معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اإلطار العام للبرنامج البحثي
للفترة 2023-2021

حزيران 2021

مقدمة عامة

قام معهد أبحاث السياسات االقتصادي الفلسطيني (ماس) بإعداد خطة بحثية متكاملة وشاملة تشكل مرجعية ألنشطة المعهد البحثية للعامين  .2023 –2021تتكون الخطة من

خمسة محاور رئيسية ،ويتألف كل محور رئيسي من مجموعة من المحاور الفرعية .تضم هذه المحاور كافة المواضيع البحثية في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتي
دأب المعهد على تغطيتها خالل السنوات الماضية ،باإلضافة الى استحداث محاور بحثية جديدة ومبتكرة تعكس التطلعات البحثية المستقبلية للمعهد وشركائه وذلك على ضوء

التطورات الحاصلة في المجتمع واالقتصاد الفلسطيني.

تضم الخطة  45عنوانا بحثيا في مختلف المحاور ،وسيتم التطرق لجزء كبير منها على شكل أبحاث سياساتية معمقة ،وبعضها على شكل أوراق عمل ،أما البعض اآلخر سيتم

مناقشته على شكل لقاءات طاولة مستديرة .أما المحاور الخمسة فهي:

 .１االقتصاد الكلي ،اإلنتاج ،المالية ،السياسات واألداء التجاري
وتضم مجموعة من المحاور الفرعية الهامة مثل سياسات االقتصاد الكلي ،تنمية القطاع الخاص ،المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وريادة األعمال ،قضايا القطاعات

اإلنتاجية ،السياسات المالية والنقدية ،الخدمات المصرفية والوساطة المالية ،والسياسات الصناعية والتجارية.

 .２قضايا وسياسات التنمية االجتماعية

وتضم مجموعة من المحاور الفرعية الهامة مثل سوق العمل ،الالمساواة ،الفئات المهمشة :الشباب ،النساء ،وذوي اإلعاقة ،والحماية االجتماعية

 .３الزراعة ،واألراضي ،واألمن الغذائي

وتضم مجموعة من المحاور الفرعية الهامة مثل األمن الغذائي والتغذوي ،أداء القطاع الزراعي وإدارة سلسلة التوريد ،الزراعة المستدامة والتنوع البيولوجي.

 .４البيئة التنظيمية

وتضم مجموعة من المحاور الفرعية الهامة مثل المساعدات الدولية ،السياسات االقتصادية لالحتالل ومؤسساته ،اإلطار القانوني والتنظيمي االقتصادي واالجتماعي،

التنمية االقتصادية المحلية واإلقليمية ،التخطيط التنموي والسياسات التنموية.

 .５السياسات البيئية والبنية التحتية

وتضم مجموعة من المحاور الفرعية الهامة مثل الموارد المائية ،مصادر الطاقة ،شبكات وأنظمة النقل ،الصناعات الثقافية واإلبداعية ،واآلثار والطبيعة كأصول اقتصادية،

والتغيرات البيئية والمناخية

اعتمد المعهد على منهجية تشاركية في اعداد الخطة من خالل اشراك كافة الباحثين في المعهد باإلضافة الى مجموعة مستشاري البحوث والتي تضم نخبة من الباحثين المتميزين

من خارج المعهد ،والذين قاموا في اقتراح وتحضير مواضيع بحثية جديدة كل حسب مجال اختصاصه ،وتعالج هذه المقترحات مختلف التحديات التي يواجها االقتصاد الفلسطيني،
كما تأخذ بعين االعتبار التغيرات المحلية والعالمية ومدى تأثيرها على االقتصاد المحلي .قام المعهد من خالل عقد أكثر من  5جلسات نقاش معمقة بتحديد المحاور البحثية الرئيسية

والفرعية من خالل مناقشة المواضيع المقترحة من حيث مدى مالءمتها لتوجهات وأولويات المعهد البحثية وأيضا لتطلعات وأولويات شركاء المعهد من الجهات الحكومية وغير

الحكومية .في النهاية تم الخروج بمجموعة مكونة من  45عنوانا بحثيا بحيث يغطي مختلف المحاور الرئيسية والفرعية.
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اإلطار العام للبرنامج البحثي لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) 2023-2021
العنوان المقترح

المحور
المحور الرئيسي
االول

االقتصاد الكلي ،اإلنتاج ،المالية ،السياسات واألداء التجاري
افاق التعاون والتكامل بين االقتصاد الفلسطيني في األراضي المحتلة واالقتصاد العربي في الداخل اإلسرائيلي في التجارة البينية والخدمات

1.1
سياسات االقتصاد الكلي
1.2

واالستثمار والرقمية

مقارنة ألبرز مؤشرات االقتصاد الكلي بين مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر ومؤسسات االستثمار المحلي العاملة في
فلسطين (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)
مآالت مشاريع التوظيف الذاتي في فلسطين بعد جائحة كورونا :ما هي الفرص والقطاعات المتاحة؟

2.1
2.2

تنمية القطاع الخاص ،المنشآت

2.3

الصغيرة والمتوسطة ،وريادة

المحاور

2.4

األعمال

الفرعية

2.5

الريادة االجتماعية في فلسطين ودورها في تعزيز التنمية في المناطق الفقيرة والمهمشة في التخفيف من نسب البطالة لدى الشباب والمرأة
ما هو شكل الريادة التي نحتاجها في فلسطين في ظل التحديات االقتصادية واالجتماعي الكبيرة

الشركات الريادية في فلسطين :االلتزامات الضريبية وديمومة الشركات الريادية (المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب)
التمويل اإلسالمي وأدواته المبتكرة في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (هيئة سوق رأس المال)

3.1

قضايا القطاعات اإلنتاجية

سبل تعزيز الصناعة المنزلية وتعظيم دورها في االقتصاد المحلي (و ازرة االقتصاد)

3.2

(الصناعة ،البناء ،وخدمات

مساهمة قطاع النقل في إنتاجية القطاعات األخرى والناتج المحلي اإلجمالي (و ازرة النقل والمواصالت)

3.3

المنتجين)

4.1
4.2

المدن الصناعية في فلسطين ودورها في جذب االستثمارات المحلية واألجنبية (هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية)
إيجابيات وسلبيات البدائل النقدية بين الوحدة النقدية مع اسرائيل ،اصدار عملة مستقلة ،والعملة الرقمية.

السياسات المالية والنقدية

الموازنة العامة الفلسطينية والحيز المتاح لتمويل التنمية وتأمين العدالة االجتماعية.

4.3

بدائل التمويل المتاحة لتعزيز القدرات المالية لدى الهيئات المحلية في مواجهة التحديات المستقبلية (و ازرة الحكم المحلي)

5.1

هل يستخدم سعر الفائدة في فلسطين لتحفيز االستثمار والنمو االقتصادي؟
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5.2

الخدمات المصرفية والوساطة
المالية

6.1
6.2

بنية قطاع التجارة الداخلية في فلسطين :ما الذي تغير خالل العقدين االخيرين؟
السياسات الصناعية والتجارية

6.3
7.1

تنمية الخدمات التقليدية في فلسطين من خالل توظيف مهارات االقتصاد الرقمي وأدوات لثورة الصناعية الرابعة

7.2

االقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

7.3

المالية

المحور الرئيسي
الثاني

1.2

كيف تؤثر فجوة المهارات لدى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التحول الى االقتصاد الرقمي؟
القطاع العام بعد جائحة كورونا :الحاجة الى خدمات عامة عصرية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دور االبتكار في االدوات المالية في في تعزيز الريادة والشركات الناشئة (هيئة سوق رأس المال)
قضايا وسياسات التنمية االجتماعية

1.1

الفرعية

التغيرات التي طرأت على الصادرات الفلسطينية – قراءة احصائية تحليلية آلخر خمس سنوات (تقرير الصادرات الفلسطيني)
التحديات والفرص المتاحة لتمويل الصادرات والصادرات الخضراء (و ازرة االقتصاد)

7.4

المحاور

كيف يمكن االستفادة من برامج مخاطر االئتمان في دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين؟

هل يمكن الحد من نسب البطالة في فلسطين في ظل البنية الحالية التقليدية لالقتصاد الفلسطيني؟ ما هي السياسات المطلوبة
سوق العمل

لماذا لم تساهم التحوالت االقتصادية واالجتماعية في فلسطين في تغيير واقع المرأة في سوق العمل الفلسطيني ،ومدى ارتباط ذلك بالقوانين
والتشريعات الفلسطينية؟ (و ازرة العدل)

1.3

موائمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ،ما الذي تغير خالل العقد االخير؟ دراسة تحديثية

1.4

جائحة كورونا ومستقبل الوظائف القابلة للعمل بها عن بعد في فلسطين

2.1

زيادة نسب الفقر وارتفاع مؤشرات الالمساواة في فلسطين في ظل السياسات المحلية والدولية الحالية :التدخالت المطلوبة وتكلفة عدم
الالمساواة

دور الشمول المالي في تعزيز المساواة وتعزيز الحماية االجتماعية للفئات المهمشة واالقل حظا (هيئة سوق رأس المال)

2.2
3

المواجهة (و ازرة العدل)

الفئات المهمشة :الشباب،
النساء ،وذوي اإلعاقة

ما هو المطلوب لبناء برامج انمائية للعائالت الفقيرة تتجاوز فكرة اإلغاثة؟
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صدمة جائحة كورونا ،ما الذي تغير بالنسبة لسياسات حماية العمال واالجور مقارنة بالصدمات االخرى التي تعرض لها االقتصاد خالل

4.1
4.2

الحماية االجتماعية

الثالث

الزراعة ،واألراضي ،واألمن الغذائي

1.1
1.2

المسؤولية االجتماعية في ظل جائحة كورونا في فلسطين :ما هو الدور الذي لعبته الشركات الكبرى وما هو مطلوب منها؟

تقييم االثار واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة على مختلف الفئات المهمشة (و ازرة التنمية االجتماعية)

4.3
المحور الرئيسي

العقدين الماضيين؟

تقييم دور المنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي في تنمية القطاع الزراعي في فلسطين
األمن الغذائي والتغذوي

1.3

واقع قطاع التصنيع الغذائي (النباتي والحيواني) وآفاقه المستقبلية

أهمية االنضمام للمنظمات الدولية الخاصة بالقطاع الزراعي في تنمية وتعزيز اإلنتاج الزراعي وتحقيق األمن الغذائي في فلسطين
(و ازرة الزراعة)

2.1

السياسات الواجب اتباعها لتعظيم دور الثروة الحيوانية في تنمية قطاع الزراعة في فلسطين

المحاور

2.2

صياغة رزنامة زراعية فلسطينية

الفرعية

2.3

أداء القطاع الزراعي وإدارة

2.4

سلسلة التوريد

دراسة تأثير التغير المناخي على موسمية الزراعات النباتية في فلسطين
تقييم أداء وحاجات واآلفاق المستقبلية لقطاع الدواجن في فلسطين

2.5

تحليل واقع األراضي الزراعية في فلسطين ،والحلول المطلوبة لمعالجة مشاكل تراجع اإلنتاجية وتفتت الملكية (و ازرة الزراعة)

2.6

التأجير التمويلي واالجارة كصيغ مبتكرة لتمويل صغار المزارعين (هيئة سوق رأس المال)

3.1

الزراعة المستدامة والتنوع

3.2

البيولوجي

المحور الرئيسي
الرابع
1

تقييم واقع وحاجات واآلفاق المستقبلية لقطاع الزراعة المحمية في فلسطين

األدوات التمويلية المبتكرة لصغار المزارعين ودورها في تحقيق االستدامة للقطاع الزراعي (هيئة سوق رأس المال)

البيئة التنظيمية
المساعدات الدولية

قياس االثر االقتصادي واالجتماعي للمساعدات الدولية لفلسطين منذ 1994
4

2
3

السياسات االقتصادية لالحتالل
ومؤسساته
اإلطار القانوني والتنظيمي
االقتصادي واالجتماعي

السياسات الفلسطينية الكفيلة بمواجهة التهويد لالقتصاد والمجتمع الفلسطيني في القدس
تقييم اإلطار القانوني االقتصادي الفلسطيني :فجوات تشريعية وتنظيمية وادارية (و ازرة العدل)

4.1

التنمية االقتصادية المحلية

المحاور

4.2

واإلقليمية

الفرعية

5.1

كيف نؤسس وندير الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية االقتصادية في القدس

5.2

اتجاهات االستثمار في فلسطين بعد التعديالت على قانون تشجيع االستثمار عام 2014

5.3

التخطيط التنموي والسياسات

5.4

التنموية

الخامس

مأسسة التنمية االقتصادية المحلية :السياسات والتشريعات المطلوبة (و ازرة الحكم المحلي)

استغالل االمكانات الكامنة في المناطق المصنفة "ج" لتحقيق النمو االقتصادي المستدام في فلسطين على المدى الطويل

تحديث واعداد دليل االستثمار فلي فلسطين (هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية)
ما الدور الذي من الممكن ان تلعبه المالحق التجارية في السفارات الفلسطينية في ترويج وجذب االستثمارات األجنبية (هيئة

5.5
المحور الرئيسي

الالمركزية في الحكم والتنمية المحلي :دور قطاع الحكم المحلي في مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية بعد جائحة كورونا

تشجيع االستثمار والمدن الصناعية)
السياسات البيئية والبنية التحتية
الموارد المائية ،معالجة مياه
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الصلبة /وإعادة تدويرها

المحاور
الفرعية

الصرف الصحي ،إدارة النفايات

دراسة تشخيصية لواقع االحتياجات المائية في فلسطين وتأثيرها على القطاعات ذات العالقة

2.1
2.2
2.3

مصادر الطاقة :الكهرباء،
مصادر الطاقة المتجددة ،النفط
/الغاز

البلديات وكفاءة الطاقة في مرحلة التحول للطاقة المستدامة :تحديد العوامل واالستراتيجيات التي تعزز دور البلديات كجهات فاعلة في
قطاع خدمات الطاقة والمعدات الموفرة للطاقة
استهالك الطاقة وكفاءتها في المباني :الوضع الحالي واالتجاهات المستقبلية

أثر االنتقال إلى الطاقة البديلة على معدالت الجباية الضريبية في فلسطين (المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب)
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3.1
3.2
3.3

الشراكة بين القطاع العام كوسيلة لتنمية البنية التحتية لقطاع النقل والمواصالت
شبكات وأنظمة النقل

3.4
4.1
4.2
5

رؤية نحو التحول الرقمي في قطاع النقل :اآلفاق والتدخالت الالزمة لتعزيز دور التكنولوجيا واالبتكار في تطوير وتقوية قطاع النقل
النقل الداخلي في المدن الفلسطينية :ضيق المساحة وسوء التخطيط وتداخل األدوار والمصالح
التنمية المستدامة واالنتقال في البنية التحتية للمواصالت :نحو إطار متكامل العتماد وتوسيع نطاق المركبات ومحطات الشحن الكهربائية

الصناعات الثقافية واإلبداعية،
واآلثار والطبيعة كأصول
اقتصادية
التغيرات البيئية والمناخية

تفعيل دور قطاع الصناعات الثقافية واالبداعية في المساهمة في االقتصاد الوطني صادراته
الحفاظ على الموروث األثري والطبيعي والبيئي وتطويره كعنصر أساسي للقطاع السياحي والتنمية المستدامة
تقييم واقع المشاريع الخضراء في فلسطين ومدى الحاجة الى استراتيجية متكاملة تتوافق مع اهداف التنمية المستدامة
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