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تقديـــــم

يف إطــار مــروع بحثــي نفــذه معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة 
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  )مــاس(  الفلســطيني 
الفلســطيني، يتنــاول هــذا امللحــق الخــاص للمراقــب االقتصــادي الــذي يصــدر 
ــق  ــؤ الدقي ــة التنب ــاً، أي، محاول ــداً وحساس ــاً معق ــاس، موضوع ــن م ــاً ع ربعي
بــأداء ســوق العمــل الفلســطيني خــال األمــد القصــر )2019(، باالســتناد إىل 
أنســب منهجيــات النمذجــة االقتصاديــة املتوفــرة والبيانــات الرســمية املحدثة. 
يــأيت هــذا امللحــق الســنوي الخــاص للمراقــب ليكمــل املــروع املشــرك مــع 
منظمــة العمــل الــذي تضمــن أيضــاً إصــدار ملحــق آخــر للمراقــب االقتصــادي 
حــول الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة والــذي يعنــى بقضايــا 
العمــل الائــق واملســائل املتعلقــة بتطبيقــه يف الســياق الفلســطيني الخــاص. 

يســتعرض التقريــر يف قســمه األول املنهجيــات والنــاذج املســتخدمة مــن قبــل 
عــدد مــن املؤسســات الفلســطينية والدوليــة املعنيــة. كــا يــرح القســم الثاين 
املنهجيــة املعتمــدة يف هــذا التقريــر والخطــوات التــي قــام بهــا فريــق البحــث 
ــن  ــاح م ــو مت ــا ه ــتنادا مل ــل، اس ــى ســوق العم ــوب ع ــز املطل ــر الركي لتطوي
ــات العــرض والطلــب يف ســوق  ــة حــول آلي ــم نظري ــة ومفاهي ــات تاريخي بيان
العمــل، قابلــة للتطبيــق يف منــوذج للتنبــؤ االقتصــادي. يف القســم الثالــث، يقــدم 
التقريــر نتائــج التنبــؤ بــأداء ســوق العمــل يف عــام 2019، بالركيــز عــى أبــرز 
املــؤرشات التــي يســمح التحليــل والبيانــات بالتنبــؤ بهــا. أمــا يف ختــام التقريــر، 
نطــرح عــدداً مــن السياســات الكليــة والقطاعيــة )مــا يعــرف بسياســات ســوق 
العمــل النشــطة( التــي مــن شــأنها التأثــر ايجابيــاً عــى أوضــاع ســوق العمــل 

يف املــدى املتوســط، يف جانبــي الطلــب والعــرض للعالــة.     

ال بــد مــن التأكيــد عــى أن مهمــة إنتــاج تنبــؤات موثوقــة ومرابطــة ومفيــدة 
حــول أداء ســوق العمــل الفلســطيني ال تعتمــد عــى توفــر بيانــات متاســكة 
ومنهجيــة مرنــة ومتســقة فحســب، بــل تتطلــب أيضــاً تعاونــاً فكريــاً ورشاكــة 
مؤسســية لفــرة طويلــة نســبيا مــن الزمــن. ونأمــل مــع إطــاق هــذا التقريــر 
ــة  ــؤات االقتصادي ــيق التنب ــز وتنس ــه يف تعزي ــذول في ــد املب ــاهم الجه أن يس
ــاس”  ــد “م ــي يف معه ــل البحث ــى مســتوى العم ــل ع ــى األق الفلســطينية، ع
ــة  ــم التجرب ــم تعمي ــن ث ــة، م ــطيني بداي ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك والجه
وإرشاك الجهــات األخــرى ذات العاقــة يف مرحلــة قادمــة. وكــون هــذا التقريــر 
ــة  ــتعراض الخلفي ــم اس ــروري أن يت ــن ال ــد، كان م ــذا الجه ــورة ه ــو باك ه
ــن، واىل توخــي  ــة املســتخدمة يف هــذا التمري ــة والتجريبي والخطــوات النظري
ــذا  ــتمر ه ــل أن يس ــات. نأم ــع السياس ــؤات ووض ــدار التنب ــد إص ــذر عن الح
ــات  ــع السياس ــؤ وصن ــة التنب ــدم عملي ــا يخ ــتقبل مب ــرك يف املس ــد املش الجه

ــؤات أكــر شــموليًة ودقــة. ــح تنب ــة وينت االقتصادي

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

)ILO( عــى دعمهــا ومتويلهــا هــذا املــروع البحثــي.
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المراقب االقتصادي، ملحق )2(، 2018
2

مقدمة

تتطلــع كل بلــدان العــامل إىل االســتفادة مــن التنبــؤات لرصــد 
االتجاهــات االقتصاديــة املســتقبلية القريبــة أو املتوســطة أو البعيدة 
املــدى. تعتــر هــذه التنبــؤات هــي األســاس للسياســات الحكوميــة 
ــن  ــت الصائب ــرار والتوقي ــاذ الق ــؤات اتخ ــح التنب ــتقبلية، فتتي املس
للوصــول إىل األهــداف االقتصاديــة املرجــوة. كــا متتــد أهميــة 
هــذه التنبــؤات إىل مســتوى األفــراد واملؤسســات واملســتثمرين 
ــار  ــتثار واالدخ ــة لاس ــرارات الصائب ــاذ الق ــاعدهم يف اتخ ــا يس مب
منــاذج  إىل  األحيــان  أغلــب  يف  التنبــؤات  تســتند  واالســتهاك. 
املــدى  االقتصاديــة عــى  املتغــرات  تربــط  قياســية  اقتصاديــة 
ــون  ــل فتك ــدى الطوي ــى امل ــؤات ع ــا التنب ــط. أم ــر واملتوس القص
عــادة إســقاطات لاتجــاه العــام للمتغــرات. يتــم تحليــل النــاذج 
القياســية باســتخدام بيانــات حقيقيــة لسلســلة زمنيــة كافيــة، ثــم 
ــر منــواً  ــة أو األك ــن املتفائل ــة ب ــراض ســيناريوهات مختلف ــم اف يت
واملتشــامئة أو األقــل منــواً للفــرات الزمنيــة الاحقــة للبيانــات 
الحقيقيــة. قــد يكــون التبايــن بــن الســيناريو املتفائــل والســيناريو 
املتشــائم كبــر جــداً تبعــا للعوامــل املؤثــرة يف أداء االقتصــادي 

الفلســطيني وشــدتها. 

ــى  ــة أرق ــت صياغ ــات، ومت ــن البيان ــرت أحس ــو توف ــى ل ــاً حت طبع
ــة  ــة الفعلي ــات ويعكــس الحرك ــي عــى أنســب النظري منــوذج مبن
لاقتصــاد واألســواق، فــإن مــن شــأن تطــورات اقتصاديــة أو سياســية 
ــأداء فعــي  ــة غــر محتســب عواقبهــا التســبب ب ــة أو خارجي محلي
ــن  ــن م ــن االقتصادي ــد م ــذر العدي ــؤات. ويح ــاق التنب ــارج نط خ
ــض  ــر البع ــل يعت ــة، ب ــؤات االقتصادي ــى التنب ــق ع ــاد املطل االعت
الوحيــدة  الوظيفــة  “أن  غالريــث  كينيــث  مثــل جــون  منهــم 
ــاً”.  ــدو محرم ــم يب ــم التنجي ــل عل ــة هــي جع ــؤات االقتصادي للتنب
ــن  ــؤات بحــذر وضم ــة تنب ــع أي ــل م ــروري التعام ــن ال ــايل م بالت
رؤيــة مرنــة تجــاه مــا ميكــن أن يــأيت بــه املســتقبل مــن مفاجــآت. 

يف إطــار جهــود تطويــر تغطيــة أوضــاع ســوق العمــل يف “املراقــب 
ــة  ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــده معه ــذي يع ــادي” ال االقتص
ــاون  ــداد هــذا امللحــق الخــاص بالتع ــم إع ــاس(، ت الفلســطيني )م
الوثيــق مــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وبتمويــل 
ــايل إىل  ــق الح ــدف امللح ــة )ILO(. يه ــل الدولي ــة العم ــن منظم م
ــات ســوق  ــؤ الفلســطينية لفحــص ديناميكي ــاذج التنب اســتخدام من
ــزي لإلحصــاء  ــاز املرك ــده الجه ــذي يعتم ــك ال ــة ذل ــل، وخاص العم
ــدف تحســينه وتقويــة قدرتــه عــى  الفلســطيني منــذ فــرة، به
التنبــؤ باتجاهــات أداء ســوق العمــل الفلســطيني عــى املــدى 

“من الصعب التنبؤ، خاصة عند التعامل مع املستقبل” - نيلز بوهر، عامل دامناريك

القصــر. وكجــزء مــن املــروع تــم تنظيــم لقــاءات تشــاوريه 
عقدهــا “مــاس” مبشــاركة الخــراء واملؤسســات الحكوميــة املعنيــة 

بالتنبــؤات االقتصاديــة يف فلســطن. 

ــاء  ــؤات لاقتصــاد الفلســطيني بن ــات بإصــدار تنب ــدة جه ــوم ع تق
عــى منــاذج مختلفــة، نراجعهــا يف القســم التــايل مــن هــذا التقريــر. 
بعــد املراجعــة التفصيليــة للنــاذج املتوفــرة، اســتخدم فريــق 
ــارة  ــدة للتج ــم املتح ــر األم ــوره مؤمت ــذي ط ــوذج ال ــث النم البح
UNC�( 10 ســنوات  والتنميــة منــذ فــرة طويلــة، وتــم تحديثه قبــل
TAD, 2006( إىل أن اعتمــد الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
نســخة مطــورة منــه. يهــدف هــذا التقريــر، باإلضافــة إىل مراجعــة 
النــاذج املختلفــة وتقنياتهــا، إىل اقــراح بعــض التعديــات الهيكليــة 
والتقنيــة عــى النمــوذج والبيانــات والتــي نناقشــها يف القســم 
ــة متغــرات ومعــادالت  ــة بإضاف ــات الهيكلي ــق التعدي ــاين. تتعل الث
ــود  ــر القي ــة فتهــدف إىل تحري ــات التقني ــا التعدي إىل النمــوذج، أم
املفروضــة عــى بعضهــا. تهــدف التعديــات الهيكليــة املقرحــة إىل 
االطــاع بشــكل تفصيــي عــى مــؤرشات ســوق العمــل الفلســطيني 
مثــل نســبة البطالــة ونســبة منــو التشــغيل يف القطاعــات املختلفــة 

ومعــدل األجــور.

يعــرض القســم الثالــث نتائــج التنبــؤات بنــاء عــى النمــوذج املعــدل 
ــؤات إىل  ــج التنب ــة ســيناريوهات. باملجمــل، تشــر نتائ حســب ثاث
اســتمرار تراجــع النمــو وارتفــاع يف نســبة البطالــة وتراجــع األجــور 
يف عــام 2019 حســب ســيناريو األســاس، ذلــك بســبب افــراض 
اســتمرار تراجــع الدعــم الخارجــي واســتمرار سياســة اإلغــاق مــن 
ــرض  ــع فيع ــم الراب ــا القس ــاس. أم ــيناريو األس ــال يف س ــل االحت قب
ــأنها  ــن ش ــي م ــة والت ــة العريض ــات العام ــن السياس ــة م مجموع

إحــداث تحســن يف أداء ســوق العمــل عــى املــدى املتوســط.
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3
المراقب االقتصادي, ملحق )2(، 2018

1. مراجعة النامذج املستخدمة للتنبؤ يف االقتصاد 
الفلسطيني

هنالــك عــدة جهــات تقوم باحتســاب تنبــؤات لاقتصاد الفلســطيني 
وهــي الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وســلطة النقــد 
الفلســطينية، والبنــك الــدويل، وصنــدوق النقــد الــدويل. تعتمــد كل 
جهــة منهجيــة يف تحليــل االقتصــاد الفلســطيني ويف التنبــؤ تناســب 
الغايــة الخاصــة بــكل منهــا. يعتمــد صنــدوق النقــد الــدويل، الــذي 
يســتخدم تنبؤاتــه لغــرض توجيــه قــرارات املاليــة العامــة لفلســطن 
بــن ســنة وأخــرى، منهجيتــه املتبعــة دوليــا )IMF, 2018( بتقييــم 
التــوازن الخارجــي )EBA�lite( وهــي مبنيــة عــى تحليــل الفجــوة 
يف الحســاب الجــاري )Current Account( بنــاء عــى معادلــة 
 Real Exchange( هــا ســعر الــرف الحقيقــي تحليــل انحــدار يفسِّ
التــي تصــدر  الفلســطينية  النقــد  Rate(. كــا تعتمــد ســلطة 
ــى  ــر ع ــادي املؤث ــهد االقتص ــد املش ــة رص ــنوية بغي ــا الس تنبؤاته
 ،)Aref, Khalil and Bsharat, 2013( ــدي ــريف والنق ــاع امل القط
عــى تحليــل الفجــوة يف النتائــج بنــاء عــى معــادالت انحــدار يتــم 
تقديرهــا باســتخدام البيانــات املتوفــرة. أمــا البنــك الــدويل فيعتمــد 
فيتحلياتــه للتوجهــات التنمويــة متوســطة وطويلــة املــدى، منــاذج 
Computable General Equilibri� )التــوازن العــام املحســوبة 
ــرض  ــيكية تف ــة كاس ــاذج نظري ــي من um Models )CGE((، وه
التــوازن يف األســواق. عــى خــاف هــذه املنهجيــات، يعتمــد الجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني منــوذج قيــايس مبنــي عــى معــادالت 
ــة  ــل زمني ــن ساس ــتخرجة م ــطيني مس ــاد الفلس ــلوكية لاقتص س
للبيانــات متتــد ملــا ال يقــل عــن 30 ســنة، وهــو بالتــايل منــوذج مــن 
ــرض  ــرى، وال يف ــاذج األخ ــييك كالن ــس كاس ــزي ولي ــراث الكين ال
توفــر التــوازن يف األســواق. نعــرض أدنــاه االختافــات بــن النــاذج 

األربعــة بشــكل أكــر تفصيــي.

تختلــف النــاذج يف مــدى ومجــال تفصيلهــا للقطاعــات االقتصادية. 
 Laursen and( فنمــوذج التــوازن العــام املحســوب للبنــك الــدويل
ــادي،  ــاع اقتص ــاد إىل 17 قط ــل االقتص Nasser Eldin, 2017( يفص
ــغيل يف كل  ــة والتش ــة املضاف ــل القيم ــى تفصي ــذا ع ــس ه وينعك
ــات. يف  ــع القطاع ــاوية يف جمي ــور متس ــرض أج ــه يف ــاع، لكن قط
 )Astrup and Dessus, 2005َ)الــدويل للبنــك  ســابق  منــوذج 
ــن  ــة، والتعدي ــي الزراع ــات وه ــاد إىل 7 قطاع ــيم االقتص ــم تقس ت
والصناعــات التحويليــة، واإلنشــاءات، والتجــارة، والنقــل، والخدمــات 
الخاصــة، والخدمــات العامــة. يتضمــن منــوذج البنــك الدويل الســابق 
تفصيــل لاســتثار؛ اســتثار إنتاجــي واســتثار غــر إنتاجــي. يعلــل 
هــذا التفصيــل لاســتثار بــأن املخاطــرة العاليــة يف عوائد االســتثار 
يف املناطــق الفلســطينية املحتلــة يدفــع إىل االســتثار يف قطــاع 
ــتثار  ــذا اس ــر ه ــل مخاطــرة، ويعت ــو القطــاع األق اإلنشــاءات وه
غــر إنتاجــي ألنــه ال يولــد دميومــة يف التشــغيل واإلنتــاج. يف منهجية 
ــلطة  ــة س ــك يف منهجي ــدويل )EBA�Lite( وكذل ــد ال ــدوق النق صن
النقــد، يتــم تفصيــل القطاعــات فقــط إىل قطــاع البنــوك والقطــاع 
ــات  ــذه املنهجي ــك إىل أن ه ــزى ذل ــام، ويع ــاع الع ــاص والقط الخ
تعتمــد أساســا عــى بيانــات ماليــة. نــرى أن النمــوذج املســتخدم يف 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني هــو أكــر النــاذج تفصيــا. 
ــط  ــات فق ــاد إىل 4 قطاع ــل االقتص ــوذج يفص ــن أن النم ــم م بالرغ
ــاءات،  ــة، واإلنش ــات التحويلي ــن والصناع ــة، والتعدي ــي الزراع وه

ــة  ــل ينعكــس عــى القيمــة املضاف والخدمــات، إال أن هــذا التفصي
األســعار.  واألجــور ومــؤرش  والتشــغيل  والــواردات  والصــادرات 
يعكــس هــذا التفصيــل لألجــور حســب القطــاع الفجــوة يف األجــور 
بــن القطاعــات املختلفــة يف االقتصــاد الفلســطيني. مبــا أن هــدف 
ــل،  ــوق العم ــول س ــؤات ح ــول إىل تنب ــو الوص ــة ه ــذه الدراس ه
فــإن لهــذه الفرضيــة تبعــات هامــة عــى موثوقيــة التنبــؤات ألنهــا 
ــاذج  ــن الن ــكل أكــر م ــة لاقتصــاد بش ــة الهيكلي تعكــس  البني
ــا هــو الحــال يف  ــل لاســتثار ك ــا تفصي ــا يوجــد هن األخــرى. ك
ــاء  ــتثار يف البن ــب اس ــف حس ــث يصن ــدويل حي ــك ال ــوذج البن من

ــاء.  واســتثار يف غــر البن

أمــا فيــا يتعلــق مبحــاكاة ســوق العمــل يف النــاذج املســتخدمة يف 
التنبــؤ، فيتــم التعامــل معــه بحســب الخلفيــة النظريــة للنمــوذج. 
ــبة  ــل )نس ــرض العم ــط ع ــة، يرتب ــدويل املختلف ــك ال ــاذج البن يف من
ــي،  ــة( مبســتوى األجــور املحــي الحقيق ــوى العامل املشــاركة يف الق
ومبســتوى األجــور يف إرسائيــل ودرجــة اإلغــاق التــي يطبقهــا 
االحتــال. إال أن هــذه النــاذج تفــرض إمكانيــة التشــغيل الكامــل 
للقــوى العاملــة )Full employment(. يعتــر هذا االفراض إشــكايل 
يف الحالــة الفلســطينية بســبب وجــود نســبة بطالــة مرتفعــة مزمنــة 
ومتقلبــة، يف حــن أن نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة أقــل 
تقلبــا يف االقتصــاد الفلســطيني. هــذا يعنــي أن محــددات التشــغيل 
ــل  ــى العم ــب ع ــب الطل ــن جان ــي م ــطيني ه ــاد الفلس يف االقتص
وليســت مــن جانــب العــرض. تفــرض مثــل هــذه النــاذج أيضــا أن 
األجــور متســاوية بــن القطاعــات، وهــذا طبعــاً بعيــد عــن الواقــع. 

بالنســبة لنــاذج ســلطة النقــد الفلســطينية وصنــدوق النقــد 
الــدويل، فالعمــل يعتــر متغــر خارجــي يتــم تحديــده خــارج 
ــزي  ــاز املرك ــؤات الجه ــتخدم يف تنب ــوذج املس ــا النم ــوذج. أم النم
لإلحصــاء الفلســطيني فيقــوم بنمذجــة عــرض العمــل )نســبة 
ــل )التشــغيل( بشــكل  ــب العم ــة( وطل ــوى العامل املشــاركة يف الق
ــة. بالتــايل  منفصــل وتعــرف الفجــوة بــن العــرض والطلــب بالبطال
يعتــر هــذا النمــوذج كينــزي حيــث أنــه ال يفــرض التشــغيل 

ــال. ــع الح ــع واق ــق م ــايل يتف ــل وبالت الكام

تختلــف كذلــك منذجــة اإلنفــاق الحكومــي بــن النــاذج املختلفة يف 
فلســطن. تفــرض منــاذج البنــك الــدويل أن تغــر اإلنفــاق الحكومــي 
 Astrup and Dessus,( الحقيقــي يرتبــط بنســبة منــو الســكان
ــد  ــة فتعتم ــرادات الحكومي ــا اإلي Nasr Eldin, 2017 ; 2005(. أم
ــرادات للوصــول  ــب والنشــاط االقتصــادي وتعــدل اإلي عــى الرائ
إىل مســتوى ثابــت مــن العجــز الحكومــي. يف النمــوذج املعتمــد مــن 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يعتمــد اإلنفــاق الحكومــي 
عــى التوظيــف الحكومــي وعــى مســتوى العجــز يف ميزانيــة 
الحكومــة. أمــا اإليــرادات الحكوميــة مــن الرائــب فتعتمــد عــى 
ــرب  ــبة الته ــى نس ــات وع ــلع والخدم ــن الس ــواردات م ــايل ال إج
الريبــي. مبــا أن منــوذج ســلطة النقــد يقــوم بتحليــل فجــوة 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــة العام ــات املالي ــى البيان ــاء ع ــة بن ــاج، خاص اإلنت
ــة  ــرادات الحكومي ــاق واإلي ــة اإلنف ــل منذج ــوم بتفصي ــوذج يق النم
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اإلنفــاق  أنــه  عــى  الحكومــي  اإلنفــاق  يعــرف  كبــر.  بشــكل 
ــة،  ــات الحكومي ــايل والتحوي ــي الرأس ــاق الحكوم ــاري واإلنف الج
ويتــم منذجــة هــذه األنــواع مــن اإلنفــاق مبعــادالت منفصلــة. أمــا 
ــاً لنمــوذج ســلطة  ــة فتنقســم إىل قســمن وفق ــرادات الحكومي اإلي
النقــد: إيــرادات رضيبيــة ودعــم خارجــي. تتــم منذجــة اإليــرادات 
الريبيــة حســب الوعــاء الريبــي، فمثــاً ترتبــط اإليــرادات مــن 
ــة  ــرادات الريبي ــط اإلي ــي، وترتب ــل القوم ــل بالدخ ــة الدخ رضيب
ــال  ــاق االحت ــام إغ ــدد أي ــواردات وبع ــايل ال ــة بإج ــن املقاص م

ــر. ــي للمعاب اإلرسائي

ــات  ــدويل عــى أســاس نظري ــك ال ــاذج الكاســيكية للبن ــت الن بني
االقتصــاد الجــزيئ، وتعتــر ســلوك االســتهاك واإلنتــاج ماثــل 
لســلوك مســتهلك واحــد ميثــل متوســط املســتهلكن ومنتــج واحــد 
ــة  ــود منافس ــاذج وج ــذه الن ــرض ه ــن. تف ــط املنتج ــل متوس ميث
احتكاريــة بــن املنتجــن يف جميــع القطاعــات وتســتخدم الصناعــات 
 Constant Economies of Scale( اقــران مرونــة اإلحــال الثابتــة
ــة  ــع القيم ــاج م ــة يف اإلنت ــيطة املدخل ــلع الوس ــج الس CES�( لدم
املضافــة. أمــا النمــوذج املســتخدم يف جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني 
ــا  ــم بناؤه ــي ت ــادالت الســلوكية الت ــن املع ــوذج م ــو من ــؤ، فه للتنب
ــن  ــرات اقتصادي ــكي وخ ــاد ال ــن االقتص ــات م ــاس نظري ــى أس ع
مختصــن باالقتصــاد الفلســطيني. يف منــاذج البنــك الــدويل، يعتمــد 
الطلــب عــى الــواردات وعــرض الصــادرات عــى األســعار النســبية. 
يف النمــوذج القيــايس للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، تعتمد 
ــل عــى إجــايل االســتهاك  ــواردات مــن دول العــامل عــدا إرسائي ال
وإجــايل االســتثار ومخفــض أســعار الــواردات ورضائــب الجــارك، 
ــواردات مــن إرسائيــل تعتمــد عــى نفــس املتغــرات  يف حــن أن ال
ــاق. بالنســبة  ــام اإلغ ــدد أي ــب الجــارك بع ــتبدال رضائ ــن باس لك
للصــادرات، فــإن النمــوذج القيــايس يربــط الصــادرات إىل إرسائيــل 
مــع مــؤرش أســعار الصــادرات والناتــج املحــي اإلجــايل يف إرسائيــل 
العــامل  ومســتوى األجــور املحــي. أمــا الصــادرات لباقــي دول 
فرتبــط مــع مــؤرش أســعار الصــادرات وإنتاجيــة العمــل واالســتثار 
اإلنتاجــي )يف غــر قطــاع اإلنشــاءات( والناتــج املحــي اإلجــايل يف 
ــه إىل األردن(.  ــارج توج ــادرات للخ ــم الص ــث أن معظ األردن )حي

تفــرض منــاذج التــوازن العــام املحســوبة مــن قبــل البنــك الــدويل 
أن مجمــوع االســتثار اإلنتاجــي وغــر اإلنتاجــي يســاوي االدخــار 
الــكي. عــى عكــس هــذه النــاذج، يرتبــط إجــايل االســتثار 
بالدخــل اإلجــايل املتــاح وبالتســهيات االئتانيــة وعــدد أيــام 
اإلغــاق وســعر الفائــدة يف النمــوذج القيــايس للجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني. ينقســم االســتثار يف النمــوذج القيــايس إىل 
ــتثار  ــبة االس ــون نس ــث تك ــي حي ــر إنتاج ــي وغ ــتثار إنتاج اس
غــر اإلنتاجــي إىل إجــايل االســتثار متغــر داخــي. تتحــدد هــذه 
ــاء  ــر البن ــعار غ ــؤرش أس ــة مب ــاء مقارن ــعار البن ــؤرش أس ــبة مب النس

ــن. ــر الزم ــة إىل متغ باإلضاف

بينــا تعتــر منــاذج التــوازن العــام األســعار متغــرات داخليــة 
ــوذج  ــط النم ــواق، يرب ــب يف األس ــرض والطل ــاواة الع ــدد مبس تتح
املســتخدم يف ســلطة النقــد الفلســطينية مــؤرشات األســعار بتكلفــة 

ــزي  ــاز املرك ــتخدم يف الجه ــايس املس ــوذج القي ــا النم ــواردات. أم ال
ــف  ــط مــؤرشات األســعار بشــكل مختل لإلحصــاء الفلســطيني فرب
حســب القطــاع االقتصــادي مــع مجموعــة مــن املتغــرات. يرتبــط 
مــؤرش أســعار املســتهلك مبــؤرش أســعار املســتهلك اإلرسائيــي، 
ويرتبــط مخفــض االســتثار يف قطــاع اإلنشــاءات بأجــور العــال يف 
قطــاع اإلنشــاءات ومــؤرش أســعار الــواردات. أمــا مخفــض االســتثار 
اإلنتاجــي )يف غــر قطــاع اإلنشــاءات( فيعتمــد عــى إنتاجيــة العمــل 
ومــؤرش أســعار الــواردات. أخــرا، يرتبــط مــؤرش أســعار الصــادرات 
عــى إنتاجيــة العمــل يف قطــاع الصناعــات التحويليــة وســعر الرف 

ــواردات.  ومــؤرش أســعار ال

بالنظــر إىل احتياجــات النــاذج إىل البيانــات، ال تحتــاج منــاذج 
التــوازن العــام إىل سلســلة زمنيــة مــن البيانــات  حيــث يتــم حســاب 
 Supply�Use( ــا باســتخدام جــداول العــرض واالســتخدام معاماته
ــك  ــي منــوذج البن ــط. ويبن ــر لســنة واحــدة فق ــي تتوف tables( الت
ــتخدام  ــرض واالس ــداول الع ــى ج ــاء ع ــه بن ــر تنبؤات ــدويل األخ ال
املتوفــرة لســنة 2004. أمــا منــوذج ســلطة النقــد الفلســطينية 
ــا متوفــرة  ــة لكنه ــات ربعي ــايس ويعتمــد عــى بيان فهــو منــوذج قي
فقــط منــذ عــام 2000. يتــم تقديــر النمــوذج املســتخدم يف الجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني باســتخدام بيانــات ســنوية منــذ عــام 
1972، إال أن البيانــات املتوفــرة قبــل تأســيس الســلطة الفلســطينية 
عــام 1994 كانــت عبــارة عــن تقديــرات مــن األونكتــاد، مبنيــة عــى 

ــة ومــن مصــادر مختلفــة.  ــة وأردني إحصــاءات إرسائيلي

ــتخدم يف  ــوذج املس ــد أن النم ــره، نج ــبق ذك ــا س ــر إىل كل م بالنظ
ــؤ  ــة للتنب ــر مامئ ــزي لإلحصــاء الفلســطيني هــو األك ــاز املرك الجه
النــاذج  وأن  خاصــة  العمــل،  بســوق  عاقــة  ذات  مبــؤرشات 
الكاســيكية تفــرض نظريــا التشــغيل التــام يف ســوق العمــل، وهــي 
ــاذج  ــا الن ــطيني. أم ــل الفلس ــوق العم ــة لس ــر واقعي ــة غ فرضي
املاليــة فهــي تفــرض العمــل كمتغــر خارجــي. يعــاين منــوذج الجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مــن نقطــة ضعــف يف اعتــاده عــى 
ــام  ــطينية ع ــلطة الفلس ــيس الس ــل تأس ــرة قب ــدرة للف ــات مق بيان
ــم  ــنقوم يف القس ــك س ــات. لذل ــل القطاع ــدم تفصي ــن ع 1994 وم
ــي  ــوذج والت ــذا النم ــى ه ــة ع ــرات املقرح ــرض التغي ــق بع الاح

ــكاالت. ــذه اإلش ــة ه ــاول معالج تح
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2. تعديالت يف املنهجية والبيانات

لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  يف  املســتخدم  النمــوذج  يشــمل 
ــاره  ــؤ مبس ــطيني وللتنب ــاد الفلس ــاكاة أداء االقتص ــطيني ملح الفلس
جميــع فئــات الطلــب الــكي: االســتهاك الخــاص والعــام وإجــايل 
ــة  ــح هيكلي ــات. تتي ــلع والخدم ــتراد الس ــر واس ــتثار، وتصدي االس
النمــوذج تفصيــل التجــارة حســب املصــدر والوجهــة، وبالتــايل 
يعكــس النمــوذج آليــات اعتــاد االقتصــاد الفلســطيني عــى 
االقتصــاد اإلرسائيــي. يتــم التقــاط هــذا االعتــاد أيضــا مــن خــال 
منذجــة العمــل يف إرسائيــل. النمــوذج قــادر عــى محــاكاة التغــر يف 
ــة  ــن خــال إدخــال مجموع ــي م ــاد عــى االقتصــاد اإلرسائي االعت
مــن أدوات السياســة التــي تلعــب دوراً يف تغيــر األســعار النســبية 

ــل(.  ــك العم ــا يف ذل ــداول )مب ــة للت ــات القابل ــلع والخدم للس

يحــايك النمــوذج 151 متغــرا داخليــا متولــدا مــن 35 معادلــة 
ســلوكية و116 متطابقــة موزعــة عــى خمــس كتــل:

أوال: كتلــة العمــل والســكان، مــع 11 معادلــة الســلوكية و34 	 
متاثلــة

ثانيا: كتلة الحكومة، مع 3 معادالت سلوكية و14 متاثلة 	 
معــادالت 	   10 مــع  القوميــة،  والحســابات  التجــارة  ثالثــا: 

متاثلــة و62  ســلوكية 
رابعــا: األســعار ومخفضــات األســعار، مــع 7 معــادالت ســلوكية 	 

و6 متاثــات
ــة القيمــة املضافــة، مــع 4 معــادالت للقطاعــات 	  خامســا: كتل

األربعــة. 
لــكل  منفصــل  بشــكل  أوال  الســلوكية  املعــادالت  تقديــر  يتــم 
معادلــة عــى حــدة، ثــم يتــم تجميــع املعــادالت يف ثاثــة أنظمــة 
ــات  ــة املربع ــا بطريق ــادة تقديره ــم إع ــث يت ــادالت بحي ــن املع م
طريقــة  باســتخدام  أو   )3SLS( مراحــل  الثــاث  ذات  الصغــرى 
معــادالت االنحــدار شــبه املرتبطــة )SURE( مــن أجــل حل مشــكلة 
التحيــز الناتــج عــن وجــود متغــرات داخليــة كمتغــرات مســتقلة 
ــا املــكان املناســب لــرح جميــع  )Endogeneity bias(. ليــس هن
ــز عــى عمــل  ــر بالركي ــي يف هــذا التقري ــب النمــوذج ونكتف جوان

ــل.  ــة ســوق العم كتل

تبــن خــال هــذا املــروع البحثــي أن عمليــة تطويــر منــوذج الجهاز 
ــدة السياســاتية،  ــة والفائ ــد مــن الدق املركــزي لإلحصــاء نحــو املزي
ــات  ــن الجه ــد م ــن العدي ــدى ب ــل امل ــاً طوي ــاً جاعي ــب عم تتطل
)الجهــاز، مــاس، األونكتــاد،... الــخ( مــن خــال عــدد مــن املراحــل 
يف إجــراء التعديــات الازمــة واملمكنــة، وال يعتــر مــا أنجــز يف هــذا 
املــروع ســوى خطــوة أوىل بهــذا االتجــاه، مــن املفيــد أن يتبعهــا 

املزيــد مــن الجهــود العلميــة املشــركة.

1.2  تطوير املعادالت السلوكية للنموذج

قــام فريــق البحــث مبراجعــة املعــادالت الســلوكية الخاصــة بكتلــة 
ــش  ــزي لإلحصــاء الفلســطيني وناق ــاز املرك العمــل يف منــوذج الجه
ــع  ــر م ــق أك ــوذج ليتطاب ــث النم ــات لتحدي ــن التعدي ــد م العدي
واقــع االقتصــاد الفلســطيني ومــع نظريــات ســوق العمــل. يوضــح 
ــى  ــرة ع ــرات املؤث ــة يف املتغ ــرات النهائي ــاه التغ ــدول )1( أدن ج

ــل قطــاع الخدمــات  ــم تفصي ــة، ت متغــرات ســوق العمــل. باإلضاف
ــة يف  ــة املضاف ــم تقســيم إجــايل القيم ــايل يت ــات وبالت إىل 5 قطاع
االقتصــاد إىل 8 قطاعــات بــدال مــن 4 قطاعــات: الزراعــة، والتعديــن 
ــة، والنقــل  ــة، واإلنشــاءات، والتجــارة الداخلي والصناعــات التحويلي
والتخزيــن، واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، والتعليــم والصحة، 

ــادق والخدمــات األخــرى. واملطاعــم والفن

ميكــن تلخيــص التعديــات عــى املعــادالت الهيكليــة لكتلــة العمــل، 
املدرجــة بشــكل تفصيــي يف جــدول )1(، مبــا يــي:

قطاعــات 	  أربــع  إىل  الخدمــات  قطــاع  معــادالت  تفصيــل 
وتختلــف املتغــرات املســتقلة التــي تفــس التشــغيل واألجــور يف 
القطاعــات الخدميــة. يف النمــوذج الســابق كان عــدد العــال يف 
قطــاع الخدمــات يعتمــد عــى القيمــة املضافــة ومعــدل األجــور 
يف قطــاع الخدمــات وعــدد العــال يف التعديــن والصناعــات 
ــام  ــي للع ــر وهم ــة ومتغ ــال يف الزراع ــدد الع ــة وع التحويلي
2002. أمــا يف النمــوذج املعــدل يعتمــد التشــغيل يف قطــاع 
الصحــة والتعليــم، عــى ســبيل املثــال، عــى عــدد الســكان وعــى 
الناتــج املحــي اإلجــايل ، بينــا يعتمــد التشــغيل يف قطــاع 
ــاع  ــذا القط ــة له ــر مامئ ــرات أك ــى متغ ــن ع ــل والتخزي النق
مثــل معــدل أســعار الديــزل وعــدد املركبــات املرخصــة وإنتــاج 
التجــارة الداخليــة وعــدد العــال يف إرسائيــل واملســتوطنات 
وعــدد العــال يف الزراعــة والتعديــن والصناعــة التحويليــة 

ــام 2002. ــي للع ــر وهم ومتغ
ضافــة معــادالت للقيمــة املضافة للقطاعــات التي متــت تفصيلها. 	 

تــم افــراض نفــس املتغــرات املســتقلة التــي تؤثــر عــى إجــايل 
قطــاع الخدمــات كمتغــرات مســتقلة ملعــادالت القيمــة املضافــة 
االســتهاك  إجــايل  التفصيليــة وهــي  الخدمــات  لقطاعــات 
وإجــايل االســتثار وإجــايل واردات الســلع والخدمــات ومتغــر 

وهمــي للفــرة 2007�1994.
تــم ربــط متغــرات التشــغيل يف قطاعــات معينــة مــع متغــرات 	 

ــغيل يف  ــط التش ــم رب ــا، ت ــرى. فمث ــات أخ ــغيل يف قطاع التش
قطــاع التعديــن والصناعــات التحويليــة مــع التشــغيل يف قطــاع 
ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل اإلنشــاءات، وتبــن وجــود عاقــة طردي
وهــذا يعنــي وجــود عاقــة تكميليــة، حيــث أن زيــادة التشــغيل 
يف قطــاع اإلنشــاءات مرتبــط بإنتــاج أعــى يف قطــاع اإلنشــاءات 
وبالتــايل زيــادة طلــب عــى منتجــات الحجــر ومشــتقات البنــاء 
التــي متثــل جــزًء مهــاً مــن قطــاع التعديــن والصناعــات 
التحويليــة. أمــا التشــغيل يف قطــاع اإلنشــاءات فتــم ربطــه مــع 
التشــغيل يف قطــاع الزراعــة والتشــغيل يف إرسائيل واملســتوطنات 
ألن هــذه القطاعــات تتطلــب عالــة مبهــارات متدنيــة. بالتــايل، 
ــن التشــغيل يف  ــج بوجــود عاقــة عكســية ب حيــث تشــر النتائ
البنــاء ويف الزراعــة والتشــغيل يف إرسائيــل واملســتوطنات، توجــد 
عاقــة إحــال بــن التشــغيل يف هذيــن القطاعــن والعمــل 
يف إرسائيــل، أي أن زيــادة التشــغيل يف االقتصــاد اإلرسائيــي 
ــر ســلباً عــى التشــغيل يف قطاعــي اإلنشــاءات والزراعــة يف  يؤث

االقتصــاد املحــي.
ــات 	  ــه بالنفق ــم قياس ــي، ويت ــتثار الحكوم ــر االس ــف متغ أضي

الحكوميــة التطويريــة، إىل معادلــة التشــغيل يف قطاع اإلنشــاءات 
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وذلــك ألن النفقــات التطويريــة تــرف عــادة عــى تطويــر 
ــاءات. ــاع اإلنش ــى قط ــا ع ــس إيجاب ــا ينعك ــة التحتية/م البني

أضيــف أيضــاً متغــر اإلنتاجيــة إىل معــادالت األجــور يف كل قطاع 	 
ــة  ــور بإنتاجي ــاط األج ــة بارتب ــة االقتصادي ــى النظري ــادا ع اعت
ــة األجــور يف  ــط يف معادل ــت موجــودة فق ــل، يف حــن كان العم

قطــاع الخدمــات يف النمــوذج األصــي.
متــت إضافــة متغــر معــدل األجــور للنســاء العامــات إىل معادلة 	 

مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة. بالرغــم مــن أن هــذا املتغــر 

جدول )1(: التعديات عى املعادالت السلوكية لكتلة العمل

مل تظهــر لــه داللــة إحصائيــة كافيــة، إال أنــه أُحتفــظ بــه لكــون 
إشــارته موجبــة، وهــذا يتفــق مــع النظريــات املفــسة ملشــاركة 
النســاء يف القــوى العاملــة. بالتــايل، يلعــب هــذا املتغــر دوراً يف 
ــة يف  ــوى العامل ــاء يف الق ــاركة النس ــتوى مش ــدين مس ــر ت تفس

األرض الفلســطينية املحتلــة.
 	 lagged dependent( إضافــة القيمــة الســابقة للمتغــر التابــع

variable( إىل بعــض املعــادالت اعتــاداً عــى نتائــج فحــص 
.)Durbin�Watson test( االرتبــاط الــذايت

املعادالت املعدلةاملعادالت األصلية
املتغريات املستقلةاملتغري التابعاملتغريات املستقلةاملتغري التابع

عدد العال يف 
قطاع الزراعة

�  القيمة املضافة لقطاع الزراعة
�  التغر بن فرتن زمنيتن يف نسبة األجر يف قطاع الزراعة   

     ملعدل األجور لعال إرسائيل
�  عدد العال يف قطاعي التعدين والصناعات التحويلية    

    والخدمات
� متغر وهمي لألعوام 1994 – 1995

�  نسبة االستثار يف غر قطاع اإلنشاءات من االستثار الكي
�  عدد العال يف قطاع الزراعة يف العام السابق

عدد العال يف قطاع 
الزراعة

�  القيمة املضافة لقطاع الزراعة
�  نسبة األجر يف قطاع الزراعة ملعدل األجور لعال 

     إرسائيل
�  متغر وهمي لألعوام 2001 – 2002

�  نسبة االستثار يف غر قطاع اإلنشاءات من 
    االستثار الكي

�  عدد العال يف قطاع الزراعة يف العام السابق

عدد العال يف 
قطاع الصناعات 

التحويلية

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف قطاع اإلنشاءات

عدد العال يف قطاع 
الصناعات التحويلية

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف قطاع اإلنشاءات
�  عدد العال يف قطاع الصناعات التحويلية يف 

    العام السابق

عدد العال يف 
قطاع اإلنشاءات

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف إرسائيل
�  نسبة االستثار يف غر البناء من االستثار الكي

�  متغر وهمي لألعوام 2002�1995�1988
�  عدد العال يف قطاعي الزراعة والحكومة

�  عدد العال يف قطاع اإلنشاءات يف العام السابق

عدد العال يف قطاع 
اإلنشاءات

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف إرسائيل
�  قيمة االستثار يف البناء

�  متغر وهمي لألعوام 2007�2002
�  عدد العال يف قطاع الزراعة

�  عدد السكان
�  االستثار الحكومي

عدد العال يف 
قطاع الخدمات

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف قطاع الصناعة
�  عدد العال يف قطاع الزراعة

�  متغر وهمي للعام 2002
�  عدد العال يف قطاع الخدمات يف العام السابق

عدد العال يف قطاع 
تجارة التجزئة والجملة

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف قطاع الزراعة
�  متغر وهمي للعام 2002

�  عدد العال يف نفس القطاع يف العام السابق

عدد العال يف قطاع 
النقل والتخزين

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد العال يف إرسائيل
�  ناتج التجارة الداخلية
�  معدل أسعار الديزل
�  عدد رخص السيارات

�  عدد العال يف قطاع الصناعة
�  عدد العال يف قطاع الزراعة

�  متغر وهمي للعام 2002
�  عدد العال يف نفس القطاع يف العام السابق

عدد العال يف قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  عدد السكان

عدد العال يف قطاع 

التعليم والصحة
�  عدد السكان

�  الناتج املحي اإلجايل الحقيقي
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املعادالت املعدلةاملعادالت األصلية
املتغريات املستقلةاملتغري التابعاملتغريات املستقلةاملتغري التابع

عدد العال يف 
الخدمات األخرى

�  القيمة املضافة للقطاع
�  معدل األجور للقطاع

�  نسبة عدد العال يف إرسائيل إىل عدد العال يف 
االقتصاد املحي

�  عدد العال يف قطاع الصناعة
�  عدد العال يف الخدمات األخرى يف العام السابق

عدد العال 
يف إرسائيل 

واملستوطنات

�  نسبة معدل األجور يف إرسائيل إىل معدل األجور املحي
�  الناتج املحي اإلجايل يف إرسائيل

�  عدد أيام إغاق املعابر للعال
�  عدد العال يف إرسائيل يف العام السابق

عدد العال يف 
إرسائيل واملستوطنات

�  نسبة معدل األجور يف إرسائيل إىل معدل األجور املحي
�  عدد أيام إغاق املعابر للعال

�  عدد العال يف إرسائيل يف العام السابق

نسبة مشاركة 
اإلناث يف القوى 

العاملة

�  الناتج القومي اإلجايل املتاح
�  عدد العال الكي يف االقتصاد املحي

نسبة مشاركة النساء 
يف القوى العاملة

�  الناتج القومي اإلجايل املتاح
�  عدد العال الكي يف االقتصاد املحي
�  معدل األجور للنساء يف العام السابق

نسبة مشاركة 
الذكور يف القوى 

العاملة

�  معدل األجور
�  الناتج املحي اإلجايل بأسعار عوامل اإلنتاج

�  عدد أيام إغاق املعابر للعال

نسبة مشاركة الذكور 
يف القوى العاملة

�  معدل األجور
�  الناتج املحي اإلجايل بأسعار عوامل اإلنتاج

�  عدد أيام إغاق املعابر للعال
�  نسبة مشاركة الذكور يف القوى العاملة يف العام 

   السابق

معدل األجور يف 
قطاع الزراعة

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  معدل األجور يف قطاع الزراعة يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع الزراعة

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  مؤرش أسعار املنتج يف قطاع الزراعة
�  إنتاجية العمل لقطاع الزراعة

�  معدل األجور يف قطاع الزراعة يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع الصناعات 

التحويلية

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  معدل األجور يف قطاع الصناعة يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع الصناعات 

التحويلية

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  إنتاجية العمل لقطاع الصناعة
�  معدل األجور يف قطاع الصناعة يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع اإلنشاءات

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  متغر وهمي لألعوام 1998�1995
�  معدل األجور يف قطاع اإلنشاءات يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع اإلنشاءات

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  متغر وهمي لألعوام 1998�1995
�  إنتاجية العمل لقطاع اإلنشاءات

�  معدل األجور يف قطاع اإلنشاءات يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع الخدمات

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  إنتاجية العمل لقطاع الخدمات يف العام السابق
�  اإلنفاق الحكومي

معدل األجور يف 
قطاع تجارة التجزئة 

والجملة

�  معدل األجور لعال إرسائيل
�  نسبة البطالة

�  إنتاجية العمل لقطاع التجارة يف العام السابق
�  معدل األجور يف قطاع التجارة يف العام السابق

معدل األجور يف 
قطاع النقل والتخزين

�  نسبة البطالة
�  إنتاجية العمل لقطاع النقل والتخزين يف العام السابق

�  معدل األجور يف قطاع التجارة يف العام السابق

معدل األجور يف قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات

�  نسبة البطالة
�  إنتاجية العمل لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

   املعلومات يف العام السابق

معدل األجور يف قطاع 
الصحة والتعليم

�  نسبة البطالة
�  إنتاجية العمل لقطاع الصحة والتعليم يف العام السابق
�  معدل األجور يف قطاع الصحة والتعليم يف العام    

    السابق

معدل األجور يف 
الخدمات األخرى

�  نسبة البطالة
�  إنتاجية العمل يف الخدمات األخرى يف العام السابق

�  معدل األجور لعال إرسائيل
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المراقب االقتصادي، ملحق )2(، 2018
8

2.2  البيانات

 )UNCTAD, 2006( األونكتــاد  اســتخدمت  النمــوذج،  لتقديــر 
سلســلة زمنيــة للبيانــات 1972 – 2006. مــع تأســيس الجهــاز 
سلســلة  توفــرت   1994 عــام  الفلســطيني  لإلحصــاء  املركــزي 
ــات الســنوات  ــا بيان ــام 1994، أم ــذ الع ــاً من ــر تفصي ــدة وأك جدي
ــى  ــمية وع ــة رس ــاءات إرسائيلي ــى إحص ــد ع ــي تعتم ــابقة فه الس
بعــض البيانــات األردنيــة. معظــم هــذه البيانــات كانــت تقديــرات 
ــا  ــوم به ــي يق ــال اإلرسائي ــوح كان االحت ــة مس ــى بضع ــة ع مبني
كل 5�4 ســنوات، وبالتــايل فــإن نســبة الخطــأ فيهــا مرتفعــة. 
لذلــك، يســتخدم الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف تقديــر 
النمــوذج البيانــات منــذ عــام 1981 لتقليــل االعتــاد عــى البيانــات 
التقديريــة مــن املصــادر اإلرسائيليــة. حــاول الفريــق االعتــاد عــى 
ــراض أن  ــى اف ــن 1994 )ع ــداء م ــط ابت ــطينية فق ــات الفلس البيان
ــاً  ــول جذري ــطيني تح ــادي الفلس ــاط االقتص ــم للنش ــار الحاك اإلط
منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة(، إال أن عــدد الســنوات مل يكــن كافيــا 
لتقديــر النمــوذج بشــكله الحــايل )ويبقــى باإلمــكان مســتقباً إجــراء 
ــس  ــات تعك ــاد بيان ــمح باعت ــوذج تس ــم النم ــات يف صمي تعدي
ــة(.  ــلطة الوطني ــأة الس ــذ نش ــطيني من ــادي الفلس ــع االقتص الوض
لذلــك تــم اســتخدام سلســلة البيانــات 1981 – 2017 يف إطــار هــذا 

ــام 2018.  ــات ع ــر بيان ــم تقدي ــروع، وت امل

إن اإلضافــة النوعيــة الرئيســية لهــذا التقريــر يف هــذه املرحلــة األوىل 
ملراجعــة منــوذج الجهــاز املركــزي هــي يف تفصيــل قطــاع الخدمــات 
إىل مجموعــة مــن القطاعــات. لكــن تظهــر مشــكلة أخــرى تتعلــق 
بالبيانــات اإلرسائيليــة ملــا قبــل عــام 1994، حيــث أن البيانــات 
ــة واألجــور وعــدد  ــة املضاف ــات القيم ــط بيان ــر فق ــة توف اإلرسائيلي
ــى وزن/ ــرا ألن  ع ــات ككل. نظ ــاع الخدم ــايل لقط ــال اإلج الع

ــبب  ــن بس ــرور الزم ــع م ــص م ــة يتناق ــات اإلرسائيلي ــة البيان أهمي
توفــر بيانــات جديــدة مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
ــر هــذه املــؤرشات  ــم تقدي ــأى فريــق العمــل أن يت يف كل عــام، ارت
هــذه  نســبة  عــى  اعتــاداً  التفصيليــة  الخدمــات  لقطاعــات 
القطاعــات مــن إجــايل قطــاع الخدمــات يف عــام 1994 ثــم تقديــر 
ــة  ــات التفصيلي ــال للقطاع ــدد الع ــور وع ــة واألج ــة املضاف القيم
ــة  ــت ثابت ــبة كان ــذه النس ــرض أن ه ــبة. نف ــذه النس ــى ه ــاء ع بن
طيلــة األعــوام 1994�1981 ألن توزيــع قطــاع الخدمــات مل يشــهد 

ــة الفلســطينية. ــل تأســيس الســلطة الوطني ــرة قب ــرات كب تغ

ــواردة للفــرة  ــة ال ــم تحســن جــودة بعــض الساســل الزمني كــا ت
ــل 1994  ــرة قب ــات للف ــص املركب ــدد رخ ــاً ع ــل 1994، مث ــا قب م
التــي اتســمت بفجــوة كبــرة بــن البيانــات اإلرسائيليــة والبيانــات 
الفلســطينية، مــا دفــع فريــق البحــث إىل تقديــر عــدد رخــص 
ــل 1994 باســتخدام نســبة التغــر مــن ســنة  ــوام قب ــات لألع املركب
ألخــرى حســب البيانــات اإلرسائيليــة والرجــوع مــن البيانــات 
الفلســطينية عــام 1994 حتــى عــام 1982 باســتخدام نســبة التغــر. 
أمــا البيانــات اإلرسائيليــة فــا توفــر جميــع مــؤرشات األســعار للفــرة 
ــتهلك.  ــعار املس ــؤرش أس ــات م ــر بيان ــن توف ــام 1994، لك ــل ع قب
لذلــك تــم تقديــر هــذا املــؤرش باســتخدام نســبة التغــر يف مــؤرش 
أســعار املســتهلك والرجــوع مبــؤرش أســعار املنتــج الفلســطيني 
ــى عــام 1982 باســتخدام نســبة التغــر يف مــؤرش  للعــام 1994 حت

ــتهلك. ــعار املس أس

3.2 مقرتحات لتعديالت مستقبلية يف املنهجية

نظــرا لعــدم توفــر بيانــات إرسائيليــة للعديــد مــن املتغــرات التــي 
ــا أنهــا مامئــة وأحيانــا رضوريــة لبعــض املعــادالت، مل يقــم  اعتقدن
ــة كل  ــم إضاف ــه يت ــا أن ــق بإدخــال هــذه املتغــرات. لكــن مب الفري
ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــات الجه ــن بيان ــدة م ــة جدي ــام مجموع ع
االســتغناء  يتــم  أن  نقــرح  البيانــات،  سلســلة  إىل  الفلســطيني 
تدريجيــاً عــن البيانــات اإلرسائيليــة والقيــام بتقديــر املتغــرات التــي 

ــام 1994.  ــل ع ــرة قب ــا للف ــرح إضافته نق

ــة  ــا يف املرحل ــى إجرائه ــل ع ــن العم ــي ميك ــات الت تشــمل التعدي
ــة مــا يــي: املقبل

معادلــة 	  يف  للعــال  اإلغــاق  أيــام  عــدد  متغــر  اســتبدال 
التشــغيل يف إرسائيــل واملســتوطنات بعــدد تصاريــح العمــل 
يف  اإلغــاق  أيــام  بــأن  ذلــك  نعلــل  الفلســطينين.  للعــال 
ــاء  ــة بعــد بن ــة وقطــاع غــزة أصبحــت شــبه ثابت ــة الغربي الضف
ــا يســمى  ــة وخطــة م ــة الغربي جــدار الضــم والتوســع يف الضف
باالنســحاب اإلرسائيــي مــن قطــاع غــزة عــام 2005. منــذ ذلــك 
الحــن أصبحــت تصاريــح العمــل هــي السياســة الرئيســية 
لــدى االحتــال اإلرسائيــي يف االنفتــاح أو الحصــار عــى الضفــة 
الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة فــا يوجــد أي تصاريــح عمــل، لكــن 
ــن  ــل م ــكل أفض ــزة بش ــاع غ ــار قط ــة حص ــاس سياس ــن قي ميك

ــة. ــر التجاري ــاق املعاب ــام إغ ــدد أي ــال ع خ
فحــص إمكانيــة إدخــال متغــرات جديــدة ذات داللــة يف تفســر 	 

ــة  ــة ووافي ــة كافي ــا ساســل زمني ــر حوله األداء االقتصــادي يتوف
)مثــاً: البطالــة واملشــاركة يف ســوق العمــل بحســب الفئــة 

ــخ(. ــم،... ال ــتوى التعلي ــي ومس ــوع االجتاع ــة والن العمري
إضافــة متغــر مصــادرة األرايض إىل معــادالت التشــغيل والقيمــة 	 

املضافــة يف قطــاع الزراعــة. 
ــغيل 	  ــادالت التش ــار إىل مع ــح التج ــدد تصاري ــر ع ــة متغ إضاف

ــة. ــة والجمل ــارة التجزئ ــاع تج ــة يف قط ــة املضاف والقيم
إضافــة متغــر معــدل إشــغال الفنــادق إىل معــادالت التشــغيل 	 

والقيمــة املضافــة يف قطــاع الخدمــات األخــرى.
إضافــة مــؤرش أســعار البنــاء إىل معادلــة األجــور يف قطــاع 	 

اإلنشــاءات.
فصــل معــادالت النمــوذج الســلوكية لــكل مــن الضفــة الغربيــة 	 

وقطــاع غــزة عــى حــدة. لكــن هنــاك إشــكال يف بيانــات املاليــة 
العامــة بســبب االنقســام منــذ 2007، حيــث يظهــر يف البيانــات 
املاليــة أن معظــم اإليــرادات كانــت لقطــاع غــزة قبــل 2007 ثــم 
ــي  ــر الرئي ــك أن املق ــد 2007 ذل ــة بع ــة الغربي ــت للضف تحول
لــوزارة املاليــة كان يف غــزة ثــم انتقــل إىل رام اللــه بعد االنقســام. 
إضافــة إىل عــدم اإلفصــاح عــن بيانــات املاليــة العامــة يف قطــاع 
غــزة. باإلضافــة إىل البيانــات املاليــة، هنــاك مشــكلة يف أن بيانات 
التجــارة الخارجيــة يف قطــاع غــزة وخاصــة الــواردات ال تتناســب 
مــع مســتوى االســتهاك بســبب التهريــب عــر األنفــاق. لذلــك، 

نــويص ببحــث آليــة لتقديــر مســتوى الــواردات يف قطــاع غــزة.
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3. نتائج التنبؤات الخاصة بسوق العمل

1.3 محاكاة النموذج لألعوام 2000 - 2017

بغيــة تقييــم دقــة النمــوذج املعــدل يف التنبــؤ، نجــري هنــا محــاكاة 
التنبــؤ لألعــوام 2000 – 2017 بواســطة  للنمــوذج مــن خــال 
النمــوذج املقــدر، حيــث تــم تقديــر النمــوذج أوال باســتخدام 
ــوام 2000 – 2017  ــؤ لألع ــا بالتنب ــم قمن ــات 1981 – 2017 ث بيان
ملقارنــة التنبــؤات مــع القيــم الحقيقيــة. قمنــا باختيــار هــذه الفــرة 
ــرة  ــة املتوف ــات الحقيقي ملحــاكاة النمــوذج لســببن: األول، أن البيان
مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني متوفــرة لألعــوام 1995 
– 2017، والثــاين أن يف فــرة مــا قبــل عــام 2000 كانــت بنيــة 
ســوق العمــل مختلفــة بســبب االنفتــاح بدرجــة أكــر عــى ســوق 
ــؤ مرتفعــة يف تقييــم  العمــل اإلرسائيــي. كــا أن نســبة خطــأ التنب
ــة النمــوذج املســتخدم يف  النموذجــن للفــرة 1995 � 1999. ملقارن
ــا  ــدل وفق ــوذج املع ــطيني بالنم ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك الجه
للقســم الســابق، قمنــا مبقارنــة معــدل نســبة خطــأ التنبــؤ املطلــق 
)MAE( بــن النموذجــن لثاثــة متغــرات رئيســية: الناتــج املحــي 
ــم حســاب  ــة، ومعــدل األجــر اليومــي. يت اإلجــايل، ونســبة البطال

ــة: ــة التالي هــذا املــؤرش كــا هــو موضــح يف املعادل

 MAE=1/n ∑|y_i�)y_i ( |/y_i
y_i: القيمة الحقيقية
y ̂_i  : قيمة التنبؤ
n : عدد املاحظات

جدول )2(: معدل نسبة الخطأ املطلق للتنبؤ

النموذج املعدلالنموذج قبل التعديل
%7.1%6.3الناتج املحي اإلجايل 

%7.9%14.7نسبة البطالة
%3.5%4.8معدل األجر اليومي

تشــر النتائــج يف الجــدول أعــاه إىل أن معــدل نســبة الخطــأ 
املطلــق للتنبــؤ انخفضــت بشــكل ملحــوظ للنمــوذج بعــد التعديــل 
ــذا  ــايل، ه ــي. بالت ــر اليوم ــدل األج ــة ومع ــبة البطال ــؤرشات نس مل
ــؤرشات  ــة مل ــر دق ــؤات أك ــدل يعطــي تنب ــوذج املع ــي أن النم يعن
ــع  ــايل، يرتف ــي اإلج ــج املح ــؤ بالنات ــبة للتنب ــل. بالنس ــاع العم قط
معــدل نســبة الخطــأ بحــوايل %0.8. إال أن هــذه الزيــادة متوقعــة 
لزيــادة عــدد القطاعــات، مــا يعنــي زيــادة بعــدد املتغــرات وعــدد 
ــر  ــاري لتقدي ــأ املعي ــى الخط ــادة ع ــس بزي ــا ينعك ــادالت م املع

ــوذج. ــلوكية للنم ــادالت الس املع

2.3 سيناريوهات األداء االقتصادي للعام 2019

نقــوم هنــا بعــرض الســيناريوهات الثاثــة )ســيناريو األســاس، 
ــي  ــة الت ــر العام ــاؤم( للمظاه ــيناريو التش ــاؤل، وس ــيناريو التف س
ســيبنى عليهــا التوقعــات للمــؤرشات االقتصاديــة لعــام 2019. 
ــاء االفراضــات للمظاهــر العامــة املؤثــرة يف رســم إطــار كل  تــم بن
ســيناريو، يف غالبهــا بنــاء عــى البيانــات للفــرات الســابقة. تنســجم 
هــذه االفراضــات مــع تلــك التــي اعتمدها الجهــاز املركــزي لإلحصاء 

ــدرت  ــي ص ــام 2019 الت ــة لع ــؤات االقتصادي ــطيني يف التنب الفلس
ــد  ــر تحدي ــون األول 2018. كــا أن معاي ــاز يف شــهر كان عــن الجه
الســيناريوهات املقدمــة هنــا تعكــس إىل حــد كبــر نفــس توقعــات 
ــا  ــر إيجاب ــن أن تؤث ــي ميك ــات الت ــأن االتجاه ــزي بش ــاز املرك الجه
ــا  ــألداء االقتصــادي، مــع اعتادن ــة ل ــارص املحرك أو ســلباً عــى العن
لحيــز أضيــق بــن الســقف األعــى واألدىن لنســب التغيــر املحتملــة. 
ــة  ــات املختلف ــة لافراض ــة الكمي ــإن القيم ــوال، ف ــع األح يف جمي
ليســت بتنبــؤات بقــدر مــا تعكــس ترجمــة كميــة الحتــاالت بقــاء 
الســياق العــام للنشــاط االقتصــادي عــى حالــه الراهــن، أو تحســنه 
أو تراجعــه، وبالتــايل كل ســيناريو يقــدم تصــور عــام لحجــم واتجــاه 

ــن األفضــل واألســوأ املمكــن(. األداء االقتصــادي املحتمــل )ب

1.2.3 سيناريو األساس

بنــاء عــى معــدالت االتجاهــات للســنوات األربــع األخــرة، يفــرض 
ــبة 2.4  ــادة بنس ــهد زي ــكاين سيش ــو الس ــاس أن النم ــيناريو األس س
باملائــة، كذلــك ســيزداد معــدل التحصيــل لريبــة الدخــل بنســبة 
2.3 باملائــة بينــا ســينخفض تحصيــل رضيبــة القيمــة املضافــة 
بنســبة 1.9 باملائــة بنــاء عــى تقديــرات وزارة املاليــة الفلســطينية. 
نظــرا لألوضــاع السياســية الحاليــة، نفــرض بهــذا الســيناريو أن عــدد 
ــك  ــة وكذل ــبة 4 باملائ ــيزداد بنس ــة س ــر التجاري ــاق املعاب ــام إغ أي
ــاق املعابــر لألفــراد بنســبة 1.6 باملائــة.  ــام إغ ســيزداد عــدد أي
ــة  ــبة 8.6 باملائ ــراض بنس ــيزداد اإلق ــة، س ــور املالي ــبة إىل األم بالنس
ــع  ــد الفلســطينية آلخــر أرب ــات ســلطة النق ــاء عــى بيان ــك بن وذل
ــة الخاصــة  ــاض حجــم املســاعدات املالي ــة إىل انخف ســنوات، إضاف
مــن الخــارج بنســبة 7.5 باملائــة وباملقابــل ســتزداد التحويــات 
املاليــة الحكوميــة بنســبة 3 باملائــة. مــن جهــة أخــرى، يتوقــع 
ارتفــاع االســتثار الحكومي/النفقــات التطويريــة بنســبة 10 باملائــة 
مــع ثبــات حجــم التشــغيل بالقطــاع العــام، بنــاء عــى بيانــات وزارة 
ــة بنســبة  ــات التطويري ــت النفق ــث ارتفع ــام 2018، حي ــة لع املالي
26 باملائــة. إال أنــه يف ظــل توقــع تراجــع الدعــم الخارجــي للســلطة 
ــبة  ــام 2019. بالنس ــر لع ــذا التقدي ــض ه ــا خف ــطينية ارتأين الفلس
ــا أن ســعر الــرف  ــدول األخــرى، نفــرض هن ــة االقتصــاد بال لعاق
لعملــة الشــيكل/الدوالر ســيكون 3.7 شــيكل/دوالر بنــاء عــى معدل 
ســعر الــرف يف شــهر كانــون أول 2018، كــا تقــدر نســبة التضخم 
يف إرسائيــل بـــ 1.43 باملائــة، ونفــرض بــأن نســبة النمــو االقتصــادي 
ــة  ــؤات منظم ــب تنب ــة حس ــغ 3.5 باملائ ــل تبل ــي يف إرسائي الحقيق
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OECD(. أمــا يف األردن تقــدر 
نســبة التضخــم بـــ 2.3 باملائــة ونســبة النمــو االقتصــادي الحقيقــي 

بـــ 2.5 باملائــة حســب تنبــؤات صنــدوق النقــد الــدويل. 

2.2.3 سيناريو التفاؤل

ــكاين،  ــو الس ــادة يف النم ــبة الزي ــيناريو أن نس ــذا الس ــرض يف ه يف
ومنــو التســهيات االئتانيــة، ومعــدل النمــو االقتصــادي يف إرسائيــل 
ويف األردن، ومعــدل التضخــم يف األردن وإرسائيــل تبقــى كمثياتهــا 
يف ســيناريو األســاس. لكــن يفــرض يف ســيناريو التفــاؤل أن تحصيــل 
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ــل  ــع تحصي ــا يرتف ــة، بين ــيزداد بنســبة 6 باملائ ــة الدخــل س رضيب
رضيبــة القيمــة املضافــة بنســبة 10 باملائــة، كذلــك نفــرض أن أيــام 
ــا يقــل  ــة، بين ــة ســتنخفض بنســبة 8 باملائ ــر التجاري إغــاق املعاب
ــة. بالنســبة إىل  ــر لألفــراد بنســبة 10 باملائ ــام إغــاق املعاب عــدد أي
األمــور املاليــة، نفــرض أن التحويــات املاليــة الخاصــة ســرتفع 
بنســبة 20 باملائــة وترتفــع التحويــات الحكوميــة بنســبة 5 باملائــة، 
واالســتثار الحكومــي بنســبة 50 باملائــة، وزيــادة حجــم التشــغيل 

بالقطــاع العــام بنســبة 10 باملائــة.  

3.2.3 سيناريو التشاؤم

يفــرض هــذا الســيناريو أن نســبة الزيــادة يف النمــو الســكاين، ومنــو 
ــة، ومعــدل النمــو االقتصــادي يف إرسائيــل ويف  التســهيات االئتاني
ــا يف  ــى كمثياته ــل تبق ــم يف األردن وإرسائي ــدل التضخ األردن، ومع
ســيناريو األســاس. يف املقابــل يفــرض أن حجــم التحصيــل لريبــة 
الدخــل ورضيبــة القيمــة املضافــة ســيقل بنســبة 10 باملائــة، كذلــك 
نفــرض أن أيــام إغــاق املعابــر التجاريــة ومعابــر الخاصــة باألفــراد 
ــرض  ــة، نف ــور املالي ــبة إىل األم ــة. بالنس ــبة 15 باملائ ــتزداد بنس س
ــتنخفض بنســبة 20  ــة س ــة الخاصــة والحكومي ــات املالي أن التحوي
ــا  ــة، بين ــبة 40 باملائ ــيقل بنس ــي س ــتثار الحكوم ــة، واالس باملائ

ــة.   ســيقل حجــم التشــغيل بالقطــاع العــام بنســبة 4 باملائ

3.3 نتائج التنبؤات بأداء سوق العمل للعام 2019

خــال عــام 2019 لــن تتمكــن فلســطن مــن تفــادي الركــود 
االقتصــادي، وهــو إن حــدث ســيكون رضبــا مــن الحــظ. تشــر نتائج 
ــة تباطــؤ يف  التنبــؤات إىل أن االقتصــاد الفلســطيني ســيبقى يف حال
ــي  ــج املح ــو يف النات ــبة النم ــون نس ــث تك ــاس، حي ــيناريو األس س
اإلجــايل 0.7 باملائــة )انظــر جــدول 3(. يف ســيناريو التفــاؤل ترتفــع 
نســبة النمــو إىل 3.5 باملائــة بينــا يتوقــع حــدوث تراجــع بالناتــج 
ــا  ــاؤم. ك ــيناريو التش ــة يف س ــبة 1.3 باملائ ــايل بنس ــي اإلج املح
تســتمر نســبة البطالــة باالرتفــاع إىل 32.8 باملائــة حســب ســيناريو 
األســاس، مقارنــة بنســبة 31.0 باملائــة يف عــام 2018. وتســتمر نســبة 
البطالــة باالرتفــاع حتــى يف ســيناريو التفــاؤل إىل 31.9 باملائــة بينــا 
ترتفــع إىل 33.8 باملائــة حســب ســيناريو التشــاؤم. يف حــن تشــهد 
ــاركة يف  ــبة املش ــى نس ــيناريو، تبق ــا للس ــا تبع ــة تقلب ــبة البطال نس
القــوى العاملــة مســتقرة للذكــور واإلنــاث حــول 72.4 باملائــة و19.8 
ــب  ــي أن التشــغيل هــو األكــر تقل ــوايل. هــذا يعن ــة عــى الت باملائ
ــة،  ــبة 20 باملائ ــتنخفض بنس ــة، أي س ــر العام ــر املظاه ــب تغ حس
واالســتثار الحكومــي ســيقل بنســبة 40 باملائــة، بينــا ســيقل 

ــة.  حجــم التشــغيل بالقطــاع العــام بنســبة 4 باملائ

جدول )3(: تنبؤات املؤرشات الرئيسية لسوق العمل الفلسطيني

سيناريو التشاؤمسيناريو التفاؤلسيناريو األساس
201820192018201920182019

13,602.3    13,787.9 14,272.9 13,787.9 13,889.5 13,787.9 الناتج املحي اإلجايل 
%1.3� %3.5 %0.7معدل النمو االقتصادي

%33.8%31.0%31.9%31.0%32.8%31.0نسبة البطالة
%19.7%19.8%19.9%19.8%19.8%19.8مشاركة اإلناث يف القوى العاملة
%72.1%72.4%72.8%72.4%72.4%72.4مشاركة الذكور يف القوى العاملة

 يتوقــع أن يكــون أكــر القطاعــات منــوا يف التشــغيل، حســب 
ســيناريو األســاس، هــو قطــاع اإلنشــاءات بنســبة 4.6 باملائــة، 
ــة، وقطــاع االتصــاالت  ــم بنســبة 3.3 باملائ وقطــاع الصحــة والتعلي
ــديد  ــاءات ش ــاع اإلنش ــة. إال أن قط ــبة 3.1 باملائ ــات بنس واملعلوم
ــن حســب تغــر الســيناريو، فرتفــع نســبة منــو التشــغيل يف  التباي
ــة يف ســيناريو التفــاؤل وتنخفــض  قطــاع اإلنشــاءات إىل 10.6 باملائ
ــا  ــة يف ســيناريو التشــاؤم. أقــل هــذه القطاعــات تقلب إىل 0.2 باملائ
بالتشــغيل بتغــر ســيناريو املظاهــر العامــة هــو قطــاع االتصــاالت 
واملعلومــات، حيــث تصــل نســبة النمــو إىل 3.9 باملائــة يف الســيناريو 
املتفائــل وإىل 2.5 باملائــة يف الســيناريو املتشــائم. باإلضافــة إىل هــذا 
القطــاع، يشــهد التشــغيل يف قطــاع الصحــة والتعليــم ثباتــا يف نســبة 
منــو التشــغيل تــراوح بــن 3.1 باملائــة يف الســيناريو املتشــائم و3.6 
باملائــة يف الســيناريو املتفائــل. إال أن معــدل األجــور يف قطــاع 
الصحــة والتعليــم يتوقــع أن يراجــع بنســبة 2.0 باملائــة. يشــار 
أيضــا إىل أن التشــغيل يف قطــاع الصناعــات التحويليــة سيشــهد منــو 

ــة حســب ســيناريو التشــاؤم. بنســبة 2.2 باملائ

ــن  ــايل، م ــور. بالت ــى األج ــيا ع ــة عكس ــبة البطال ــاع نس ــر ارتف يؤث
املتوقــع أن يراجــع معــدل األجــر اليومــي بنســبة 0.6 باملائة حســب 
ــة فقــط  ــا ترتفــع األجــور بنســبة 0.2 باملائ ســيناريو األســاس، بين
يف ســيناريو التفــاؤل وتنخفــض بنســبة 0.7 باملائــة يف ســيناريو 
ــات منــوا باألجــر اليومــي  ــر القطاع ــع أن يكــون أك التشــاؤم. يتوق
يف عــام 2019 هــو قطــاع االتصــاالت واملعلومــات بنســبة 2.3 
باملائــة يف ســيناريو األســاس. لذلــك، ميكننــا أن نعتــر هــذا القطــاع 
واعــداً لاقتصــاد الفلســطيني ألنــه األكــر منــوا يف التشــغيل حتــى يف 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، كــا ترتفــع األجــور يف هــذا القطــاع 
عــى عكــس االتجــاه العــام براجــع مســتوى األجــور. مــن املتوقــع 
ــل  ــاع النق ــاً يف قط ــي تراجع ــر اليوم ــدل األج ــهد مع ــا أن يش أيض

ــة. ــبة 5.4 باملائ ــن بنس والتخزي
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جدول )4(: تنبؤات التشغيل يف القطاعات االقتصادية

جدول )5(: تنبؤات معدل األجر اليومي حسب القطاع

سيناريو التشاؤمسيناريو التفاؤلسيناريو األساس
201820192018201920182019

49,641       53,353 56,740 53,353 53,812 53,353 عدد العاملن يف قطاع الزراعة
%7.0� %6.3 %0.9 نسبة النمو

110,772  108,370 110,983 108,370 110,331 108,370 عدد العاملن يف قطاع الصناعات التحويلية
%2.2 %2.4 %1.8 نسبة النمو

94,721  94,515 104,535 94,515 98,855 94,515 عدد العاملن يف قطاع اإلنشاءات
%0.2 %10.6 %4.6 نسبة النمو

166,171  168,319 173,116 168,319 169,830 168,319 عدد العاملن يف قطاع تجارة الجملة والتجزئة
%1.3� %2.9 %0.9 نسبة النمو

50,050  49,208 50,451 49,208 50,341 49,208 عدد العاملن يف قطاع النقل والتخزين 
%1.7 %2.5 %2.3 نسبة النمو

10,656 10,397 10,799 10,397 10,720 10,397 عدد العاملن يف قطاع االتصاالت واملعلومات 
%2.5 %3.9 %3.1 نسبة النمو

133,040  129,000 133,640 129,000 133,254 129,000 عدد العاملن يف قطاع الصحة والتعليم 
%3.1 %3.6 %3.3 نسبة النمو

210,652     215,771 211,110 215,771 210,374 215,771 عدد العاملن يف الخدمات األخرى 
%2.4� %2.2� %2.5� نسبة النمو

108,724     110,806 118,717 110,806 113,882 110,806 عدد العاملن يف إرسائيل واملستوطنات 
%1.9� %7.1 %2.8 نسبة النمو

 باآلالف ونسبة مئوية
سيناريو التشاؤمسيناريو التفاؤلسيناريو األساس

201820192018201920182019
12.3 12.4 12.4 12.4 12.3  12.4  معدل األجر اليومي يف قطاع الزراعة 

%0.9� %0.5� %1.3� نسبة النمو
20.120.220.120.320.120.2معدل األجر اليومي يف قطاع الصناعات التحويلية

%0.3 %0.9 %0.4 نسبة النمو
25.425.525.425.825.425.3معدل األجر اليومي يف قطاع اإلنشاءات

%0.2� %1.6 %0.3 نسبة النمو
15.515.615.515.715.515.6معدل األجر اليومي يف قطاع تجارة الجملة والتجزئة

%0.5 %1.3 %0.8 نسبة النمو
10.39.710.39.810.39.7معدل األجر اليومي يف قطاع النقل والتخزين

%6.1� %5.1� %5.4� نسبة النمو
29.830.529.830.129.830.8معدل األجر اليومي يف قطاع االتصاالت واملعلومات

%1.1 %3.4 %2.3 نسبة النمو
27.226.727.226.927.226.5معدل األجر اليومي يف قطاع الصحة والتعليم

%2.5� %1.0� %2.0� نسبة النمو
24.224.024.224.324.223.9معدل األجر اليومي يف الخدمات األخرى

%1.2� %0.3 %0.7� نسبة النمو
21.020.921.021.021.020.8معدل األجر اليومي للعاملن بأجر

%0.7� %0.2 %0.6� نسبة النمو
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4. التوصيات السياساتية ذات األولوية لتصويب أوضاع 
سوق العمل الفلسطيني

نظــرا ملحدوديــة البيانــات املتوفــرة وقيــود املنهجيــة املرتبطــة 
بعمليــة تنبــؤ بهــذه الحساســية كان ال بــد مــن توخــي الحــذر ليــس 
فقــط يف تقديــر التغــرات املتوقعــة أو املحتملــة يف أداء ســوق 
ــة أو  ــات سياســاتية قطاعي ــد وضــع توصي العمــل، ولكــن أيضــاً عن
ــر،  ــاريك بوه ــامل الدامن ــار الع ــا أش ــددة. وك ــؤرشات مح ــة مب خاص
ــإن  ــر، ف ــتهل التقري ــة يف مس ــه املقتبس ــن مقولت ــف م ــا يستش ك
قــوة ناتــج أي منــوذج تكــون جيــدة فقــط )ورمبــا ال ميكنهــا ســوى 
أن تحــايك( البيانــات التاريخيــة املدخلــة يف النمــوذج، بغــض النظــر 
عــن املنهجيــات املســتخدمة. بنــاء عــى هــذا، تســتند التوصيــات يف 
ــم اســتعراضها  ــي ت هــذا القســم إىل قــراءة ملنظومــة املــؤرشات الت
يف ســياق الســيناريوهات الثاثــة وتركــز عــى بعــض قضايــا العمــل 
عــى املــدى القصــر.  ففــي هــذه املرحلــة مــن العمــل، والتــي كــا 
ــى تكتمــل،  ــد مــن الوقــت حت ــاج للمزي ــزال تحت ــر ال ت ســبق وذك
ــل بشــكل  ــام عــن النمــوذج املعتمــد يدل ــا يصــدر مــن أرق ــإن م ف
كاف وواضــح عــى حجــم وطبيعــة التحديــات السياســاتية املرتقبــة. 

أظهــر التحليــل هنــا أن أداء ســوق العمــل الفلســطيني املتوقــع يف 
عــام 2019 ســيكون ضعيــف يف أحســن األحــوال، فليــس يف األفــق 
دالئــل قــد تــؤدي إىل تحســن أداء مــؤرشات العمــل التــي تــم تناولها 
هنــا، ويف أحســن األحــوال فإننــا قــد ال تشــهد مزيــداً مــن التدهــور. 
ــل فــإن التحســن يف أهــم املــؤرشات  حســب توقعــات هــذا التحلي
ــر،  ــدى القص ــر وارد يف امل ــاء( غ ــاركة النس ــة ومش ــة البطال )خاص
حتــى قــي ســياق الســيناريو املتفائــل الــذي يتســم بنمــٍو قــد تصــل 
نســبته إىل 3.5 باملائــة. يكمــن هنــا أهــم اســتنتاج يف هــذا التحليــل 
املفصــل يف أن مشــاكل قطــاع العمــل )كالبطالــة وتراجــع مســتويات 
ــا  ــب معالجته ــة يصع ــة هيكلي ــا صف ــات له ــة( ب ــور الحقيقي األج
بشــكل جوهــري دون رؤيــة وأهــداف وبرامــج متوســطة إىل طويلــة 
املــدى تحــاوران سياســات عــى املســتوين الجــزيئ والــكي، وتهــدف 

قبــل كل يشء إىل:  

أوالً: خلق فرص عمل مستدامة والئقة يف االقتصاد املحي 
       وليس لتشغيل العاطلن عن العمل لفرات وجيزة فحسب. 

ثانياً: تشجيع املشاركة يف سوق العمل وخاصة مشاركة النساء. 
ثالثاً: املحافظة عى استقرار األجور الحقيقية يف االقتصاد 

       املحي والعمل عى زيادتها مستقباً. 
رابعاً، تحقيق األهداف الواردة أعاه دون اللجوء إىل زيادة    

       العالة يف االقتصاد اإلرسائيي. 

ــق بســوق العمــل يســتدعي  ــا يتعل إن هــذا التحــدي الرباعــي في
وقفــة جديــة ورصيحــة تجــاه السياســات التــي مــن شــأنها إحــداث 
تأثــر إيجــايب مســتدام يف األداء، ال ســيا تلــك السياســات التــي تعالج 
أوجــه القصــور مــن جذورهــا وليــس فقــط يف أعراضهــا. فالتدهــور 
املســتمر يف مــؤرشات ســوق العمــل الفلســطيني تــدل عــى ضخامــة 
التحــدي والــرورة امللحــة لسياســات عــى املــدى القصــر والبعيــد 

لتحســن أداء هــذه املــؤرشات، وخاصــة فيــا يتعلــق بالبطالــة. 

ــن  ــة م ــة متكامل ــر رزم ــة تطوي ــرار بأهمي ــن اإلق ــد م ــك ال ب لذل
السياســات التــي تؤثــر عــى عــرض العمــل، مــا تســمى “بسياســات 

ــي  ســوق العمــل النشــطة” )Active labor market policies( الت
ــرص  ــاد ف ــة يف إيج ــهيات حكومي ــن خدمات/تس ــج م ــر مزي تعت
عمــل، برامــج التأهيــل املهنــي للعاطلــن عــن العمــل وإعانات/دعم 
لتوظيــف الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل. مقابــل ذلــك، ولرمبــا 
مــا هــو أهــم، ال بــد مــن منــح األولويــة ملجموعــة مــن التدخــات 
والسياســات يف جانــب توليــد الطلــب املســتدام عــى العالــة، 
والتــي ميكــن معالجتهــا لزيــادة التشــغيل واألجــور ومشــاركة 
ــز  ــم حتــى اآلن الركي ــه مل يت النســاء يف ســوق العمــل. الحقيقــة أن
عــى منظومــة السياســات يف جانــب الطلــب يف الخطــط التنمويــة 
الفلســطينية، حيــث احتلــت السياســات الخاصــة بجانــب العــرض 
ــة. أن منظومــة  ــرؤى التنموي املســاحة األكــر يف هــذه الخطــط وال
السياســات التــي تعالــج جانــب الطلــب عــى العمــل تتقاطــع مــع 
السياســات الكليــة التجاريــة واملاليــة وبالتــايل يتطلــب النجــاح 
فيهــا قــدراً عاليــاً مــن التنســيق والشــمولية بــن مختلــف مكونــات 
السياســة االقتصاديــة االجتاعيــة لضــان تفاعلهــا مــع بعضهــا 
وتفــادي التضــارب فيــا بينهــا. نســتعرض هنــا بعــض النتائــج الهامة 
التــي خلــص إليهــا هــذا التحليــل واإلطــار العــام للتوجــه السياســايت 
االقتصــادي النشــط املطلــوب فلســطينياً لاســتجابة لتحديات ســوق 

ــة والطلــب عليهــا.  العمــل عــى مســتوى عــرض العال

1.4خلق فرص عمل وتقليص البطالة

1.1.4 قطاع التعدين والصناعات التحويلية وقطاع االتصاالت 
         وتكنولوجيا املعلومات: األكرث قدرة عىل زيادة التشغيل 

         وتقليص البطالة ضمن سياق األوضاع السياسية الصعبة  

تظهــر النتائــج بــأن قطــاع التعديــن والصناعــات التحويليــة وقطــاع 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات هــا القطاعــان األكــر ثباتــاً يف 
ــإن  ــه ف ــى يف الســيناريو املتشــائم، وعلي ــو التشــغيل حت ــدل من مع
مــن شــأن االســتثار يف هذيــن القطاعــن تأمــن فــرص عمــل حتــى 
يف األزمــات وبالتــايل الحــد مــن ارتفــاع نســب البطالــة رغــم تقلــب 
ــة  ــات املقرح ــات والسياس ــم التدخ ــة. ومعظ ــاع االقتصادي األوض
ــن  ــا قطاع ــك ألنه ــد وذل ــة األم ــي طويل ــن ه ــن القطاع يف هذي
واعديــن ليــس فقــط عــى املســتوى اآلين ولكــن أيضــاً عــى املــدى 
الطويــل، ولذلــك فــإن التدخــات لهــا عاقــة بقضايــا هيكليــة 

ــكي.  وسياســاتية عــى املســتوين الجــزيئ وال

حتــى يكــون مــردود االســتثار يف هذيــن القطاعــن مرتفعــاً، ال بــد 
ــب.  ــرض والطل ــي الع ــل يف جانب ــات العم ــى سياس ــز ع ــن الركي م
ــب االســتثار الناجــح يف هــذه  ــل، يتطل ــب عــرض العم ــي جان فف
ــم  ــم التعلي ــال دع ــن خ ــة م ــدرات البري ــر الق ــات تطوي القطاع
والتدريــب بفتــح تخصصــات جديــدة يف التعليــم التقنــي واملهنــي 
ــب  ــا يتطل ــة. ك ــة املتقدم ــة التطبيقي ــتويات املعرفي ــاز باملس متت
ذلــك ربــط جانــب التعليــم التقنــي املحــي باملعرفــة العامليــة 
والتجــارب العمليــة يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل، خاصــة الــدول 
الصاعــدة اقتصاديــاً والتعلــم مــن تجاربهــا. تلعــب الجامعــات عــادة 
دوراً مهــاً يف التشــبيك بــن الجانــب املعــريف والتطبيقــي مــن 
خــال العمــل بشــكل مبــارش مــع القطــاع الخــاص يف تطويــر أفــكار 
إبداعيــة وتطبيقــات   مرتبطــة بهذيــن القطاعــن. وعــى الرغــم مــن 
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ارتفــاع نســب التعليــم يف املجتمــع الفلســطيني، إال أن هنــاك غيــاب 
ملثــل هــذا النمــوذج الــذي يربــط مــا بــن تطويــر املعرفــة العلميــة 
والتقنيــة لخدمــة قطاعــات اقتصاديــة معينــة. فــا بــد مــن تطويــر 
 )Techno Parks( حاضنــات األعــال ومراكــز التطويــر التكنولوجــي
يف الجامعــات التــي ترتبــط بشــكل وثيــق مــع قطاعــات معينــة يف 
الصناعــات التحويليــة ومجــاالت تكنولوجيــا املعلومــات. كــا ال 
بــد مــن تطويــر التعليــم املهنــي والتقنــي املــدريس وعــى مســتوى 
ــذه  ــاً له ــداً مه ــكل راف ــن أن يش ــذي ميك ــطة وال ــات املتوس الكلي
القطاعــات االقتصاديــة والتــي ســتحتاج ملهــارات وخــرات تطبيقيــة 

وليــس نظريــة معرفيــة كــا ينتــج نظــام التعليــم الحــايل. 

أمــا يف جانــب الطلــب، فــا بــد مــن الركيــز عــى تحســن اإلنتاجيــة 
ــارص  ــن عن ــتفادة م ــا واالس ــر للتكنولوجي ــتخدام أك ــن خــال اس م
االســتثار  تشــجيع  قانــون  أن  ومبــا  محليــاً.  املتوفــرة  اإلنتــاج 
ــرات محــددة ملشــاريع  ــة لف ــاءات رضيبي ــرح إعف الفلســطيني يق
ــة  ــاءات الريبي ــك اإلعف ــع، ميكــن توســيع تل ــال مرتف ذات رأس م
للمشــاريع الصغــرة ولفــرات زمنيــة محــدودة. كــا أن توفــر 
التمويــل للمشــاريع الصغــرة يف هذيــن القطاعــن وبفائــدة معتدلــة 
ــا  ــاريع. ك ــذه املش ــل ه ــو مث ــرص من ــاح ف ــية يف إنج ــر أساس تعت
تــؤرش تقاريــر االونكتــاد الســنوية حــول االقتصــاد الفلســطيني، فــإن 
الركيــز يف اإلنتــاج عــى تغطيــة االســتهاك املحــي ميكــن أن يــؤدي 
إىل نجــاح هــذه املشــاريع بشــكل أفضــل، والتــي تعتــر أقــل عرضــة 

ــر والحــدود.    ــي للمعاب ــل بســبب اإلغــاق اإلرسائي للتعطي

ــى  ــن أو ع ــن القطاع ــة هذي ــة، فحاي ــق باملنافس ــا يتعل ــا في أم
األقــل إتاحــة فرصــة لهــا لتثبيــت حصــة مــن الســوق املحــي لهــا 
ــن  ــة محــدودة. م ــرات زمني ــة ولف ــر متكافئ ــن دون منافســة غ م
ــاج والســلع  ــن مدخــات اإلنت ــة ب ــق يف هــذه الحاي ــم التفري امله
ــا  ــة بين ــلع النهائي ــة الس ــم حاي ــن امله ــه م ــث أن ــة، حي النهائي
ــن  ــن القطاع ــا أن هذي ــاج. مب ــز اســتراد مدخــات اإلنت ــم تحفي يت
واعديــن، يجــب النظــر إليهــا بصفتهــا رافعــة لباقــي القطاعــات 
االقتصاديــة، تؤثــر بشــكل إيجــايب ومفصــي عــى زيــادة اإلنتاجيــة 

ــة.  ــض نســب البطال ــة، وخف ــة املضاف والقيم

2.1.4 قطاعي الزراعة واإلنشاءات: األكرث قدرة عىل زيادة  التشغيل
        وتقليص البطالة عند تحسن األوضاع االقتصادية  

ــا  ــاءات ه ــة واإلنش ــي الزراع ــن قطاع ــأن كل م ــج ب ــر النتائ تظه
القطاعــن اللذيــن يــزداد فيهــا التشــغيل بشــكل كبــر ضمــن 
الســيناريو املتفائــل. وهــذا يعنــي بأنهــا يتمتعــان بإمكانيــات 
ــة. كــا تــدل هــذه النتائــج عــى  كبــرة للتشــغيل وتقليــص البطال
ــاءات  ــة واإلنش ــا الزراع ــا فيه ــة، مب ــات اإلنتاجي ــف القطاع أن ضع
ــا  ــة، م ــتعارية اإلرسائيلي ــات االس ــة للسياس ــاس نتيج ــو باألس ه
ــه أثــر مهــم عــى تــدين القيمــة املضافــة والتشــغيل يف االقتصــاد  ل

الفلســطيني. 

ال بــد مــن دعــم هــذه القطاعــات مبنظومــة مــن سياســات ســوق 
العمــل النشــطة التــي تركــز عــى جانــب عــرض العمــل مثــل 
ــن  ــل م ــرص عم ــاد ف ــى إيج ــة تســاعد ع ــج تشــغيل للحكوم برام
ــن  ــا ميك ــن. ك ــن القطاع ــن يف هذي ــل للعامل ــج تأهي ــال برام خ
تقديــم الدعــم التقنــي واملعــريف للمســتثمرين واملشــاريع الصغــرة 
يف هذيــن القطاعــن، وخاصــة يف قطــاع الزراعــة، يف مجــاالت مثــل 

اســتصاح األرايض وتأهيلهــا، التســميد ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة، 
ــا ميكــن  ــة. ك ــة العضوي ــة والزراع ــري الحديث ــات ال ــر تقني وتطوي
العمــل عــى تشــجيع التعاونيــات يف قطــاع الزراعــة حيــث أن 
التعاونيــات تعتــر أداة فعالــة ليــس فقــط يف مجــال اإلنتــاج، ولكــن 
أيضــاً ألنهــا ترتبــط بشــبكات توزيــع واســعة وبالتــايل قدرتهــا الكبرة 

ــاج والتســويق.  ــف اإلنت عــى تري

كــا مــن املهــم تحســن فــرص التمويــل مــن خــال برامــج متويــل 
املشــاريع الصغــرة والتــي ترتبــط عــادة ليــس فقــط بتوفــر املــوارد 
املاليــة، ولكــن أيضــاً بتطويــر قــدرات تقنيــة معرفيــة وإداريــة 
ــر  ــر املخاط ــن أث ــل م ــا. للتقلي ــاريع وتطويره ــال إدارة املش يف مج
ــب  ــي تصي ــراض الت ــل األم ــة مث ــاع الزراع ــا قط ــرض له ــي يتع الت
ــر  ــد مــن العمــل عــى تطوي ــة، ال ب ــات الجوي املزروعــات أو التقلب
مــوارد صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة ونطــاق عملــه 
ليشــمل حــاالت أوســع مــن التأمــن ضــد املخاطــر البيئيــة ليســاعد 
ــوقية. يف  ــوهات الس ــار التش ــن آث ــة م ــاع الزراع ــة قط ــى لحاي ع
هــذا الســياق ال بــد مــن طــرق موضــوع املنافســة غــر العادلــة مــن 
قبــل الزراعــة اإلرسائيليــة للمنتجــات الفلســطينية. وميكــن معالجــة 
اإلغــراق اإلرسائيــي ملنتجاتــه الزراعيــة يف األرايض الفلســطينية مــن 
خــال الحــد مــن اســتراد هــذه املنتجــات وتحســن ساســل القيمــة 

ــة.  ــع للمنتجــات املحلي ــة وشــبكات التوزي املضاف

2.4 املحافظة عىل استقرار األجور الحقيقية وزيادتها عرب الزمن   

ــات  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــور يف قط ــأن األج ــر ب يظه
ــا  ــا، م ــن فيه ــور العامل ــادة أج ــث زي ــن حي ــاً م ــر ثبات ــي األك ه
يعنــي بــأن هــذا القطــاع قــادر عــى زيــادة التشــغيل مــع املحافظــة 
عــى ارتفــاع يف األجــور أعــى مــن مســتوى التضخــم، أي أنــه ارتفــاع 
حقيقــي وليــس فقــط اســمي. وهــذا يعنــي بــأن االســتثار يف هــذا 
القطــاع ليــس فقــط مجــدي مــن حيــث أعــداد املشــتغلن، ولكــن 
أيضــاً مــن حيــث العائــد عــى التشــغيل وتوزيــع هــذا العائــد عــى 

ــن.   العامل

4.3 زيادة مشاركة النساء يف سوق العمل وتقليص معدالت 
      بطالتهن  

ترتبــط بطالــة النســاء يف ســوق العمــل بشــكل وثيــق مبــدى قــدرة 
القطاعــات اإلنتاجيــة عــى التشــغيل، وذلــك ألن القطاعــات اإلنتاجية 
هــي األكــر تشــغياً للنســاء عــادة، وهــذا يشــمل كل مــن الزراعــة 
ــر  ــات. لضعــف هــذه القطاعــات أث ــا املعلوم والصناعــة وتكنولوجي
عــى تــدين مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة الفلســطينية، حيــث 
أن النســاء تــرى بــأن ال مــكان لهــا يف ســوق العمــل. نظــراً لضعــف 
قطاعــي الزراعــة والصناعــات التحويليــة، فــإن معظــم النســاء يتجهن 
للقطاعــات الخدميــة وهــي ال توفــر عــدد كاف مــن الوظائــف. لــذا 
فــإن زيــادة االســتثار يف هــذه القطاعــات مــن شــأنه أن يقلــص مــن 

بطالــة النســاء وتشــجيع مشــاركتهن يف ســوق العمــل. 

4.4 إحالل التشغيل بني قطاعي الزراعة والبناء يف سوق العمل 
      الفلسطيني والعمل يف إرسائيل

أظهــر التحليــل بــأن هنــاك عاقــة إحــال يف التشــغيل بــن كل مــن 
قطاعــي الزراعــة والبنــاء يف الضفــة الغربيــة مــن جانــب، والعمــل 
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يف إرسائيــل مــن جانــب آخــر. أي أن التشــغيل يف هذيــن القطاعــن 
ــام  ــي أم ــل اإلرسائي ــوق العم ــح س ــن فت ــارش م ــكل مب ــر بش يتأث
ــل  ــوق العم ــح س ــن أن فت ــم م ــى الرغ ــطينين. وع ــال الفلس الع
ــة يف  ــض البطال ــاعد يف تخفي ــطينية يس ــة الفلس ــل للعال يف إرسائي
الســوق املحــي، إال أن كــون التشــغيل يف إرسائيــل هــش ويحتكــم 
إىل سياســات االحتــال بشــكل رئيــي، فإنــه تشــغيل غــر مســتقر 
ومتذبــذب، لذلــك ال بــد مــن التخطيــط للتقليــل مــن االعتــاد عليه 
يف املــدى املتوســط والطويــل. هشاشــة التشــغيل يف إرسائيــل تؤكــد 
ــي  ــذات والت ــة املحــي بال ــة االســتثار يف قطــاع الزراع ــى أهمي ع
ــة الفلســطينية  ــر اســتقراراً للعال ــؤدي إىل تشــغيل أك ــن أن ت ميك
يف االقتصــاد املحــي. كــا أن االســتثار يف هــذا القطــاع، خاصــة إذا 
ــة ميكــن  ــة غــر العادل ــة مــن املنافســة اإلرسائيلي ترافــق مــع حاي
أن يــؤدي إىل زيــادة الربحيــة وبالتــايل تحســن قــدرة هــذا القطــاع 

عــى دفــع أجــور أعــى وتوفــر تشــغيل أكــر.

ــث  ــن حي ــطة، م ــل النش ــات العم ــإن سياس ــابقاً ف ــر س ــا ذك وك
برامــج حكوميــة إليجــاد فــرص العمــل ومتويــل املشــاريع الصغــرة 
وتنشــيط االســتفادة مــن املعرفــة التقنيــة يف مجــال الزراعــة ميكــن 
أن يكــون لهــا أثــر كبــر يف هــذا القطــاع عــى املــدى القصــر. كــا 
ــع  ــم ساســل القيمــة وشــبكات التوزي أن تحســن وتنشــيط وتنظي
والتســويق يف هــذا القطــاع ميكــن أن تحســن اإلنتاجيــة ومســتوى 

الربحيــة فيــه.  

5.4 العمل الالئق وحقوق العامل  

ــاض مســتوى األجــور  ــة وانخف ــاع نســبة البطال ــع ارتف يف ظــل توق
يف ســيناريو األســاس، فإنــه مــن املطلــوب تأمــن حايــة أكــر 
لحقــوق العــال والعمــل عــى تحســن متثيلهــم النقــايب وقدرتهــم 
عــى “التفــاوض الجاعــي” لتأمــن حقهــم بالعمــل الائــق. ال 
ميكــن ضــان حقــوق العــال مــن دون العمــل عــى نظــام ضــان 
اجتاعــي عــادل يحقــق التكافــل االجتاعــي ويضمــن حقــوق 

ــة.  ــى البطال ــن ع ــي التأم ــال ويغط الع

إن ارتفــاع البطالــة املتوقــع يعنــي أن عــى املســؤولن االنتبــاه أيضــاً 
إىل جوانــب العمــل الائــق األخــرى مثــل التأمينــات عــى إصابــات 
العمــل وتطبيــق الحــد األدىن لألجــور وإحقــاق حقــوق العمــل مثــل 
اإلجــازات الســنوية وغرهــا، والتــي عــادة مــا يتــم التغــايض عنهــا 
عندمــا يكــون عــرض العمــل أعــى بكثــر مــن الطلــب عــى العمــل. 
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الســعي باتجــاه تحقيــق أهــداف التنمية 
ــل  ــددات العم ــق مح ــع تحقي ــر م ــكل كب ــع بش ــتدامة يتقاط املس
ــى  ــة ع ــة واملحافظ ــض البطال ــاه. إن تخفي ــا أع ــار له ــق املش الائ
اســتقرار األجــور الحقيقيــة وزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل 
وتحقيــق رشوط العمــل الائــق كلهــا مرتبطــة بشــكل كبــر بإطــار 
ــة  ــدوره مبنظوم ــار ب ــذا اإلط ــط ه ــليم. ويرتب ــوين س ــي وقان مؤس
مــن املحــددات مثــل تطبيــق قانــون العمــل وتقويــة وحــدات وزارة 
العمــل التــي تعمــل عــى التفتيــش عــى الخــروق التــي ترتكــب يف 

قطــاع العمــل. 
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