل
�سوف يتم ت�أهيل مكاتب الت�شغيل يف باقي املحافظات
م�ستقبال.40
كما �أقرت احلكومة الفل�سطينية �إن�شاء "الهيئة
الوطنية للت�شغيل" يف العام  2011و�شكلت جلنة
وزارية ملتابعة ت�أ�سي�سها كهيئة م�ستقلة� ،شبه
حكومية ،تخت�ص بتنفيذ �سيا�سات احلكومة يف جمال
الت�شغيل تخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقييما .وجتيري
م�صادر التمويل لها باعتبارها اجلهة الر�سمية
الوحيدة امل�س�ؤولة عن قطاع الت�شغيل على امل�ستوى
الوطني .والتح�ضريات م�ستمرة لبلورة هذه الهيئة
�إىل حيز الوجود. 41

 2.1.5تعزيز التدريب املهني والتعليم
التقني

�إن التدريب املهني والتعليم التقني ال يخلق فر�ص
العمل بحد ذاته ولكنه يعزز القابلية للت�شغيل� ،إن
التوجهات الدولية احلديثة يف هذا املجال ت�ؤكد على
�أهمية �إيجاد قوة عمل قابلة للتكيف ،وعلى اال�ستخدام
الأف�ضل للمهارات على امل�ستوى الوطني ،ودعم عملية
حتديث املهارات ،وتعزيز الت�شغيل ،وتوجيه نظام
التعليم والتدريب املهني نحو القطاعات ال�صاعدة،
وتوفري �إدارات حملية م�ؤهلة وجيدة لإدارة النظام
 .42مت منذ �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية اال�ستثمار
يف هذا القطاع �ضمن الإمكانات املتاحة ،لتح�سني
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البنية التحتية من خالل بناء مدار�س ومراكز مهنية
جديدة ،و�إعادة ت�أهيل القائم منها ،وو�ضع مناهج
جديدة ،وتنفيذ برامج لتدريب املدربني ،وحت�سني
البيئة التدريبية ،وغريها من الإجراءات مما ال جمال
لعر�ضه هنا بالتف�صيل.
كما مت يف العام � 1998إطالق ا�سرتاتيجية التدريب
املهني والتعليم التقني الفل�سطينية ،ثم �أعيد النظر يف
هذه اال�سرتاتيجية وجرى تعديلها و�إطالقها يف العام
 .2010تهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل ت�شجيع هذا
النوع من التعليم ،وتوفري تدريب مهني فعال وكفء
ومتاح للجميع،
ومرن ومرتبط باحتياجات ال�سوق
ٍ
يرفع م�ستويات �أداء القوى العاملة ،ويح�سن من
�إنتاجيتها يف امل�ستويات واملجاالت املهنية املختلفة،
ويدمج الت�شغيل دجم ًا فعا ًال مع التدريب التقني
واملهني ،و ُيح�سن ال�صالت والروابط بني عر�ض
القوى العاملة والطلب عليها ،ويدعم م�شاركة القطاع
اخلا�ص ،واملنظمات العمالية ،والقطاع غري احلكومي
يف �سيا�سات التدريب ويف توفري خدمات التدريب .43
ورغم �أن هذه اال�سرتاتيجية قد جاءت ثمرة تعاون
طويل بني وزارتي العمل والرتبية والأطراف ذات
العالقة الأخرى� ،إال �أن مو�ضوع �إدارة نظام التدريب
املهني والتعليم التقني ما زال �أمرا غري وا�ضح وغري
حم�سوم ،وي�ؤثر ب�شدة على تطبيق الإ�سرتاتيجية ،يف
ظل دعوة وزارة العمل �إىل �إن�شاء هيئة وطنية للتعليم
والتدريب املهني والتقنى لإدارة النظام ،وتف�ضيل
وزارة الرتبية لإدارة ثنائية من الفريقني تن�سق
بينهما من خالل املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب
املهني والتقنى امل�شكل منذ العام .44 2003

 3.1.5خلق فر�ص عمل مبا�شرة

حيث مت �إطالق "برنامج الت�شغيل امل�ؤقت" يف �آب
 2004وا�ستمر حتى كانون الثاين  ،2006وقد نفذ
الربنامج يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لت�شجيع
العاطلني عن العمل على االلتحاق بعمل ،من خالل
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�رصف معونات بطالة مبا�رشة قيمتها � 500شيكل ملدة
�شهرين لكل عاطل عن العمل يبدي ا�ستعدادا للقيام
مبهمة اجتماعية ،و�رصف � 750شيكال (للمتزوجني
� 900شيكل) لكل عاطل عن العمل �رشيطة التحاقهم
الفعلي بعمل ما يف القطاعني العام �أو اخلا�ص ملدة
 15يوما يف ال�شهر على الأقل ،وقد �رصف على هذا
الربنامج يف حينه  334مليون �شيكل (منها 184
مليون �شيكل �رصفت يف قطاع غزة) وا�ستفاد من هذا
الربنامج  160الف عاطل عن العمل. 45
كذلك مت �إن�شاء "ال�صندوق الفل�سطيني للت�شغيل
واحلماية االجتماعية" مبوجب مر�سوم رئا�سي يف
العام  2003بهدف توحيد اجلهود املوجهة لدعم
خلق فر�ص عمل وحماربة البطالة .و�أ�صدر جمل�س
الوزراء يف �شهر كانون ثاين  2004قرارا باعتبار
برامج الت�شغيل وخلق فر�ص العمل والبطالة من
الأولويات الرئي�سة لل�سلطة الفل�سطينية ،ودعا جميع
اجلهات املعنية لت�شجيع ودعم ال�صندوق باعتباره
الإطار املنظم للجهود الفل�سطينية الهادفة ملعاجلة
البطالة وخلق فر�ص العمل .ورغم قيام ال�صندوق
بتنفيذ بع�ض امل�شاريع املحدودة التي مل تتجاوز
قيمتها ن�صف مليون دوالر� ،إال �أن هذا ال�صندوق
قد تعرث ومل يزاول �أي ن�شاط ملا يزيد عن خم�س
�سنوات خالل الفرتة  2010 -2005ب�سبب الظروف
التي عا�شتها فل�سطني خالل تلك الفرتة ،وقد �أعادت
احلكومة �إطالق ال�صندوق يف العام  2011على �أمل
�أن ي�ساهم يف التخفيف من م�شكلة البطالة. 46

 4.1.5ت�شجيع م�شاريع الت�شغيل الذاتي،
وامل�شاريع ال�صغرية

ا�ستحوذت فكرة الت�شغيل الذاتي على اهتمام كثري
من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املحلية
والدولية العاملة يف فل�سطني ،فتم بالتعاون ما بني
وزارة العمل وم�ؤ�س�سة  GIZاالملانية تطوير برنامج
�أُطلق عليه برنامج التدريب املجتمعي على الت�شغيل
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الذاتي و�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية(Community-
Based Training on Self Employment-

 ، )CBTSECوكان هدف هذا الربنامج تزويد
الأفراد بالتقنيات ال�رضورية واملهارات الرياديه
وخدمات الدعم الالزمة من �أجل امتالك امل�شاريع
اخلا�صة �أو �إن�شاء الت�شغيل الذاتي و� /أو الأن�شطة
املدرة للدخل يف املجتمع املحلي .والربنامج عبارة عن
تدريب على منهجية حمددة لتحديد وت�صميم وتنفيذ
نهج منظم لإن�شاء الت�شغيل الذاتي �أو تطوير امل�شاريع
ال�صغرية على م�ستوى املجتمع املحلي يف جماالت
وم�شاريع جديدة .وا�ستهدف الباحثني عن عمل
املعنيني بالت�شغيل الذاتي ،وفر�ص �إن�شاء امل�شاريع
ال�صغرية ،و اخلريجني اجلدد الذين يرغبون يف البدء
يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة احلجم. 47
ويف هذا الإطار �أي�ضا مت بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية تنفيذ برنامج التعرف على عامل العمل
( )Know About Business- KABلتوفري
جمموعة من املدربني من وزارتي العمل والرتبية
والتعليم على امل�ستوى الوطني مل�ساعدة متدربي
مراكز التدريب املهني واملدار�س املهنية على بدء
م�شاريعهم اخلا�صة بهم .48

 5.1.5برامج متكني املر�أة وال�شباب
ال يقت�رص االهتمام بقطاعي املر�أة وال�شباب على
القطاع احلكومي ،و�إمنا ي�ستحوذان �أي�ضا على
اهتمام منظمات املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
وامل�ؤ�س�سات الأجنبية العاملة يف فل�سطني التي نفذت
49
ع�رشات الربامج الهادفة �إىل متكني املر�أة وال�شباب
 .بل �إن مو�ضوع املر�أة والذي يطلق عليه النوع
االجتماعي ( )Genderهو املو�ضوع الأكرث جاذبية
لأغلب املنظمات الدولية والأجنبية العاملة يف فل�سطني
التي يتجاوز عددها  270منظمة.
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 6.1.5تعزيز العالقة بني �أطراف االنتاج
الثالثة.
مت بقرار من جمل�س الوزراء يف العام � 2011إن�شاء
"املجل�س االقت�صادي االجتماعي" ،ويتم حاليا
العمل على و�ضع الإطار القانوين لهذا املجل�س
وفق املعايري املعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية
لت�أكيد ال�رشاكة الثالثية والتعاون بني احلكومة
ومنظمات �أ�صحاب العمل ،والنقابات العمالية،
باعتبار �أن هذه ال�رشاكة هي �رشط رئي�س لتحقيق
التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وتعزيز الت�شغيل.
والغر�ض من ال�رشاكة االجتماعية هو العمل معا يف
تطوير االقت�صاد الفل�سطيني جنبا �إىل جنب مع النظم
االجتماعية التي حتتاجها فل�سطني وت�ستطيع حتمل
نفقاتها ،وحتقيق اال�ستقرار يف عالقات العمل ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل خلق االلتزام ومنع النزاعات العمالية
50

كما مت يف العام  2011بالتعاون مع م�ؤ�س�سة GIZ

الأملانية ا�ستحداث "جمال�س الت�شغيل والتدريب" يف
�أربع حمافظات فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية من �أجل
تعزيز التوا�صل واالن�سجام ما بني قوى العر�ض
والطلب يف �سوق العمل ،وتعزيز دور الأطراف يف
�صناعة القرار ،ويت�ألف كل جمل�س من ممثلني عن كل
اجلهات ذات العالقة بالتدريب والت�شغيل يف املنطقة،
مبا فيها اجلامعات ،والكليات ،ومراكز التدريب،
والأبحاث ،والغرف التجارية ،و�أ�صحاب العمل،
وممثلي نقابات العمال ،ويقرر املجل�س الذي ير�أ�سه
حمافظ املحافظة يف الق�ضايا ذات العالقة بالتدريب
والت�شغيل يف املحافظة مبا يحقق االن�سجام بينهما،
وي�أخذ باالعتبار احلاجات اخلا�صة لهذه املحافظة.
ووفقا لوزارة العمل �سوف يتم تعميم هذه التجربة
على كل املحافظات .51
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� 2.5سيا�سات العمل غري الن�شطة
و�أهم ال�سيا�سات التي تبنتها ال�سلطة الفل�سطينية هي
توفري بيئة قانونية داعمة ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
للت�شغيل ،وحماولة تن�شيط القطاع التعاوين

 1.2.5توفري بيئة قانونية داعمة

حيث مت �إ�صدار قانون ت�شجيع اال�ستثمار الفل�سطيني
يف العام  ،2005ومت تعديله يف العام  .2011كما �صدر
قانون العمل الفل�سطيني الأول رقم  7لعام 2000
واللوائح املف�رسة له ،ومت �إ�صدار قانون الغرف
التجارية ال�صناعية الزراعية يف العام  ،2011وينتظر
�أن تتم امل�صادقة على قانون تنظيم العمل التعاوين.
وتهدف جملة هذه القوانني �إىل تطوير منظومة
الت�رشيعات ،مبا يعزز من فر�ص تنمية االقت�صاد
الوطني الفل�سطيني ،ورفع قدراته التناف�سية. 52
و�ضمن حماوالت تطبيق قانون العمل ،مت يف العام
 2012ت�شكيل جلنة الأجور من ممثلي �أطراف
الإنتاج الثالثة بالت�ساوي ،وتبحث اللجنة حاليا يف
حتديد حد �أدنى للأجور يف القطاع اخلا�ص.

 2.2.5و�ضع ا�سرتاتيجيات للت�شغيل
مت منذ �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية و�ضع ثالث
ا�سرتاتيجيات للت�شغيل من �أجل مكافحة البطالة،
وهي:
•ا�سرتاتيجية الت�شغيل متو�سطة املدى
،2000-2004

•ا�سرتاتيجية خلق فر�ص العمل
•اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل
،2011-2013

و�سيتم فيما يلي ا�ستعرا�ض هذه اال�سرتاتيجيات
الثالث:ا
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1.2.2.5ا�سرتاتيجية الت�شغيل متو�سطة
املدى 2000-200453
�صدرت هذه اال�سرتاتيجية عن وزارة العمل عام
� 2000ضمن م�رشوع الت�شغيل الذي كانت
تنفذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .مدة
هذه اال�سرتاتيجية خم�س �سنوات .وقد هدفت �إىل
حماربة البطالة وزيادة الت�شغيل وفر�ص العمل
الالئق ،وو�ضع خطط ا�سرت�شادية ل�صياغة �سيا�سات
الت�شغيل املنا�سبة من قبل �أطراف الإنتاج الثالثة
(القطاع احلكومي ،و�أ�صحاب العمل ،والنقابات
العمالية). 54
ومن �أجل �إعداد هذه اال�سرتاتيجية فقد مت ت�شكيل
فريق وطني مكون من جمموعة من العاملني يف
م�ؤ�س�سات ذات عالقة بالت�شغيل مثل وزارة العمل،
ووزارة التخطيط ،واجلهاز املركزي للإح�صاء،
واحتاد الغرف التجارية ،والنقابات العمالية،
وم�ست�شار دويل .وقد ُعهد �إىل �أحد الأكادمييني
االقت�صاديني �صياغة اال�سرتاتيجية بناء على
املعلومات والبيانات التي ي�صدرها جهاز الإح�صاء
املركزي ،والدرا�سات والأوراق املقدمة �أو ال�صادرة
عن لقاءات وور�ش عمل تُعنى بالت�شغيل. 55
56
قامت اال�سرتاتيجية على ثالث فر�ضيات
:الأوىل :انطلقت من بقاء الو�ضع االقت�صادي
وال�سيا�سي كما كان عليه عند �إعداد اال�سرتاتيجية
والذي متيز بوجود معوقات وقيود �إ�رسائيلية،
وجمود يف العملية ال�سلمية .والثانية� :أخذت بعني
االعتبار حدوث حت�سن طفيف وحمدود يف الو�ضع
االقت�صادي الذي كان قائما� .أما الثالثة :فقامت على
�أ�سا�س ح�صول حت�سن كبري وذي مغزى يف �أو�ضاع
الفل�سطينيني االقت�صادية.
وبناء على هذه الفر�ضيات الثالث مت عمل الإ�سقاطات
اخلا�صة ب�سوق العمل وبالتايل التنب�ؤ بحجم فر�ص
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العمل املطلوبة يف احلاالت الثالث التي متت الإ�شارة
�إليها ،وتقدير حجم اال�ستثمار املطلوب ،وال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية ،وتلك املتعلقة ب�سوق العمل
وبالقطاعات االقت�صادية املختلفة ،والإجراءات
الواجب اتباعها ،واجلهات املعنية بو�ضع وتنفيذ
ال�سيا�سات والإجراءات املقرتحة لتحقيق الفر�ضيات
ال�سابقة .57
ميكن الإ�شارة �إىل جمموعة من املالحظات املرتبطة
بهذه اال�سرتاتيجية:
ف�أوال :مل تكن هذه اال�سرتاتيجية خطة مركزية
�شمولية بقدر ما كانت برناجما للحوافز لت�شجيع
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص على زيادة
اال�ستثمار وتوفري مزيد من فر�ص العمل.
ثانيا :بنيت فر�ضيات اال�سرتاتيجية على ت�صور
تفا�ؤيل ،وانتقلت من حالة ثبات الو�ضع القائم� ،إىل
افرتا�ض حت�سنه جزئيا فكليا ،بل �إن اال�سرتاتيجية
قد �أفرطت يف التفا�ؤل غري املربر حني توقعت �أن يكون
الت�صور الأقرب للتحقيق �سيتجاوز الفر�ضية الثانية
ويقرتب من الثالثة ،و�ستنخف�ض معدالت البطالة �إىل
 ،58 8%وكان الالفت �أن اال�سرتاتيجية مل تناق�ش �أي
ت�صور �سلبي مثل افرتا�ض تدهور الو�ضع القائم �إىل
و�ضع �أكرث �سوءا وهو ما ح�صل حقيقة ،حيث اندلعت
انتفا�ضة الأق�صى عام  2000وتدهورت الأو�ضاع
االقت�صادية ،وارتفعت معدالت البطالة ب�شكل خطري
وغري م�سبوق.
ثالثا :بالرغم من ت�شكيل فريق وطني لإخراج
اال�سرتاتيجية ،فقد مثلت هذه اال�سرتاتيجية جهدا
منفردا لوزارة العمل ،وعلى وجه التحديد لواحد
من براجمها يف ذلك احلني ،ومل تنتج عن نقا�ش
ت�شاركي وا�سع مع جميع الأطراف ذات العالقة،
ومل يتم الرتكيز عليها من قبل احلكومة ،ومل ي�ؤد
�صدورها �إىل �إحداث �أي �صدى ،ومل يكن لها �أثر
يذكر حيث اندلعت انتفا�ضة الأق�صى وملا تكتمل
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اال�سرتاتيجية بعد ،وحملت االنتفا�ضة احتماالت مل
ُت�ؤخذ باحل�سبان عند �إعداد اال�سرتاتيجية مما جعلها
تذهب �أدراج الرياح.

2.2.2.5ا�سرتاتيجية خلق فر�ص العمل
مت و�ضع هذه اال�سرتاتيجية من قبل وزارة التخطيط
يف العام  2003كجزء من ا�سرتاتيجية التنمية
متو�سطة املدى  ،2005-2007وذلك بعد الو�ضع
الكارثي الذي و�صل �إليه االقت�صاد الفل�سطيني،
وتفاقم م�شكلة البطالة بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى،
حيث بلغ معدلها يف الربع الثاين من العام 2002
حوايل  ، 5950%بحيث �أ�صبحت م�س�ألة خلق فر�ص
العمل -مثلما �أكد البنك الدويل يف حينه -هي م�ساعدة
�إن�سانية �أكرث منها م�ساعدة تنموية .60
كان الهدف من هذه اال�سرتاتيجية دعم م�شاريع خلق
فر�ص العمل مبا ي�ضمن اال�ستخدام الفاعل للأموال
املحدودة املتاحة ،وت�سهيل زيادة جهود املانحني
يف برامج خلق فر�ص العمل للتخفيف من الأزمة
االجتماعية -االقت�صادية التي تفاقمت يف فل�سطني
خالل انتفا�ضة الأق�صى.
وقد مت �إعداد هذه اال�سرتاتيجية بعد �أن قامت
وزارة التخطيط مبراجعة النتائج والتو�صيات
التي ت�ضمنتها درا�سة قام بها البنك الدويل
مل�شاريع الت�شغيل التي حدثت يف فل�سطني ،وتبنتها
كا�سرتاتيجية خللق فر�ص العمل. 61
�أدى التغيري احلكومي وتطورات الأحداث ال�سيا�سية
يف العام  ،2005و�صعود حما�س لل�سلطة يف العام
� 2006إىل ا�ستبدال الأولويات احلكومية ،وتوقف
م�شاريع خلق فر�ص العمل التي كان جلها مدعوما
من الدول املانحة ،والتي جاءت اال�سرتاتيجية �أ�صال
لتنظيم �آلية عملها ،وعليه مل تُتح الفر�صة لهذه
اال�سرتاتيجية لتو�ضع مو�ضع التطبيق.
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3.2.2.5اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل
2013 -2011

و�ضعت هذه اال�سرتاتيجية يف العام  2010لتغطي
ثالث �سنوات الحقة ( )2013 2011-لتح�سني
قدرة الأطراف ذات العالقة بالت�شغيل على تقدمي
اخلدمات املختلفة التي ت�شجع على توفري فر�ص
العمل واحل�صول عليها ،وج�رس الفجوة ما بني
قوى العر�ض والطلب يف �سوق العمل .وتعترب هذه
اال�سرتاتيجية �أحدث مبادرة ملعاجلة �إ�شكالية البطالة،
وتعزيز الت�شغيل يف فل�سطني ،وقد مت اعتمادها من
قبل جمل�س الوزراء ،ومت �إطالقها يف العام . 622010
الهدف الرئي�س من هذه اال�سرتاتيجية هو العمل على
تهيئة الظروف (ال�سيا�سات ،التدابري ،امل�ؤ�س�سات
والبنية التحتية) ملواجهة النمو الذي يطر�أ على
العمالة الفل�سطينية ،واحلد من الفقر مع الرتكيز على
قطاع ال�شباب الذي يعاين من ارتفاع معدالت البطالة
وانخفا�ض معدل الأجر للوظائف ،وتوفري الوظائف
املنا�سبة وامل�ستدامة .ومن �أجل حتقيق هذا الهدف،
كان ال منا�ص من االهتمام بالظروف اخلا�صة
يف فل�سطني والتي لها عالقة بالآثار االجتماعية
واالقت�صادية لالحتالل. 63
تتطلع ا�سرتاتيجية الت�شغيل �إىل �إيجاد تعاون قوي
و�رشاكة اجتماعية وثيقة مع منظمات �أ�صحاب
العمل ،والنقابات العمالية ،وزيادة فر�ص العمل
للفل�سطينيني ،وبناء وتطوير الأعمال التجارية جنبا
�إىل جنب مع تنمية املوارد الب�رشية ،وبناء التعاون
وال�رشاكات ،والبنية التحتية ،والتدابري والت�سهيالت
لإجناح التنمية االقت�صادية ،وربط ا�سرتاتيجية
الت�شغيل بها ،ومراعاة القواعد الدولية للعمل،
وتطوير املهارات ،وحت�سني الإنتاجية ،وتنظيم
�سوق العمل وفقا الحتياجات �أ�صحاب العمل،
واال�ستثمار يف التعليم والتدريب ،وال �سيما املرتبط
بتلبية احتياجات �أ�صحاب العمل ،وتطوير وتطبيق
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معايري العمل الالئق ،و�إن�شاء حوار اجتماعي –
اقت�صادي مكثف مع ال�رشكاء االجتماعيني. 64
ومن �أجل �إعداد هذه الإ�سرتاتيجية ،قادت وزارة
العمل يف العام  2010فريقا وطنيا لإعداد ا�سرتاتيجية
لقطاع العمل برمته ،وهدفت هذه اال�سرتاتيجية
�إىل حت�سني القدرة اال�ستيعابية ل�سوق العمل
الفل�سطيني ،وقد ت�ضمنت هذه اال�سرتاتيجية خطوطا
عري�ضة للتدخالت املطلوبة يف عدة قطاعات مرتبطة
بالعمل منها الت�شغيل ، 65وقام فريق فني مكلف
بو�ضع م�سودة ا�سرتاتيجية الت�شغيل والت�شاور مع
اجلهات والوزارات املعنية وال�رشكاء االجتماعيني،
ومت تقييم مالحظاتهم وتعقيباتهم عليها.66
بنيت ا�سرتاتيجية الت�شغيل على ت�صورين رئي�سني:
الأول :يفرت�ض ا�ستمرار الو�ضع الراهن ،حيث
ت�ستمر �إ�رسائيل يف ال�سيطرة على االقت�صاد وعلى
عالقات العمل والت�شغيل �سيطرة حمكمة ،ويف هذه
احلالة تدعو اال�سرتاتيجية لأن ينا�ضل الفل�سطينيون
من �أجل انتزاع حقوقهم االقت�صادية والعمالية من
�إ�رسائيل ،وعلى ال�سلطة الفل�سطينية دعم مواطنيها
للح�صول على حقوقهم املنتهكة من قبل �إ�رسائيل.
وت�صف اال�سرتاتيجية هذا الت�صور ب�أنه "ت�صور
ال�ضغط" ، 67لذا ي�ؤكد هذا الت�صور على �أهمية
ر�صد وتقييم االنتهاكات التفاقيات وتو�صيات
مبادئ منظمة العمل الدولية ،ومعاهدات ومبادئ
منظمة التجارة العاملية ،وجمع �شكاوى من العمال
وامل�شاريع الفل�سطينية �ضد �إ�رسائيل وامل�ستوطنات،
وتنظيم وتوفري الدعم القانوين املتميز ،واملبا�رشة
بالإجراءات القانونية �أمام املحاكم الإ�رسائيلية
والدولية .68
الثاين :ويفرت�ض التحرر من االحتالل ،حيث ي�صبح
لفل�سطني احلق غري املنقو�ص يف حتديد وتطوير
هيكلها االقت�صادي وبنيتها التحتية بالطريقة
التي تراها ،وتدعو اال�سرتاتيجية �-إن حتقق هذا
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الت�صور� -أن ت�صبح �سيا�سة ال�سلطة الفل�سطينية
قائمة على �أ�سا�س حتقيق اال�ستقالل من خالل تلبية
احتياجات النا�س ال �أن يكون الهدف هو اال�ستقالل
�أوال ومن ثم تلبية احتياجات النا�س .وت�صف
اال�سرتاتيجية هذا الت�صور ب�أنه ت�صور البناء .69
وقد �أ�شارت اال�سرتاتيجية �إىل �أهم التدخالت املطلوبة
واملتمثلة يف �إقامة ال�رشاكة االجتماعية بني احلكومة
ومنظمات �أ�صحاب العمل ،والنقابات العمالية،
و�إن�شاء املجل�س االقت�صادي – االجتماعي ،وتطوير
وتطبيق مفهوم "العمل الالئق" ،و�إن�شاء وكالة
وطنية للت�شغيل ،وبناء تعاون �سل�س بني وكالة
الت�شغيل ،واحتاد الغرف التجارية وال�صناعية
والزراعية الفل�سطينية ،واحتاد ال�صناعات ،وقطاع
التدريب والتعليم املهني والتقني لدعم توفري فر�ص
عمل جديدة.
رمبا كان من املبكر تقييم هذه اال�سرتاتيجية
ونتائجها نظرا حلداثتها ،لكن التعقيب هنا �سيقت�رص
على الت�صورات املفرت�ضة لها ،فالت�صور الأول
يخدم ب�صورة مبا�رشة العمال الفل�سطينيني الذين
يعملون عادة يف �إ�رسائيل وتنتهك حقوقهم الإن�سانية
واالقت�صادية والعمالية هناك وفق ما ت�ؤكده تقارير
منظمة العمل الدولية ال�سنوية ،لكن هذا ال�سيناريو
ال يخدم كثريا القوى العاملة املحلية يف فل�سطني ،وال
ي�ساهم ب�صورة حقيقية يف توفري فر�ص عمل �إ�ضافية
يف �سوق العمل الفل�سطيني ،وهي احلاجة الأكرث
�إحلاحا يف الوقت احلا�رض.
�أما الت�صور الثاين والذي ي�صبح نافذا بعد حتقق
اال�ستقالل ،فهو ت�صور غري واقعي على �ضوء التعنت
الإ�رسائيلي ،وغياب �أي �أفق �سيا�سي على املدى
املتو�سط على �أقل تقدير ،وما تعرث الفل�سطينيني يف
العام  2011يف احل�صول على جمرد اعرتاف من
الأمم املتحدة بدولتهم �إال �إ�شارة �إىل الطريق الطويل
الذي ما زال عليهم اجتيازه لتحقيق اال�ستقالل.
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 3.2.5حماولة تن�شيط القطاع التعاوين
مت خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية بذل جهود
كبرية لإعادة تنظيم احلركة التعاونية الفل�سطينية
للقيام بدورها التنموي االقت�صادي واالجتماعي،
ومعاجلة الثغرات واملعوقات القانونية التي تعيق
�أن�شطة اجلمعيات التعاونية ،وتر�سيخ الدميقراطية
الداخلية ،ومبادئ وقيم العمل التعاوين ،وحتويل
احلركة التعاونية �إىل حركة فاعلة ومنظمة وم�شاركة
يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية ،وقادرة على
�إيجاد فر�ص عمل كي ت�أخذ دورها الفاعل يف عملية
التنمية الوطنية ال�شاملة �إىل جانب القطاعني العام
واخلا�ص ،ويف امل�ساهمة يف احلفاظ على التما�سك
الوطني واالجتماعي لل�شعب الفل�سطيني. 70
ومن املفرت�ض �أن تُ�ساهم �إعادة تنظيم احلركة
التعاونية وتن�شيطها يف التخفيف من م�شكلة البطالة،
وخلق فر�ص عمل جديدة نظرا ملا تقدمه اجلمعيات
التعاونية من خدمات لأع�ضائها يف جمال الإقرا�ض،
وتوفري م�ستلزمات الإنتاج ،وعمليات ت�صنيع الإنتاج
الزراعي واحليواين ،وعمليات الت�سويق. 71

3.5مراجعة حتليلية لتقييم �سيا�سات العمل
الن�شطة وغري الن�شطة

بعد هذا العر�ض الإجمايل لأهم �سيا�سات العمل
الن�شطة وغري الن�شطة التي مت تبنيها يف فل�سطني،
جتدر الإ�شارة �إىل عدة مالحظات:
�أوال� :إن كثريا من هذه ال�سيا�سات والتدخالت،
وغريها مما مل يتم الإ�شارة لها يف هذه الدرا�سة ،كانت
جمرد مبادرات حمدودة زمانيا ومكانيا وقطاعيا،
ومل يتح لها اال�ستمرار �إما ب�سبب قلة التمويل� ،أو
ب�سبب عدم متابعة اجلهات ذات العالقة .ومع �أنه مل
يجر تقييم هذه املبادرات من جهات حمايدة� ،إال �أن
ال�صفة الغالبة على هذه التدخالت �أنها ا�ستخدمت
ك ُم�س ّكنات م�ؤقتة ،ومل ت�ؤد �إىل خلق فر�ص عمل
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حقيقية وم�ستدامة ن�سبيا.
ثانيا� :إن �سيا�سات التدخل املعتمدة املعلنة كانت
�سيا�سات �سليمة ومن�سجمة مع املمار�سات العاملية،
لكن اال�شكالية كانت يف امل�ضمون ويف التنفيذ ،كان
هناك عناوين جيدة مت �إطالقها لكن املحتوى كان
فارغا �أو �شبه فارغ ،وتعر�ض التنفيذ لكثري من
الإخفاق ،مثل الإخفاق الذي ح�صل يف تنفيذ نظام
معلومات �سوق العمل الذي ا�ستغرق �إعداده �أكرث من
 12عاما� ،أو يف �صندوق الت�شغيل الفل�سطيني الذي
تعرث �أكرث من مرة ،ويعود هذا الإخفاق �إىل جملة من
الأ�سباب �أهمها عدم اال�ستقرار الذي عا�شته وزارة
العمل ،وغياب مفهوم "امل�ؤ�س�سية" عنها ،وتغري
الأولويات بتغري الوزراء الذين بلغ عددهم خالل
الفرتة  2012 -2000ع�رشة وزراء.
ثالثا� :إن �أغلب هذه ال�سيا�سات مل تكن مبادرات
وتدخالت م�ستدامة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو
وزارة العمل ،و�إمنا كانت مبادرات وم�شاريع من قبل
اجلهات املمولة ،وامل�ؤ�س�سات ال�رشيكة مثل منظمة
العمل الدولية ( ،)ILOوم�ؤ�س�سة التعاون الفني
االملانية ( .)GIZفوزارة العمل وهي اجلهة امل�س�ؤولة
مبا�رشة عن قطاع العمل مل متتلك الر�ؤيا املتكاملة، 72
�أو الإمكانات املادية والب�رشية للقيام واملبادرة بهذه
التدخالت .وكان من الطبعي �أن تتوقف بع�ض هذه
التدخالت عند انتهاء م�رشوعها ،مثل م�رشوع نظام
معلومات �سوق العمل� ،أو ب�سبب عدم توفر التمويل
الكايف كما ح�صل يف م�رشوع �صندوق الت�شغيل
الفل�سطيني.
رابعا� :إن �إعادة �إطالق بع�ض التدخالت يف العامني
االخريين من جديد مثل ا�سرتاتيجية التعليم التقني
والتدريب املهني ،و�صندوق الت�شغيل ،ونظام
معلومات �سوق العمل ،وتبني فكرة جمال�س الت�شغيل
والتدريب وغريها من التدخالت هو �أمر مهم لكنه
�سيظل بال معنى دون تخ�صي�ص موارد مالية كافية
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لتنفيذه ،وعدم االعتماد على م�ساهمات املمولني فقط.
خام�سا :رغم الإعالن عن ا�سرتاتيجيات الت�شغيل ،ف�إنه
وحتى كتابة هذه الكلمات مل تطبق �أي ا�سرتاتيجية
ت�شغيل يف فل�سطني ،وبقي اجلهد الفل�سطيني يف
هذا املجال جمرد ردات فعل �آنية لت�سكني مع�ضلة
البطالة عند ا�شتدادها� ،أو هو يف �أف�ضل الأحوال
جمرد جزء من االهتمامات الر�سمية للحكومات
الفل�سطينية املتعاقبة ،الق�صرية يف �أعمارها ،واملتباينة
يف براجمها� . 73إن ا�سرتاتيجيات الت�شغيل املعلنة مل
تنب على بع�ضها البع�ض ،ومل يكن هناك من رابط
بينها ،وبقيت جمرد ت�صورات م�ستقلة ،تفتقر �إىل
�آليات تنفيذ ،و�أدوات قيا�س وتقييم ،وموازنات
كافية ،ور�ؤى وا�ضحة .على �سبيل املثال ،ال يوجد
�أي وثيقة ر�سمية تو�ضح فيما �إذا كانت ال�سلطة
الفل�سطينية مع فكرة العمل يف �إ�رسائيل �أو �ضدها.
�إن الإجابة على هذه امل�س�ألة هو �أمر مهم عند و�ضع
ا�سرتاتيجيات ت�شغيل ،ور�سم �سيا�ساته .رمبا �أعطى
قرار ال�سلطة الفل�سطينية يف العام  2010مبنع العمل
يف امل�ستوطنات ح�رصا� ،إ�شارة �إىل �أن ال�سلطة مع
فكرة العمل يف �إ�رسائيل دون امل�ستوطنات ،لكن
النقا�ش داخل املجتمع الفل�سطيني ما زال قائما
بني تيارين الأول يرى �أن العمل يف �إ�رسائيل يعترب
�إمعانا يف �إحلاق االقت�صاد الفل�سطيني بالإ�رسائيلي،
وا�ستمرارا لإذالل ال�شعب الفل�سطيني وانتهاك
حقوقه ب�سبب الظروف غري الإن�سانية التي يعمل بها
العمال الفل�سطينيون داخل ا�رسائيل ،والثاين الذي
ي�ؤكد على �أهمية هذا العمل يف ظل القدرة اال�ستيعابية
ال�ضعيفة ل�سوق العمل الفل�سطيني ،ومن الأهمية
مبكان هنا الإ�شارة �إىل �أن االنخفا�ض الطفيف يف
م�ؤ�رشات البطالة خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية،
وعدم تفاقم م�شكلة البطالة ال يعزى �إىل التدخالت
التي �أعلنت ال�سلطة الفل�سطينية �أنها �ستقوم بها حيث
مل يطبق �أغلبها عمليا ،ولكنه يعزى �إىل امل�ساعدات
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اخلارجية ،وارتفاع عدد العاملني داخل ا�رسائيل
والذي �شهد انخفا�ضا حادا خالل �سنوات انتفا�ضة
الأق�صى.
�ساد�سا :يالحظ عدم وجود رابط قوي �أو عالقة
ما بني ا�سرتاتيجيات الت�شغيل ،وا�سرتاتيجيات
التنمية املعتمدة ، 74وي�ستثنى من ذلك خطة التنمية
متو�سطة املدى التي ركزت على الت�شغيل وت�ضمنت
ملحقا ب�إ�سرتاتيجية خللق فر�ص العمل .والأ�صل �أن
تن�سجم ا�سرتاتيجيات الت�شغيل مع ا�سرتاتيجيات
التنمية ،و�أن تكون ا�سرتاتيجيات الت�شغيل جزءا
من ا�سرتاتيجية التنمية .فا�سرتاتيجية الت�شغيل
متو�سطة املدى مل تكن مرتبطة ب�أية خطة تنمية� ،أما
اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل فلم يتم الإ�شارة
�إال �إىل بع�ض مكوناتها يف خطة التنمية الوطنية
 ،2013 -2011ومت ذلك ب�صورة عابرة وكان
يفرت�ض �أن تكون �إحدى املدخالت الرئي�سة خلطة
التنمية الوطنية .كذلك لوحظ �أي�ضا حمدودية
امل�شاركة املجتمعية يف �إعداد هذه اال�سرتاتيجيات،
فالإ�سرتاتيجية الأوىل كانت جهدا خا�صا ب�أحد
برامج وزارة العمل ،والثانية كانت جهدا خال�صا
لوزارة التخطيط� ،أما الثالثة ورغم فتحها املجال لكل
اجلهات بامل�شاركة ،فقد طغت وجهات نظر ممثلي
القطاع احلكومي عليها ،نظرا لغياب اجلاهزية
املهنية ملمثلي اجلهات الأخرى ،وخا�صة ممثلي
النقابات العمالية.
�سابعا� :إن �إ�صدار القوانني الالزمة واللوائح
التف�صيلية املف�رسة لها لهو �أمر مهم ،لكنه ي�صبح
دون معنى �إذا مل يرافقة �إرادة قوية بتطبيق هذه
القوانني واللوائح ،و�إن املمار�سة العملية ت�شري �إىل
تراخ وا�ضح يف التطبيق احلازم لقانون العمل منذ
�إقراره بحجج وذرائع خمتلفة ،منها �أن الظروف
غري نا�ضجة لذلك يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية
وال�سيا�سية ال�صعبة� ،أو عدم توفر املوارد املالية
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والب�رشية الالزمة للتطبيق ،وغريها من احلجج التي
يجب �أن تعالج.

ا�ستنتاجات:
�إن تقلبات معدل البطالة �صعودا وهبوطا يف فل�سطني
يعود �إىل عوامل خارجية غري خا�ضعة لإرادة
الفل�سطينيني �أنف�سهم ،مثل احل�صار والإجراءات
الإ�رسائيلية ،وتوقف عائدات ال�رضائب ،وتوقف
حتويالت اجلهات املانحة ،وغريها من العوامل.
وعوامل داخلية منها النمو ال�سكاين ال�رسيع،
وفتوة املجتمع الفل�سطيني ،وعدم ان�سجام خمرجات
نظام التعليم مع احتياجات �سوق العمل ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع البطالة يف �صفوف ال�شباب
واخلريجني ،وتدين معدل م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل ب�شكل كبري ،وه�شا�شة هيكل العمالة حيث �إن
غالبية امل�شاريع هي من امل�شاريع ال�صغرية ،وتزاي َد
االعتماد على املانحني ،وانخفا�ض م�ستوى ال�رشاكة
االجتماعية.
�إن الفكرة الأ�سا�س التي �أظهرتها و�أكدتها هذه
الدرا�سة ت�شري �إىل �أن �سيا�سات الت�شغيل التي ُبذلت
منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية مل ت�ساهم يف عدم تفاقم
م�شكلة البطالة ،ومل تفلح يف خف�ض معدل البطالة
�إىل ما دون ال 20%وهو ما ي�ؤكد فر�ضية هذه
الدرا�سة ،رغم كل الأدبيات والوثائق ،وال�سيا�سات
الر�سمية التي ت�شري �إىل التزام �سيا�سي و�أخالقي
بتخفي�ض معدالت البطالة والفقر يف فل�سطني ،ورغم
�إطالق العديد من ا�سرتاتيجيات الت�شغيل ،وتبني
العديد من الربامج واخلطوات يف �سبيل مواجهة
البطالة .كان هناك �سيا�سات ت�شغيل معلنة لكن دون
�أي حمتوى حقيقي ،وما زالت فل�سطني تفتقر �إىل
�سيا�سات ت�شغيل مرنة وم�ؤثرة ،وجاهزية مادية
وب�رشية لتنفيذ مثل هذه ال�سيا�سات.
ومن �أجل ا�ستنها�ض �سوق العمل الفل�سطيني،
وتعزيز فر�ص العمل والت�شغيل فيه ،ال مفر على
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املدى الطويل من التخل�ص من قيود اتفاقية �أو�سلو
وملحقاتها االقت�صادية� .أما على املدى الق�صري فال
بد من حت�سني الأداء الفل�سطيني الذاتي ،وحت�سني
كفاءته وجناعته رغم احل�صار واملعاناة ،ولعل
التو�صيات املرفقة تاليا ت�ساهم يف هذا االجتاه.

التو�صيــات
من امل�سلم به �أن النمو االقت�صادي واالجتماعي
يعتمد – �إىل حد كبري -على جودة نظم تنمية املوارد
الب�رشية وفاعليتها� .إن التحول التدريجي نحو
اقت�صاديات وجمتمعات املعرفة ،يربز وب�صورة جلية
�أهمية تلك النظم وارتباطها بالت�شغيل واحتياجات
�سوق العمل ،لذا من الأهمية مبكان توفري قوى
عاملة مدربة وجيدة الت�أهيل ،التي ميكن �إعدادها
عرب منظومة ت�شغيل – تعليم تدريب مهني وفني
تت�سم بالكفاءة والفاعلية �ضمن الإطار الأو�سع للتعلم
مدى احلياة ،واحلراك االقت�صادي واالجتماعي
والإن�صاف ،ومن خالل املواءمة بني خمرجات �أنظمة
التدريب والتعليم القائمة وحاجات �سوق العمل
الفل�سطيني ،بحيث تكون خمرجات �سوق العمل
مدخالت لأنظمة التدريب والتعليم ،وخمرجات هذه
الأنظمة مدخالت ل�سوق العمل� .إن هذا يعني مراجعة
كثري من امل�سلمات الرتبوية والتعليمية ،و�إدخال
مفاهيم جديدة ملنظومة التعليم والتدريب مثل مفهوم
"التعليم من �أجل التوظيف" وهو التعليم الذي يهدف
�إىل حت�سني فر�ص العمل ،و"التعليم الريادي" الذي
يركز على املبادرة والإبداع.
وملا كانت اجلهود الوطنية ملكافحة البطالة م�شتتة
ومتار�سها عدة وزارات وم�ؤ�س�سات حكومية ،ف�إن
الأمر يقت�ضي ت�أطري كل هذه الربامج وتن�سيق جهودها
�ضمن �سيا�سات عمل وا�ضحة مبا يخدم توفري فر�ص
عمل حقيقية ،وال بد من الإ�رساع يف ت�شكيل و�إطالق
الهيئة الوطنية للت�شغيل املقرتح �إن�شا�ؤها لتعمل

128

كمرجعية وك�أداة تنفيذية لتطبيق �سيا�سات الت�شغيل
الوطنية .ومن الأهمية مبكان �إطالق حوار داخلي من
قبل ال�سلطة الفل�سطينية املتلقي الأكرب للم�ساعدات
اخلارجية ،ومنظمات املجتمع الأهلي ،حول طبيعة
التمويل اخلارجي ،والبحث عن جدواه التنموية،
ومدى م�ساعدته للفل�سطينيني يف تخطي م�شكالت
الفقر والبطالة ،وحماولة حت�سني �رشوطه املرجعية
بدل التفكري ال�سائد بخلق فر�ص عمل حمدودة هنا
وهناك.
�إن تكاف�ؤ الفر�ص هو هدف من�صو�ص عليه يف الد�ستور
الفل�سطيني ،ومن املفرت�ض تطوير �سيا�سات وبرامج
ت�شغيل تت�صدى جلميع �أنواع التمييز يف الت�شغيل،
بحيث ت�ستهدف خدمات وبرامج الت�شغيل اجلميع،
وخا�صة الفئات الأقل حظا واملعر�ضني للإق�صاء من
�سوق العمل ،والتي ت�شمل جمموعات مثل ال�شباب
وخا�صة اخلريجني اجلدد الذين ال ميلكون �أية
خربة وظيفية �سابقة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات،
والن�ساء ،والعاطلني عن العمل منذ فرتة طويلة.
يو�صي �أخريا ب�إعادة االعتبار لقطاعات مل تلق
االهتمام الكايف مثل الزراعة وال�صناعة ،وتعزيز
ال�رشاكة الثالثية ما بني القطاعات الثالثة :احلكومة،
و�أ�صحاب العمل ،وممثلي العمال� .إن تعزيز هذه
ال�رشاكة �أمر �رضوري لتطوير القوى العاملة
الفل�سطينية ،وزيادة النمو ،والت�شغيل ،واحلد من
الفقر ،و�إن�شاء بنية حتتية تقود �إىل �سيا�سة وخدمات
ت�شغيل مبنية على الطلب وحاجات ال�سوق احلقيقية.
وتطوير �آليات ملتابعة وتقييم نتائج و�أثر ال�سيا�سات
املعلنة.
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.65وزارة العمل ،ا�سرتاتيجية قطاع العمل( ،وثيقة داخلية غري
من�شورة).2010 ،
.66وزارة العمل ،اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ،رام اهلل،
� ،2010ص.14
 .67نف�س امل�صدر� ،ص27
.68نف�س امل�صدر� ،ص.26
.69نف�س امل�صدر� ،ص.27
 .70وزارة العمل ،اخلطة اال�سرتاتيجية للقطاع التعاوين
 ،2014 2011رام اهلل.2011، .71مقابلة مع غازي ابو ظاهر ،مدير التعاون يف وزارة العمل
.21/11/2011 ،
 .72فقط يف العام  2010و�ضعت وزارة العمل خطة لقطاع
العمل ،و�أ�صبح لديها ر�ؤيا متكاملة حول ال�سيا�سات التي يجب
اتباعها يف قطاعات الت�شغيل ،والتدريب ،والتعاون ،وحماية العمل،
وعالقات العمل.
 .73منذ �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية يف العام  1994وحتى
الوقت احلا�رض( )2011مت ت�شكيل  13حكومة فل�سطينية،
مبتو�سط عمر � 15شهر ًا لكل حكومة.
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 .74تبنت ال�سلطة الفل�سطينية منذ �إن�شائها ثالث خطط للتنمية
هي :خطة التنمية متو�سطة املدى ( ،)2005-2007وخطة
الإ�صالح والتنمية ( ،)2010 2008-وخطة التنمية الوطنية
( ،)2011-2013ولالطالع على تفا�صيل هذه اخلطط انظر:
– وزارة التخطيط والتنمية الإدارية  ،خطة التنمية متو�سطة
املدى  ،2007 2005-رام اهلل.2005 ،
– وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ،خطة الإ�صالح والتنمية
الفل�سطينية  ،2008-2010رام اهلل.2008 ،
– وزارة التخطيط والتنمية االدارية  ،خطة التنمية الوطنية
� :2013 2011إقامة الدولة وبناء امل�ستقبل ،رام اهلل،.2011

املراجع :
�أ .مراجع بالعربية
– �أبو �شكر ،عبد الفتاح� ،أثر النفقات احلكومية
على التنمية االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية.2003 ،
– جامعة بريزيت -برنامج درا�سات التنمية،
ال�سيا�سات االقت�صادية والتنمية الب�رشية يف
فل�سطني  ،1999 1994رام اهلل.2001 ،
– جامعة بريزيت -مركز درا�سات التنمية ،حت�سني
تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�شباب و�سوق
العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوى العاملة،
رام اهلل.2010 ،
– اجلهاز املركزي للإح�صاء� ،أحوال ال�سكان
الفل�سطينيني املقيمني يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،بيان
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكان.11/7/2011 ،
– اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،نتائج
م�سح القوى العاملة :الربع الثالث  ،2011رام اهلل،
.2011
– اجلهازاملركزي للإح�صاء ،بيان �صادر مبنا�سبة
عيد العمال العاملي.1/5/2012 ،
– اجلهاز املركزي للإح�صاء ،بيان حول جمال
الدرا�سة والعالقة ب�سوق العمل.3/7/2011 ،
– اجلهاز املركزي للإح�صاء ،التقرير ال�سنوي:
�أطفال فل�سطني –ق�ضايا و�إح�صاءات� ،سل�سلة
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�إح�صاءات الطفل (رقم  ،)13رام اهلل ،فل�سطني،
.2010

– اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير
الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،رام اهلل.2006 ،
– اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،نظرة
�إىل الأهداف الألفية الإمنائية يف فل�سطني من واقع
بيانات امل�سح الفل�سطيني ل�صحة الأ�رسة ،2006
رام اهلل.2006 ،
– الزرو � ،صال ح" ،مدى مواءمة خريجي مراكز
التدريب املهني يف وزارة العمل الحتياجات �سوق
العمل :درا�سة تتبعية خلريجي املراكز يف ال�ضفة
الغربية خالل الفرتة ( ،")2004-2006جملة جامعة
النجاح للأبحاث الإن�سانية ،جملد . 2010،)2( 24
– الزعنون� ،صالح .و ا�شتية ،عماد  ،البطالة
بني خريجي اجلامعات الفل�سطينية ،2011 ،على
الرابط:

http://www.qou.edu/arabic/rer
searchProgram/researchersPages/imr
adShtaieh/unemployment.pdf

– عفونة� ،سائدة ،نحو تطوير نوعية التعليم
الفل�سطيني ،الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،رام اهلل،
 .2010على الرابط:

http://www.palestinecabinet.gov.ps/
site/467/default.aspx?tabID=467&Ite
mID=20&mid=3128&wversion=Stagi
ng

– مكحول ،با�سم ،حمددات القدرة اال�ستيعابية
للعمل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،معهد �أبحاث
ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،رام اهلل
،2001
– مكحول ،با�سم ،و�آخرون (� ،)2001سيا�سات
حت�سني القدرة اال�ستيعابية للعمل يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة  :البدائل املتاحة ،معهد �أبحاث
ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني -ما�س ،رام اهلل،
.2001
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– وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة العمل،
�إ�سرتاتيجية التعليم والتدريب املهني والتقني
(املحدثة) ،رام اهلل. 2010 ،
– وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وثيقة ت�شخي�ص
الواقع الرتبوي ،رام اهلل ،فل�سطني.2011 ،
– وزارة الرتبية والتعليم العايل ،الدليل الإح�صائي
ال�سنوي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني
 ، 2009/2010رام اهلل.2010 ،
– وزارة التخطيط والتنمية االدارية ،خطة
التنمية الوطنية � :2013 2011-إقامة الدولة وبناء
امل�ستقبل ،رام اهلل.2011 ،
– وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ،خطة التنمية
متو�سطة املدى  ،2007 2005-رام اهلل.2005 ،
– وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ،خطة
اال�صالح والتنمية الفل�سطينية  ،2008-2010رام
اهلل.2008 ،
– وزارة العمل ،اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل،
رام اهلل2010 ،
– وزارة العمل ،تقرير حول واقع �صندوق الت�شغيل
(تقرير داخلي غري من�شور) ،رام اهلل.2011 ،
– وزارة العمل ،ا�سرتاتيجية قطاع العمل
الفل�سطينية (وثيقة داخلية غري من�شورة) ،رام اهلل،
.2010
– وزارة العمل ،اخلطة اال�سرتاتيجية للقطاع
التعاوين  ،2014 2011-رام اهلل.2011 ،
– وزارة العمل ومكتب العمل الدويل ،ا�سرتاتيجية
الت�شغيل متو�سطة املدى يف فل�سطني ،2000-2004
رام اهلل.1999 ،

ب  -مراجع باللغة االجنليزية:
–Alzaroo, S.(2009) “The Compatibility of the Palestinian Vocational
Secondary Education with the Labour
Market ” An-Najah University Jour-
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)nal for Research –Humanities , (B
ISSN:1727-8449, volume 23, issue 4,
2009, p1195-1222.
–Froy, F. & Giguere, S., Putting in
Place Jobs that Last: A Guide to Rebuilding Quality Employment at Local
level, OECD Publication, 2010
–International Labour Organization
(ILO), Global Employment Trends
2011, Geneva: ILO, 2011.
–Nallri, R. et al, A Primer on Policies
for Jobs, Washington: the World Bank,
2012.
–Niculi, S., Fragmented Foundations:
Education and Chronic Crisis in the
Occupied Palestinian Territory, UNISCO: International Institute for Education Planning & Save the Children UK,
Paris, 2007, p29.
–The World Bank, The World Bank
Annual Report: Year in Review, 2011
–UNCTA|D, Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People,
Developments in the Economy of the
Occupied Palestinian Territory, Geneva, 2011.
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قائمة ب�أ�سماء ومواقع من متت مقابلتهم من م�س�ؤويل وزارة العمل مرتبة �أبجديا
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

اال�سم
�أحمد جمدالين
�آ�صف �سعيد
�إينا�س ال�صاوي
�إميان ع�ساف
بثينه �سامل
غازي ابو ظاهر
حممد غ�ضية

8
9

حممود جنوم
يحي العطاونه

املن�صب
وزير العمل
مدير عام الت�شغيل
مدير دائرة الت�شغيل
مديرة وحدة النوع االجتماعي
امل�ست�شار القانوين للوزارة
مدير �إدارة التعاون
م�ست�شار الوزير ل�ش�ؤون املجل�س االقت�صادي
االجتماعي
مدير عام التدريب املهني
م�س�ؤول تطوير نظام �سوق العمل
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