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تم إعداد هذه الورقة من قبل كل من المستشارين  السيدة سامية البطمة والسيد طارق صادق  بإشراف كل من السيد طارق حق 
"المستشار االقليمي لسياسات التشغيل لدى المكتب اإلقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية للدول العربية"، والسيدة رشا الشرفا 
"مسؤولة البرنامج في مكتب منظمة العمل الدولية في القدس"، والمستشار المحلي السيد عامر ماضي باالضافة الى السيدة آية 

جعفر" المسؤول المحلي لمكتب منظمة العمل الدولية في البلدان العربية".

 إن اآلراء الواردة في هذه الورقة تعكس وجهة نظر المؤلف، وال تعكس بالضرورة وجهة نظر منظمة العمل الدولية، وبالتالي يبقى 
المؤلف هو المسؤول عن أية أخطاء أو سهو.

تم إعداد هذه الورقة كجزء من االستجابة الفورية لمنظمة العمل الدولية للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد -19 في األرض الفلسطينية 
المحتلة ، بتمويل من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا( من خالل البرنامج اإلقليمي المشترك لتعزيز 
فرص العمالة المنتجة والمعاملة الالئقة للمرأة في مصر واألردن وفلسطين ومن حكومة الكويت من خالل مشروع دعم تطوير 

سياسات التوظيف في األرض الفلسطينية المحتلة.
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W	 مقدمة

 بعد تشخيص حاالت كوفيد- 19 األولى في مدينة بيت لحم في  الخامس من آذار ٢٠٢٠، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات سريعة 
الحتواء الوباء، حيث قامت بفرض إغالق شامل على المناطق المصابة، وعملت على اقامت مراكز صحية متخصصة وفرضت حظراً على 
التنقل بين  األرض  الفلسطينية المحتلة والعالم في الثاني والعشرين من شهراذار. وقد استمر هذا االغالق حتى السادس من  أيار 
حيث بدأت السلطة الفلسطينية بعد ذلك بتخفيف اإلغالق تدريجياً  ليتم رفعه بشكل تام في الخامس والعشرين  من ذات الشهر. 
وحتى تاريخ  ٨ يونيو/ حزيران ٢٠٢٠ ، تم تشخيص 6٥1 حالة في االراضي الفلسطينية المحتلة موزعة على النحو التالي : ٢٧% في 
محافظة القدس، 61% في سائر الضفة الغربية و11% في قطاع غزة.  وارتبط سبب االصابة في 6٠% من الحاالت بالعمال الفلسطينيين 
داخل سوق العمل اإلسرائيلي. ورغم أن هذه المرحلة تمثل الموجة األولى لتفشي الوباء، بدأ عدد الحاالت المصابة باالزدياد بعد 
رفع اإلغالق بشهر واحد. وظهرت الموجة الثانية لتفشي الوباء بحدة أكبر حيث بلغ عدد الحاالت المسجلة في االراضي الفلسطينية 
المحتلة  ٧٧3٤ حالة و٤٧ حالة وفاة في الفترة ما قبل منتصف تموز ٢٠٢٠. هذا وقد تركز ٧٠% من تلك الحاالت في محافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية مما دفع الحكومة إلى فرض إغالق جديد لمدة 1٠ أيام )من تاريخ 3- حتى 13 تموز(، وبعدها قررت الحكومة 

تخفيف القيود. )مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، ٢٠٢٠(. 

وعلى الرغم من أن نسبة اإلصابات بكوفيد - 19 في المرحلة األولى النتشار الوباء في االراضي الفلسطينية المحتلة كانت منخفضة1، 
إال أنه وبسبب ارتفاع عدد الحاالت اإليجابية في الموجة الثانية والحاجة إلعادة فرض اإلغالق كان متوقعاً أن تكون التبعات االقتصادية 
للوباء حادةوتحّوله من أزمة صحية إلى صدمة اقتصادية كبيرة ومشكلة لسوق العمل. وكما هو الحال في سائر انحاء العالم، لم تؤثر 
هذه الصدمة على عرض السلع والخدمات فقط ، لكنها اثرت على الطلب ايضاً  في االستهالك واالستثمار، حيث نتج عن االغالقات 
انقطاع في اإلنتاج والذي امتد بدوره إلى سالسل العرض. وفي نفس الوقت بدأت جميع المشاريع بغض النظر عن حجمها في مواجهة 
تحديات جدية، خاصة تلك المشاريع المرتبطة بالسياحة والفنادق وقطاع الخدمات بشكل عام مما أّدى إلى خفض اإليرادات وإعالن 
اإلفالس وفقدان الوظائف في قطاعات محددة )منظمة العمل الدولية أ٢٠٢٠(. هذا وقد نتج عن انتشار الوباء واالغالقات المتكررة 
للقطاعات المختلفة تفاقم األوضاع االقتصادية التي تتأثر بدورها باإلحتالل اإلسرائيلي الذي يفرض القيود على حركة المواطنين والسلع 

ويصادر الموارد الطبيعية. حيث أدت هذه اإلجراءات مجتمعة إلى إضعاف القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني. 

هذا باالضافة الى فرض  اسرائيل قيوداً على دخول المعدات المخبرية الالزمة واألدوات الطبية المطلوبة لفحص ومعالجة حاالت كوفيد 
19- مما يضع حياة الفلسطينيين في خطر أكبر )وزارة الصحة الفلسطينية، ٢٠٢٠(.   

ومن ناحية سوق العمل، فرضت اجراءات حظر السفر والحجر الصحي واإلغالق صعوبات على المشاريع االقتصادية وتحديداً المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في حفظ ديمومة عملياتها. لم يتمكن العديد من العمال الوصول إلى اماكن عملهم أو تأدية مهامهم 
الوظيفية، ما أدى إلى خفض مستوى الدخل وزيادة معدالت الفقر. إضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم استقرار البيئة الحالية، فمن المرجح 
أن تؤخر الشركات االستثمارات وعمليات شراء السلع وتوظيف العمال، ويمكن القول بأن آفاق االقتصاد وحجم ونوعية العمالة ال زالت 
مبهمة، ونتيجة لهذا األمر أعلن صندوق النقد الدولي دخول االقتصاد العالمي رسمياً في حالة كساد )صندوق النقد الدولي، ٢٠٢٠(. 

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أثر كوفيد -19 على سوق العمل في األرض الفلسطينية المحتلة رغم شح البيانات، وتقديم 
التوصيات بناء على نتائج التحليل فيما يتعلق بالحد من أثر الوباء على سوق العمل الفلسطيني . وبناًء عليه، تم االعتماد على ثالثة 

ابعاد تم أخذها بعين االعتبار في تقييم اإلطار السياقي للوباء على سوق العمل وهي كالتالي: 

 1. كمية الوظائف )البطالة والبطالة الجزئية(، ٢. نوعية العمل )من حيث األجور والوصول للحماية االجتماعية(، 3. واألثر على 
مجموعات محددة تبدو أكثر ضعفاً أمام نتائج سوق العمل السلبية. 

ويستنير التحليل الحالي باإلطار السياساتي المبني على األركان األربعة لمنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى ارشاد تدخالت 

1 منذ نهاية مايو ٢٠٢٠ ثبتت نسبة اإلصابة بكوفيد 19 يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل ٠.٠٤ من بني كل 1٠٠.٠٠٠ شخص مقارنة بـ 3.3 يف ارسائيل و٢.٢ يف اإلمارات العربية 
املتحدة و٨.٤ يف ايران و٧٧ يف بلجيكيا و٥٨.٥ يف اسبانيا و٥٠ يف بريطانيا )يب يب يس، ٢٠٢٠(.



الحكومة واالستجابات السياساتية المطلوبة لتسهيل عملية تعافي مستدامة ومتساوية.



W	  مراجعة أدبيات حول أثر كوفيد- 19 على سوق العمل  .1

االجتماعية الديمغرافية باإلضافة الى األوضاع الصحية ما قبل 
التواصل فعالة  الوباء. وفي كوريا حيث كانت متابعة  انتشار 
على وجه التحديد، لوحظ استمرار عدد كبير من العمال في 
عملهم كالعادة. والحظ المؤلفون فعالية الصين في نقل عمالها 
للعمل عن بعد بينما كافحت البلدان الغربية في أوروبا وأميركا 
الشمالية للحفاظ على انتاجية القوة العاملة لديها كما يتضح 
من اجابات المستجيبين العاملين والذين هم االن خارج العمل. 
وتوضح الدراسة أن البلدان التي شملتها الدراسة اظهرت قدرة 
عالية على العمل عن بعد في قطاع التعليم، وأفاد ٥1% من 
المستجيبين العاملين أنهم كانوا قادرين على العمل عن بعد إال 
ان قطاع التجارة بالتجزئة أظهر ضعفاً واضحاً، وفي نفس الوقت 

قال 31% من المستجيبين العاملين إنهم توقفوا عن العمل. 

ولتقييم مستوى قدرة العمال على ممارسة عملهم من البيت 
خالل فترة الوباء، أجرى )Zhang et al( )٢٠٢٠( دراسة مسحيّة 
حول المواطنين الصينيين في نهاية شباط )بعد شهر واحد من 
اإلغالق الذي فرضته الحكومة الصينية(، ووجدت الدراسة أن 
٢٧% من القوة العاملة استمروا في العمل في مكاتبهم و%3٨ 
 Prassl ( من البيت، و أن ٢٥% توقفوا عن العمل تماماً. وأجرى
et al(  )٢٠٢٠( دراسة شبيهة في الواليات المتحدة وبريطانيا 
في نهاية آذار  حيث أفادت الدراسة أن نسبة المهام التي يمكن 
تنفيذها من البيت تختلف من مهنة ألخرى )تتراوح النسبة ما 
بين ٢٠% الى ٧٠%(  وأن احتمالية أداء الوظائف مرتفعة األجور 

من البيت كانت أكثر من غيرها. 

في  بيانات   )٢٠٢٠(   )Dingel and Neiman( ويستخدم  
 %3٧ أن  قدروا  حيث  الوظيفية  المعلومات  لشبكة  دراستين 
من الوظائف يمكن القيام بها من البيت بينما افادت دراسة 
على  الحاصلين  غير  العمال  أن   )٢٠٢٠(   )Mongey et al(
شهادات جامعية وغير العاملين في الوظائف المكتبية تبقى 
احتمالية قدرتهم على العمل من البيت أقل.  ودرس كل من 
 Andersen et al. )2020(, Chen et al. )2020(, and Baker(
et al. )٢٠٢٠(  استجابة االنماط االستهالكية للوباء ووجدوا أن 
نمط االستهالك قد تحول لصالح المواد الغذائية واالحتياجات 
الطبية. وعلى المستوى الكّمي، تظهر بعض األدبيات تقوم على 
لتحديد  مشترك  بشكل  واالقتصاد  الوباء  ديناميكيات  نمذجة 
 Kaplan et( التكلفة والمنافع االقتصادية للسياسات المختلفة

.)al., 2020; Krueger et al., 2020

1.1 مراجعة أدبيات حول تأثير 
كوفيد- 19 على مستوى العالم 

 يالحظ في سياق انتشار وباء كوفيد -19 نقص في البيانات 
حول أثر الوباء على سوق العمل مما يفرض تحدياً كبيراً. فقد 
أعاق شح البيانات جهود البحث على المستوى العالمي حيث 
وجب على خبراء االقتصاد التنبؤ باستخدام معلومات محدودة، 
اتخاذ  عليها  كان  والتي  الحكومات  على  ينطبق  االمر  وذات 
قرارات على أساس معلومات محدودة حول التكاليف والمنافع 
األمر على هذا  ينطبق هذا  بإجراءات اإلغالق. كما  المرتبطة 
البحث ال سيّما في ظل غياب بيانات تفصيلية حول أثر كوفيد-  

19 على سوق العمل.

العالمي ككل،  ومن حيث أثر وباء كوفيد -19 على االقتصاد 
أظهرت بيانات اصدرها مكتب اإلحصاءات الفرنسي يوم ٢6 آذار 
المستوى  6٥%  من  بنسبة  الفرنسي كان يعمل  االقتصاد  بأن 
المعتاد، وقدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )٢٠٢٠( 
في   %٢٥ بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  انخفاض  وجود 
أجراها  أخرى  دراسة  ويوجد  المنظمة.  في  األعضاء  البلدان 
مستوى  على  الصدمات  لتقدير  العام  هذا   )Barro et al(
واغالق  الرئيسة  للصناعات  قائمة  دراسة  خالل  من  الصناعة 
دراسة  على  )بناء  البيت  من  العمل  على  والقدرة  المدارس 
الصدمات  االتصاالت(. واستخدمت هذه  تكنولوجيا  استخدام 
في نموذج مدخالت ومخرجات متعددة القطاعات، وخرجت 
بتقدير بأن تطبيق التباعد االجتماعي لستة اسابيع يخّفض الناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة 6.٥%. 

وتستند الدراسات المتعلقة بأثر كوفيد -19 على سوق العمل 
على مبادرات كثيرة لجمع البيانات التي ركزت بشكل كبير على 
 Fetzer et al., 2020; Adams-Prassl et al.,(البلدان المتطورة
2020( . ويساهم )Belot et al, 2020(  على سبيل المثال في 
الجهود المبذولة لتقييم أثر الوباء على أسواق العمل من خالل 
6 بلدان هي )الصين،  تقييمات مبنية على عينات ممثلة في 
وكوريا الجنوبية، واليابان، وبريطانيا، وايطاليا وأكبر أربع واليات 
في الواليات المتحدة األميركية(.  وركزت الدراسات المسحية 
،والدخل،  المعيشية  ،والظروف  العمل  ظروف  على  الستة 
والسلوك )التباعد االجتماعي، غسيل اليدين ووضع الكمامة(، 
والخصائص  للفايروس،  والتعرض  الوباء،  حول  والمعتقدات 
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العمل  اسواق  أن  المختصرة  األدبية  المراجعة  هذه  وتوضح 
تأثروا بوباء كوفيد -19 بشكل دراماتيكي، مما  واالقتصاد قد 
كان له تبعات كبيرة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة 
كل  على  األمر  هذا  وينطبق  المعيشة.  ومستوى  واالستهالك 
بين  متفاوت  بشكل  ولكن  محدد  إقليم  على  وليس  العالم 
البلدان، إذ تعاني الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية 

تبعات اقتصادية كبيرة ذات بعد دراماتيكي.

1.2  كوفيد - 19 في األرض 
الفلسطينية المحتلة:  

فحص المراقب االقتصادي لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية 
19 في شهر نيسان  أثر كوفيد-  الفلسطيني )ماس(  )٢٠٢٠( 
٢٠٢٠ على اقتصاد الضفة الغربية باستخدام  نموذج المدخالت 
والمخرجات الذي صممه البنك الدولي. يركز هذا التقييم على 
اثنين من السيناريوهات: يفترض السيناريو األول أن اإلجراءات 
التي فرضتها الحكومة الفلسطينية في ٢٢ اذار ستبقى سارية 
المفعول لمدة شهر ونصف ومن ثم تُرفع بالتدريج. ويفترض 
المتشائم استمرار اإلغالق لثالثة شهور ومن  الثاني  السيناريو 
الناتج  ينقبض  األول،  السيناريو  ووفق  بالتدريج.  تخفيفها  ثم 
المحلي اإلجمالي بمعدل ٢1% )زيادة بنسبةـ ٢6% اخذاً باالعتبار 
الخسائر الناتجة عن انقطاع العمل في اسرائيل( مقارنة بـ %3٥ 
العمال في  باالعتبار خسائر  الثاني )3٨% اخذاً  السيناريو  في 
البطالة  معدالت  ارتفاع  توقع  الوقت،  نفس  وفي  اسرائيل(. 
لتصل في الضفة الغربية الى 3٠% في السيناريو األول و%36 
حسب السيناريو الثاني.  هذا و قد كانت قد ثبتت معدالت 
البطالة في الضفة الغربية خالل العام ٢٠19 على 1٥% ما يعني 
أن التوقعات تكهنت تضاعف معدالت البطالة. وتبين النتائج 
الى  يفتقرون  الذين  العمال  بين صفوف  العمالة  انخفاض  أن 
المهارات )19%( سيكون أعلى من اإلنخفاض في صفوف العمال 

ذوي المهارات )%1٥(.

ويحدد المراقب االقتصادي في ماس القطاعات التي يُتوقع أن 
تكون األكثر واألقل تأثراً بالوباء. تشمل القطاعات األكثر تأثراً 
والتخزين،  والمواصالت،  والتجارة،  الحجر،  ،وصناعة  التعدين 
والخدمات بشكل عام ، والسياحة. وأما القطاعات األقل تأثراً، 
فتشمل الرعاية الصحية، والتعليم ،والتوريدات الغذائية والطبية 

،والتصنيع وغيرها .  

وعند مناقشة موضوع البطالة، يميز المراقب االقتصادي بين 
للبطالة حسب  العمال وفق مستوى تعرضهم  أنواع من  ثالثة 
التصنيف التالي: )اوال( عمال عاطلون عن العمل بشكل مؤقت 

ويعودون للعمل بعد انتهاء الوباء، و)ثانيا( العمال الذين تم 
تسريحهم بسبب الوباء، و)ثالثا( الباحثون عن عمل. 

يركز التحليل على العمال المتوقع تسريحهم وأغلبيتهم من ذوي 
األجر غير المنتظم. حيث أنه ووفق بيانات ٢٠1٧، يُشكل العمال 
غير المنتظمين 1٧% من القوة العاملة ويتركزون في الوظائف 
التي ال تحتاج إلى مهارات عالية، والوظائف االبتدائية )ماس 

 .)٢٠٢٠

المركزي  )الجهاز  الفلسطيني  المركزي لإلحصاء  للجهاز  ووفقا 
لإلحصاء ٢٠٢٠أ( تُظهر التقديرات المبنية على نموذج التوقع 
الداخلي انخفاض بـنسبة 13.1٥% في الناتج المحلي اإلجمالي 
التقدير  ويشير  ولطلب.  العرض  جانبي  على  لصدمات  نتيجة 
الى استمرار عمل ما ال يزيد عن3٧,336 منشأة من مجموع 
1٤٢,٤٠٠ منشأة ) في األرض الفلسطينية المحتلة( كنتيجة لقرار 
السلطة الوطنية كبح النشاطات االقتصادية في ٢٢ آذار، ٢٠٢٠ 
)وهذه النسبة تشكل ٢6.٢% من المجموع الكلي للمنشآت(. 
األرض  في  وعاملة  1٠٥,3٤٥عامال  المنشآت   هذه  وتوظف 
الفلسطينية المحتلة من مجموع ٢٤٢,9٠٤ عامل )٧1,٠٤3 في 
المركزي لإلحصاء  )الجهاز  الغربية و3٤,3٠٢ في غزة(  الضفة 

الفلسطيني، ٢٠٢٠، ب(. 

هذا باالضافة الى أن البنك الدولي )٢٠٢٠( كان قد أجرى أيضاً 
تقديراً يعتمد على نموذج المدخالت والمخرجات لتأثير كوفيد 
- 19 على االقتصاد الفلسطيني. وتشير تقديرات البنك إلى أن 
االقتصاد سينكمش بنسبة ٥% إذا استمر اإلغالق لمدة شهرين و 
1٠% إذا ظل ساريًا لمدة ٤ أشهر. ونتيجة لذلك، سينكمش الطلب 
٢٥% من مساهمات  بنسبة  الغربية  الضفة  اقتصاد  الكلي في 
الفلسطيني وبنسبة ٥٠% من مساهمات  العمال في االقتصاد 
العمال في إسرائيل، أي بمعدل إجمالي يصل الى 3٠%.  تعتمد 
هذه التقديرات على عدد من االفتراضات القائمة على فقدان 

فرص العمل وانخفاض في االستهالك. 

وفي غزة يُتوقع انخفاض الطلب بنسبة ٢٥% ألن العدد األكبر 
ورواتب  العام،  القطاع  في  العاملين  من  هم  الموظفين  من 
بأن  التقديرات  وتبين  تتأثر.   لم  القطاع  هذا  في  العاملين 
الفلسطيني يؤثر بطريقة دراماتيكية  الوباء على االقتصاد  أثر 
والطلب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  على  آثاره  وتنعكس 
واالستهالك باإلضافة الى سوق العمل.  وعلى أية حال، ال تّقيم 
هذه التقارير بالتفصيل أثر الوباء على سوق العمل من حيث 
العمالة والقطاعات االقتصادية أو المشاركة، وبالتالي سيحاول 
هذا التقرير تقديم نظرة ثاقبة حول أثر الوباء على ديناميكيات 

سوق العمل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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W	 2. االقتصاد الفلسطيني: بين مطرقة االحتالل اإلسرائيلي
وسندان وباء كوفيد - 19

المختلفة وذلك  االقتصادية  القطاعات  البنيوية في  التشوهات  ناتجة عن  الفلسطيني تحت ظروف وقيود صعبة  االقتصاد  يرزح 
بسبب القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ عام 196٧. ورغم عملية السالم المستمرة منذ أكثر من ٢6 سنة، ال زال 
الفلسطينيون يفتقرون للسيطرة على المجاالت الرئيسية كالموارد الطبيعية وحركة العمالة والسلع، باالضافة الى عدم السيطرة على 
الحدود وقطاعات من األراضي والوسائل االقتصادية كالسياسة النقدية. ونتيجة لذلك، تآكلت القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني. 
يتضح ذلك في تغير هيكل الناتج المحلي اإلجمالي حيث تدنت اسهامات كل من قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع خالل السنوات 
الماضية. ففي عام 199٤، بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي 1٢% وانخفضت إلى ٧% في العام ٢٠1٨ . كما 
انخفضت اسهامات قطاع التصنيع في نفس الفترة من ٢٢% إلى 13%. إّن قاعدة اإلنتاج الضعيفة وقلة االستثمار في االقتصاد الفلسطيني 
تتضح في االنخفاض الطفيف في مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي اإلجمالي حيث انخفضت من 6% عام 199٤ إلى ٥.3% عام 
٢٠1٨ ، وفي المقابل، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات واإلدارة العامة من 6٠% عام 199٤  إلى ٧٤.٥% عام ٢٠1٨ )الجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية، ٢٠19(. 

 إن نوايا اسرائيل المعلنة لضم المزيد من األراضي في الضفة الغربية والذي تم تأجيله حاليا الى اجل غير معلن من سلطة االحتالل 
ستزيد من تفاقم آثار السياسات اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني عند التنفيذ، حيث أن مصادرة األراضي والمياه والموارد الطبيعية 

األخرى والقيود المفروضة على الحركة ستؤثر على قدرة الفلسطينيين اإلنتاجية و التجارة والنمو االقتصادي. 

إن هذه التحديات البنيوية الصعبة تحتوي على تبعات تؤثر على سوق العمل وقدرته على خلق فرص عمل الستيعاب الفلسطينيين . 
وخاصة في حال تم تنفيذ خطط الضم اإلسرائيلية، والتي من المتوقع أن تحدث دماراً اقتصادياً ملموساً.  

2.1  توجهات العمالة ومعدالت البطالة 

 وفق احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في شهر 
آذار )٢٠٢٠ت( بلغ عدد عمال األراضي الفلسطينية المحتلة 
1,٠1٠,٠٠٠  منهم 616 ألف في الضفة الغربية و ٢61 الف عامل 
في قطاع غزة و133 ألف يعملون في اسرائيل والمستوطنات 
اإلسرائيلية. بالنسبة لمعدالت المشاركة في القوى العاملة، فقد 
بلغت في العام ٢٠19 ٤٤,3% من اجمالي عدد السكان الذين 
و1,%1٨  للرجال   %69,9 سنة:  و6٥   1٥ بين  أعمارهم  تتراوح 
العاملة  القوة  في  النساء  مشاركة  نسبة  تدني  ورغم  للنساء. 
مقارنة  باالرتفاع  آخذة  كانت  أنها  إال  العالمية،  بالمقاييس 
بالمستوى المتدني جداًفي عام 199٥ والذي كان يصل الى %11. 
وتوضح دراسات كثيرة وجود تناقض بين مستوى تعليم النساء 
المرتفع ومعدالت مشاركتها المنخفضة في القوة العاملة، إذ 
لعب االحتالل اإلسرائيلي دوراً رئيسياً في إبقاء معدالت مشاركة 
السؤال فيما إذا ستؤدي  العمل منخفضة٢. ويبقى  النساء في 

الحالية إلى زيادة في معدالت  انتشار وباء كوفيد- 19  حالة 
المشاركة النسائية بسبب ما تواجهه األسر من شح في الدخل.

القطاع  العمال في  العمالة، يعمل 66% من  من حيث توزيع 
اسرائيل  في   %.13.٢ و  العام  القطاع  في  و٢٠.٧%  الخاص، 
والمستوطنات )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٢٠ب(. 
في  البطالة  معدالت  ارتفاع  مدى  يالحظ  الوقت،  نفس  وفي 
1٧.6% في  البطالة  المحتلة حيث سجلت  الفلسطينية  األرض 
الضفة الغربية، و٥٢% في قطاع غزة. والجدير بالذكر أن معدالت 
البطالة ترتفع خاصًة بين الشباب حيث سجلت ٤٢% في  األرض 
الفلسطينية المحتلة، وبلغت 6٤% للنساء و3٨% للرجال. وعالوًة 
على ذلك، تنخفض معدالت البطالة حسب مستوى التعليم عند 
الرجال، إال ان الحال ليس كذلك عند النساء، والسبب الرئيس 
في ذلك ازدياد معدالت مشاركة النساء المتعلمات في القوة 

العاملة )ماس، ٢٠19(. 

٢ وللنظر أكرث يف القضية، ميكنك الرجوع إىل عمل اصالح جاد )19999(، ورميا حاممة 
)٢٠٠1(، وسامية البطمة ٢٠13.
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الشكل )1(: معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية المحتلة 

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات مختلفة. 

هذا ويتوقع أيضاً أن ترتفع معدالت البطالة نتيجة لفقدان فرص العمل في سوق العمل اإلسرائيلية بسبب اإلغالق المرتبط بكوفيد - 19 
حيث بلغ عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية قبل انتشار الوباء 133,3٠٠عامل )11٠.٤ ألفاً في اسرائيل 
و٢٢,9٠٠ في المستوطنات( )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، ٢٠19(. وتشكل نسبة النساء من القوة العاملة 
الفلسطينية في اسرائيل والمستوطنات 1% فقط. وعلى نطاق أوسع، يتوقع أن تؤثر أزمة كوفيد - 19 بشكل غير متناسب على النساء 
والشباب وغيرهم من مجموعات العمال األقل حظاً. إن فقدان الوظائف يزيد من نسبة اإلعالة في االقتصاد )عدد األفراد المعتمدين 

في اإلعالة على كل عامل(، وربما ينضوي هذا األمر على تبعات سلبية كالفقر واالعتياش. 

2.2 توزيع العمال على القطاعات 

9 
 

  ةلاطبلا تالدعمو ةلامعلا تاھجوت  2.1

 لامع ددع غلب )ت2020( راذآ رھش يف ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا تایئاصحا قفو 
 يف لماع فلا 261 و ةیبرغلا ةفضلا يف فلأ 616 مھنم  1,010,000 ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا
 ةلماعلا ةوقلا ةكراشمل ةبسنلاب .ةیلیئارسإلا تانطوتسملاو لیئارسا يف نولمعی فلأ 133و ةزغ عاطق
 حوارتت نیذلا صاخشألا نم مھ نیلماعلا نم %44.3 : يتآلاك ةعزوم 2019 ماعلا يف تناك دقف
 ءاسنلا ةكراشم ةبسن يندت مغرو .ءاسن %18.1و ،لاجر %69.9 مھنم ،ةنس 65-15 نیب  مھرامعا
 ماع يفًادج يندتملا ىوتسملاب ةنراقم عافترالاب ةذخآ تناك اھنأ الإ ،ةیملاعلا سییاقملاب ةلماعلا ةوقلا يف

 ءاسنلا میلعت ىوتسم نیب ضقانت دوجو ةریثك تاسارد حضوتو .%11 ىلا لصی ناك يذلاو 1995
 يفً ایسیئر ًارود يلیئارسإلا لالتحالا بعل ذإ ،ةلماعلا ةوقلا يف ةضفخنملا اھتكراشم تالدعمو عفترملا
 ءابو راشتنا ةلاح يدؤتس اذإ امیف لاؤسلا ىقبیو .2ةضفخنم لمعلا يف ءاسنلا ةكراشم تالدعم ءاقبإ
 .لخدلا يف حش نم رسألا ھھجاوت ام ببسب ةیئاسنلا ةكراشملا تالدعم يف ةدایز ىلإ ةیلاحلا 19 -دیفوك

 
 و ماعلا عاطقلا يف %20.7و ،صاخلا عاطقلا يف لامعلا نم %66 لمعی ،ةلامعلا عیزوت ثیح نم

 ،تقولا سفن يفو .) ب2020 ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا( تانطوتسملاو لیئارسا يف %.13.2
 يف %17.6 ةلاطبلا تلجس ثیح ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا يف ةلاطبلا تالدعم عافترا ىدم ظحالی
 فوفص نیب ادایدزا دھشت ةلاطبلا تالدعم نأ ركذلاب ردجبو .ةزغ عاطق يف %52و ،ةیبرغلا ةفضلا
 .لاجرلا نم %38و ءاسنلا نم %64 مھنیب ،ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا  يف %42 تلجس ثیح بابشلا
 كلذك سیل لاحلا نا الإ ،لاجرلا دنع میلعتلا ىوتسم بسح ةلاطبلا تالدعم ضفخنت ،كلذ ىلع ًةوالعو
 ،سام( ةلماعلا ةوقلا يف تاملعتملا ءاسنلا ةكراشم تالدعم دایدزا كلذ يف سیئرلا ببسلاو ،ءاسنلا دنع

2019(.  

  ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف ةلاطبلا تالدعم :)1( لكشلا

 
  .ةفلتخم تاونس ،ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا

 

 ببسب ةیلیئارسإلا لمعلا قوس يف لمعلا صرف نادقفل ةجیتن ةلاطبلا تالدعم عفترت نأً اضیأ عقوتیو اذھ
 ةیلیئارسإلا تانطوتسملاو لیئارسا يف نیینیطسلفلا لامعلا ددع غلب ثیح 19 - دیفوكب طبترملا قالغإلا
 زاھجلا( )تانطوتسملا يف 22,900و لیئارسا يفً افلأ 110.4( لماع133,300 ءابولا راشتنا لبق
 ةینیطسلفلا ةلماعلا ةوقلا نم ءاسنلا ةبسن لكشتو .)2019 ،ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا
 ریغ لكشب 19 - دیفوك ةمزأ رثؤت نأ عقوتی ،عسوأ قاطن ىلعو .طقف %1 تانطوتسملاو لیئارسا يف
 نم دیزی فئاظولا نادقف نإ ً.اظح لقألا لامعلا تاعومجم نم مھریغو بابشلاو ءاسنلا ىلع بسانتم

                                                             
 .2013 ةمطبلا ةیماسو ،)2001( ةمامح امیرو ،)19999( داج حالصا لمع ىلإ عوجرلا كنكمی ،ةیضقلا يف رثكأ رظنللو 2
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وقطاع  الغربية  الضفة  )في  الفلسطينيين  العمال  توزيع  إن   
يوضح  والمستوطنات(  اسرائيل  في  العاملين  فيهم  )بما  غزة 
3٧% من  األكبر حيث يوفر  المشغل  الخدمات هو  بأن قطاع 
إجمالي العمالة )3٠% في الضفة الغربية و٥6% في غزة(. شّكل 
العاملون في قطاع البناء واإلنشاء 1٧% في عام ٢٠19، وبلغت 
والمطاعم  التجارة  قطاعي  في  والموظفين  العاملين  نسبة 
والفنادق ٢٢% وفي القطاع الزراعي ٥% ويالحظ التقارب في 
هذه المعدالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وشّكل العمال 
الذين يعملون في صناعات التعدين والتصنيع 1٤% في الضفة 

الغربية و6% في قطاع غزة )ماس، ٢٠٢٠(.  

القطاع األكثر تضرراً من آثار وباء كوفيد-19 هو قطاع الخدمات 
من  للحد  اإلغالق  عليه  فُرض  الذي  األول  القطاع  كان  حيث 
انتشار فايروس كورونا. وبما أن قطاع الخدمات هو الموظّف/
المشّغل األكبر، فإن تعطله يؤدي إلى تبعات كبيرة في سوق 
العمل والعمالة.  في الوقت نفسه، عانى قطاع الزراعة والتصنيع 

بالفعل من انخفاض واضح في مساهمتهما في التشغيل، كما 
يوضح الشكل ٢. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير وجود 
االحتالل اإلسرائيلي والسياسات ذات الصلة التي أعاقت تطوير 
هذين القطاعين، كما أوضحنا سابًقا. أما فيما يتعلق بمشاركة 
العنصر النسائي في سوق العمل ، فقد سجل الوضع سوءا أكبر 
حيث انخفضت نسبة العامالت في القطاع الزراعي من %13.1 
في عام ٢٠1٥ إلى 6.٧% في عام ٢٠19 )الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني ، مسح القوى العاملة، ٢٠19(.
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الشكل  )٢(: مساهمة القطاعات اإلنتاجية في التشغيل    

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات مختلفة. 

إن العتماد االقتصاد على قطاع الخدمات في التشغيل وتراجع مساهمة القطاعات اإلنتاجية في توليد الوظائف آثار هائلة على سوق 
العمل، والذي يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبًقا.

 تبلغ نسبة العمال الفلسطينيين العاملين مقابل أجر ٧1% منذ عام ٢٠19، وهذه النسبة على وجه التحديد عالية وتشير إلى مدى 
اعتماد العمال على األجور في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ومن جهة أخرى، ال يمثل أرباب العمل سوى 6.٥% من إجمالي 
السكان العاملين في األراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يدل على الضغط الكبير الذي تواجهه هذه الشريحة في حال فرض اإلغالق. 
ويشكل العاملون لحسابهم الخاص ما نسبته 1٨% من إجمالي العمال والتي تعرضت للدمار بسبب اإلغالق، كما سنوضح الحقاً. )الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، ٢٠19(.

في الوقت نفسه، واعتباًرا من عام ٢٠19، شكل العمال غير المنظمون ٥٧% من إجمالي العاملين في األرض الفلسطينية المحتلة، منهم 
٥9% في الضفة الغربية و٥1% في قطاع غزة. وهذا يعني ضمناً وجود نسبة عالية من العمال غير المحميين الذين هم أكثر عرضة 
لخطر الضائقة االقتصادية في ضوء الدخل المحدود غير المضمون الذي يتمتعون به. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٢٠ت(.

وإذا ما نظرنا إلى وضع العاملين بأجروفق بيانات ٢٠19،  نجد أن 3٠% ممن يعمل منهم في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد 
األدنى لألجور )1٤٥٠ شيكل(، بمعدل ٢9% من الرجال و3٥% من النساء. وهذا يعني أن أي خسارة أو انخفاض في تلك األجور المتدنية 
سيكون له اثر دراماتيكي على العمال الذين يتقاضونها، وأثر حاد على النساء اللواتي يتقاضين أجوراً اقل من نظرائهن الرجال. وما 
يثير القلق وجود مجموعة من العمال الذين يعملون دون عقود عمل موقعة، وتشكل نسبتهم ٤٨% من إجمالي العاملين مقابل أجر 
في القطاع الخاص. يجدر بالذكر أنه من النادر أن يتلقى هؤالء العمال أي دعم من الحكومة بل واألكثر احتماال أن يتم تسريحهم أو 

تخفيض أجورهم من قبل أرباب العمل )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، ٢٠19(.    

 2.3 األجور 
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 رمألا اذھ يوضنی امبرو ،)لماع لك ىلع ةلاعإلا يف نیدمتعملا دارفألا ددع( داصتقالا يف ةلاعإلا ةبسن
   .شایتعالاو رقفلاك ةیبلس تاعبت ىلع

 
  تاعاطقلا ىلع لامعلا عیزوت 2.2 

 لیئارسا يف نیلماعلا مھیف امب( ةزغ عاطقو ةیبرغلا ةفضلا يف( نیینیطسلفلا لامعلا عیزوت نإ 
 ةلماعلا ةوقلا نم %37 لثمی ثیح تامدخلا عاطق وھ ربكألا لاغشإلا عاطق نأب حضوی )تانطوتسملاو
 ماع يف %17 ءاشنإلاو ءانبلا عاطق يف نولماعلا لّكش .)ةزغ يف %56و ةیبرغلا ةفضلا يف 30%(

 عاطقلا يفو %22 قدانفلاو معاطملاو ةراجتلا يعاطق يف نیفظوملاو نیلماعلا ةبسن تغلبو ،2019
 نیذلا لامعلا لّكشو .ةزغ عاطقو ةیبرغلا ةفضلا نیب تالدعملا هذھ يف براقتلا ظحالیو %5 يعارزلا
   .)2020 ،سام( ةزغ عاطق يف %6و ةیبرغلا ةفضلا يف %14 عینصتلاو نیدعتلا تاعانص يف نولمعی

 ضُرف يذلا لوألا عاطقلا ناك ثیح تامدخلا عاطق وھ 19-دیفوك ءابو راثآ نم ًاررضت رثكألا عاطقلا
 ،ربكألا لّغشملا/فّظوملا وھ تامدخلا عاطق نأ امبو .انوروك سوریاف راشتنا نم دحلل قالغإلا ھیلع
 ةعارزلا عاطق ىناع ،ھسفن تقولا يف  .ةلامعلاو لمعلا قوس يف ةریبك تاعبت ىلإ يدؤی ھلطعت نإف
 كلذ عجریو .2 لكشلا حضوی امك ،لیغشتلا يف امھتمھاسم يف حضاو ضافخنا نم لعفلاب عینصتلاو
 نیذھ ریوطت تقاعأ يتلا ةلصلا تاذ تاسایسلاو يلیئارسإلا لالتحالا دوجو ریثأت ىلإ يساسأ لكشب
 لجس دقف ، لمعلا قوس يف يئاسنلا رصنعلا ةكراشمب قلعتی امیف امأ .اًقباس انحضوأ امك ،نیعاطقلا
 ىلإ 2015 ماع يف ٪13.1 نم يعارزلا عاطقلا يف تالماعلا ةبسن تضفخنا ثیح ربكأ اءوس عضولا

 .)2019 ،ةلماعلا ىوقلا حسم ، ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا( 2019 ماع يف 6.7٪

 
  لیغشتلا يف ةیجاتنإلا تاعاطقلا ةمھاسم :)2(  لكشلا 

 
  .ةفلتخم تاونس ،ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا

 
 دیلوت يف ةیجاتنإلا تاعاطقلا ةمھاسم عجارتو لیغشتلا يف تامدخلا عاطق ىلع داصتقالا دامتعال نإ
 .اًقبسم ةدوجوملا فعضلا طاقن مقافت ىلإ يدؤی يذلاو ،لمعلا قوس ىلع ةلئاھ راثآ فئاظولا

 دیدحتلا ھجو ىلع ةبسنلا هذھو ،2019 ماع ذنم %71 رجأ لباقم نیلماعلا نیینیطسلفلا لامعلا ةبسن غلبت 
 نمو .ءاوس دح ىلع صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف روجألا ىلع لامعلا دامتعا ىدم ىلإ ریشتو ةیلاع
 ةینیطسلفلا يضارألا يف نیلماعلا ناكسلا يلامجإ نم %6.5 ىوس لمعلا بابرأ لثمی ال ،ىرخأ ةھج
 لكشیو .قالغإلا ضرف لاح يف ةحیرشلا هذھ ھھجاوت يذلا ریبكلا طغضلا ىلع لدی اذھو ةلتحملا
 حضونس امك ،قالغإلا ببسب رامدلل تضرعت يتلاو لامعلا يلامجإ نم %18 ھتبسن امً ایتاذ نولماعلا

 .)2019 ،ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا( ً.اقحال

 بلغ متوسط األجر اليومي للعاملين في األراضي الفلسطينية 
المحتلة 1٢٨.6 شيكل في عام ٢٠19 ، مع وجود فروق كبيرة 
بين العمال في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل. كما تشير بيانات 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )٢٠19( ، فإن متوسط أجر 
العمال في إسرائيل هو ضعف أجر العمال في الضفة الغربية 
وأربعة أضعاف أجر العمال في غزة، حيث يبلغ متوسط أجر 
الغربية.  الضفة  في  األجر  نسبة  % من   ٥1 غزة  في  العاملين 

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠19(. 

في  العمال  أجور  انخفاض  أو  فقدان  يؤثر  أن  المتوقع  ومن 

االقتصاد اإلسرائيلي سلبيا على االستهالك بشكل خاص، مع مزيد 
من التأثير على الواردات وشبكات سلسلة التوريد. وال بد من 
دراسة ميل هؤالء العمال الى اإلدخار لفهم افضل لقدرة هؤالء 

العمال على تحمل الصدمات االقتصادية.  

العمل  سوق  لظروف  الموجز  التقييم  هذا  يظهره  ما  إن 
الفلسطيني هو أن هذا االقتصاد قد تضرر من جائحة فيروس 
كورونا، خاصة أنه كان ضعيفاً للغاية. وهذا يعني أن التأثير على 

االقتصاد سيكون خطيراً إذا استمر الوباء لفترة طويلة. 
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استجابة للحاالت األولى التي تم تشخيصها في األرض الفلسطينية المحتلة في ٥ آذار ٢٠٢٠ ، تم إيقاف عدد من القطاعات واألنشطة 
االقتصادية بعد صدور مرسوم رئاسي إلعالن حالة الطوارئ لمدة 3٠ يوماً. وعقب ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء مجموعة من األنظمة 
لفرض إغالق على جميع المراكز التعليمية وحظر التنقل بين المحافظات وتقييد التفاعل االجتماعي وإغالق جميع المواقع السياحية 
وإلغاء جميع حجوزات السياح. وفي ٢٢ آذار، فرض رئيس الوزراء قيوداً إضافية على الحركة وحظر التجول في الضفة الغربية لمدة 
1٤ يوماً،  أُجبر الناس فيها على البقاء في منازلهم مع  السماح لعدد قليل من األنشطة االقتصادية بالعمل فقط، وشمل ذلك المخابز 
والصيدليات ومحالت السوبر ماركت ومصّنعي المواد الغذائية وكذلك القطاعات التي تعمل في الهواء الطلق، مثل الزراعة. كما كانت 

البنوك تعمل بشكل جزئي لتوفير السيولة المالية. 

في ٢٥ أيار ومع انخفاض عدد اإلصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، قررت السلطة الفلسطينية تخفيف القيود والسماح بالعودة 
إلى حياة اقتصادية شبه عادية، مع الحفاظ على التباعد االجتماعي والتدابير الوقائية األخرى. 

 أصبحت هذه الفترة تمثل الموجة األولى من الجائحة في األرض الفلسطينية المحتلة. وبعد تخفيف القيود، وبحلول أوائل تموز، 
ازداد عدد الحاالت بشكل حاد، مما دفع الحكومة إلى إعادة اإلغالق لمدة 1٠ أيام متتالية بحلول 3 تموز، ومع حلول 1٥ تموز، بقي 

التنقل بين المحافظات محظورا بينما تم تخفيف القيود داخل المحافظات. 

 ومع استمرار عمليات اإلغالق المتكررة، والتي استمر االغالق فيها في المرة األولى لمدة شهرين بينما بقي لمدة اسبوعين في المرة 
الثانية سوف نركز في على تقييم أثر االضطراب على الحياة االقتصادية في سوق العمل في ااألرض الفلسطينية المحتلة باستخدام 

أداتين رئيسيتين: 

• بيانات وصفية من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تأخذ بعين االعتبار نتائج العرض والطلب إلغالق سوق العمل الفلسطيني. 

• محاكاة نماذج التوقع على أساس البيانات االقتصادية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، بما في ذلك التأثير على سوق العمل.

3.1 نسبة اإلعالة القائمة على التشغيل 
 عند دراسة تبعات الوباء التي يتعرض لها االقتصاد ال بد من النظر في معدالت اإلعالة االقتصادية ألنها توفر رؤى وصفية وبديهية 
أولية تتعلق بازدياد العبء على الذين ال زالوا على رأس عملهم. يوضح )Kluge et al, ٢٠1٤( بأن ارتفاع معدالت اإلعالة يؤدي لزيادة 

األعباء في حال كان العامل مسؤوال عن عدد كبير من األفراد، وقد تكون مؤشرا لمعدالت الفقر العالية.

تعتبر نسبة اإلعالة االقتصادية القائمة على العمالة مؤشرا يوفر معلومات كلية عن درجة التبعية االقتصادية في مجتمع معين، 
وعلى عكس نسب اإلعالة الديموغرافية التي تستند إلى مجموع السكان في سن العمل، تأخذ نسبة اإلعالة القائمة على العمالة في 
 Prskawetz and( االعتبار عدد السكان العاملين الفعليين ومن يعولونهم، مما يوفر صورة أكثر دقة لحالة اإلعالة الفعلية في بلد ما

.)٢٠1٨ ,Hammer

- معدل اإلعالة السكانية   

• األفراد خارج سن العمل )األطفال تحت عمر 1٥ سنة واألشخاص فوق 6٥ سنة( /  االفراد ضمن سن العمل )افراد    
اعمارهم تتراوح ما بين 1٥ و 6٥(.

- معدل اإلعالة االقتصادية: = األفراد غير العاملين / األفراد العاملين.   

• مجموعة االفراد  غير العاملين  )تشمل االطفال تحت عمر 1٥ عاماً + المتقاعدين+ العاطلين عن العمل + كل    
من هم خارج القوة العاملة في األرض  الفلسطينية المحتلة(

W	 3. أثر كوفيد- 19 على سوق العمل الفلسطيني

W	 19 -أثر وباء كوفيد 1٢



واعتبارا من عام ٢٠16  بلغت نسبة اإلعالة الديموغرافية 1.6 في األرض الفلسطينية المحتلة بينما سجلت نسبة االعالة االقتصادية ٤  
.)٢٠1٨ Prskawetz and Hammer( بالمقارنة مع 1.٨ في ايطاليا و 1.6 في اسبانيا

وعليه تعتبر نسبة اإلعالة االقتصادية في األرض  الفلسطينية المحتلة عالية جداً مقارنة بالدول األخرى، حتى تلك التي بها نسبة عالية 
من السكان المسنين، مثل إسبانيا. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة، واالرتفاع الكبير 

في معدل البطالة وارتفاع نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 1٥ عاماً. 

ومع هذا التزايد السريع في معدالت البطالة خالل فترة الجائحة )ارتفع بمعدل ٧% بعد شهرين من االغالق حسب هذا التقييم(،من 
المتوقع أن يزداد معدل اإلعالة هذا، مما يشير إلى ارتفاع معدالت الفقر إلى جانب انكماش سوق العمل االقتصادي. 

3.2 الصدمات  التي اصابت العرض والطلب في 
سوق العمل الفلسطيني بفعل كوفيد- 19  

عند التفكير في تأثير كوفيد- 19 على سوق العمل، من المهم دراسة الصدمات  التي أصابت العرض والطلب الناتجة عن التدابير 
الصحية الموضوعة لمكافحة الوباء، وكذلك التغييرات في تفضيالت الناس أثناء محاولتهم حماية أنفسهم وتجنب العدوى. وترجع 
اآلثار المترتبة على جانب العرض في المقام األول إلى إغالق بعض الصناعات وعدم قدرة العمال على أداء أنشطتهم في أماكن 
عملهم أو في المنزل. ومن ناحية أخرى، ترجع التغييرات في جانب الطلب إلى استجابة الناس الفورية للوباء، مثل زيادة الطلب 
Rio-( على الرعاية الصحية وانخفاض الطلب على السلع أو الخدمات التي من المحتمل أن تعرض الناس لخطر اإلصابة مثل السياحة

Chanona,٢٠٢٠(.  تأثرت معظم الصناعات حول العالم إما بصدمة من جانب العرض أو الطلب أو بكليهما. ومع ذلك، تختلف هذه 
اآلثار بشكل كبير حسب الصناعات والقطاع. في السياق الفلسطيني، تعتبر األزمة المالية، كما عانت منها السلطة الفلسطينية،  ضارة، 
خاصة أن الحكومة تعتمد على الضرائب المفروضة على السكان والرسوم الجمركية المحولة من إسرائيل على الواردات الفلسطينية 
باإلضافة إلى دعم الميزانية من الخارج. تعرضت هذه المصادر الثالثة للخطر إلى حد كبير بسبب جائحة كوفيد- 19، مما كان له 

تداعيات هائلة على مستويات الدخل والفقر. 

وكما يالحظ )Rio-Chanona, ٢٠٢٠( من الدراسات االقتصادية التي أجريت على أثر الوباء في العالم بأن الصدمات التي ضربت 
العرض وليست تلك التي ضربت الطلب شكلت المحرك الرئيس في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التشغيل.  وفي هذا 
القسم نستخدم هذه الدراسات لتحديد أي القطاعات في االقتصاد الفلسطيني هي المرجحة أكثر من غيرها للتأثر في الصدمات التي 

تعرض لها العرض والطلب، مع األخذ باالعتبار السياق االقتصادي الهش.

تعتبر معاينة الصدمات التي تعرض لها العرض والطلب أمر هام حيث سيكون للصناعات المختلفة ردود فعل تنعكس على السياسات 
اعتمادا على الحالة الوبائية وانتشار كوفيد-19. وبناء عليه، ومن أجل استنباط سياسات ذات صلة وفعالة، من المهم تحديد ما إذا 

كان التدهور في سوق العمل قد حدث نتيجة للصدمة التي ضربت العرض أم الطلب. 

التي يتعرض لها االقتصاد من  عادة ما تعتبر صدمات العرض 
األوبئة صدمات في عرض العمالة. وبالنظر الى حجم جائحة 
كوفيد- 19، كان إلجراءات التباعد االجتماعي والقيود المفروضة 
على الحركة أثر اقتصادي أكبر من اآلثار المباشرة، ويرجع ذلك 
األنشطة  اإلغالق وعرقلة  التشدد في  زاد  كلما  أنه  إلى  جزئيًا 
االقتصادية ، كلما زاد تأثير صدمة جانب العرض على االقتصاد 
وسوق العمل بشكل خاص. وندرس في هذا القسم القطاعات 
األكثرتأثرا والقطاعات األقل تأثرا بالوباء في األرض الفلسطينية 

٣.٢.1W الصدمات على جانب العرض 

المحتلة، ونقيم أثر الوباء على العمال وساعات العمل. 

النطاق   أن هناك مجموعتين  واسعتي  الى  التنويه  بنا  وجب 
من القطاعات / الوظائف التي لم تتعرض للصدمات الجانبية 
للعرض، وبقي األثر فيها على سوق العمل في الحدود الدنيا. 
بمعنى آخر، استمر عمال تلك القطاعات في عملهم ولم تنقطع 

رواتبهم وهم كالتالي: 

• القطاعات التي استطاعت ادارة العمل من بعد أو القطاعات 
التي تتطلب تفاعل اجتماعي محدود. 
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• والقطاعات/ المهن الحيوية. 

1. العمل عن بعد أو العمل من البيت 

تأثر عدد من القطاعات والوظائف بشكل محدود بالجائحة، ويعود ذلك جزئيا إلى حقيقة أن العاملين في هذه القطاعات استطاعوا 
العمل عن بعد، اما من خالل اإلنترنت و/أو عبر الهاتف. 

يوضح الجدول رقم 1 أدناه القطاعات التي استمرت بالعمل عن بعد والعمال الذين استمروا في الحصول على رواتبهم، باإلضافة إلى 
عدد هؤالء العمال. 

جدول )1(: العاملين من منازلهم في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل فترة شهري االغالق بسبب جائحة كوفيد- 19

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة ، سنوات مختلفة. 

 لم يتمكن من العمل عن بعد إال عدد ضئيل من العمال في المناطق الفلسطينية المحتلة )139،٥٠٠( أي ما يقارب 1٢% من 
العمال والذين اغلبهم من العاملين في قطاع التعليم والمؤسسات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية وقطاع تكنولوجيا المعلومات. 
استطاعت هذه الفئة من القوى العاملة االستمرار بمهامهم خالل الجائحة وتم دفع اجورهم بصورة طبيعية. إال أنه من الضروري أال 
نغفل عن حقيقة أن هذه األرقام هي ارقام تقديرية اذ أن بعض القطاعات لم تعمل بصورة كاملة في حين أن العاملين  في القطاعات 

األخرى كان من الممكن أن يكون لديهم الخيار وإمكانية العمل عبر االنترنت خالل الجائحة ولكنهم غير مدرجين هنا. 

 ب. القطاعات والخدمات الحيوية 

لقد اقرت حكومات عديدة حول العالم أن بعض القطاعات "الحيوية" يجب أن تبقى عاملة خالل أزمة جائحة كوفيد- 19 . وتعتبر 
الخدمات الحيوية هي تلك الخدمات التي يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة أو صحة االفراد للخطر. وما يشكل قطاعات حيوية كان 
محط جدال مهم إذ إن مجموعة القطاعات المهمة تختلف من بلد إلى أخرى. وبما أن السلطة الفلسطينية لم تخرج بقائمة محددة، 
فإننا هنا نضع قائمة للقطاعات المهمة والحيوية بناء على توجيهات السلطة الفلسطينية والتصريحات اليومية بما يخص أي قطاع 
يمكن له أن يعمل خالل فترة االغالق في األرض الفلسطينية المحتلة. وبناء على تصريحات السلطة الفلسطينية خالل فترة ٢٢ آذار 

و 1٥ تموز، فإن القائمة المبينة أدناه تظهر الخدمات الحيوية في األرض الفلسطينية المحتلة. 
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 ءابولاب ارثأت لقألا تاعاطقلاو ارثأترثكألا تاعاطقلا مسقلا اذھ يف سردنو .  تایفولا رثأ نع عاطقنالاو
  .لمعلا تاعاسو لامعلا ىلع ءابولا رثأ میقنو ،ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا يف

 ضرعتت مل يتلا فئاظولا / تاعاطقلا نم  قاطنلا يتعساو  نیتعومجم كانھ نأ ىلا ھیونتلا انب بجو
 رمتسا ،رخآ ىنعمب .ایندلا دودحلا يف لمعلا قوس ىلع اھیف رثألا يقبو ،ضرعلل ةیبناجلا تامدصلل

  :يلاتلاك مھو مھبتاور عطقنت ملو مھلمع يف تاعاطقلا كلت لامع

 يعامتجا لعافت بلطتت يتلا تاعاطقلا وأ دعب نم لمعلا ةرادا تعاطتسا يتلا تاعاطقلا •
  .دودحم

  .ةیسیئرلا نھملا /تاعاطقلاو •

 
  تیبلا نم لمعلا وأ دعب نع لمعلا  .1

 يف نیلماعلا نأ ةقیقح ىلإ ایئزج كلذ دوعیو ،ةحئاجلاب دودحم لكشب فئاظولاو تاعاطقلا نم ددع رثأت
  .فتاھلا ربع وأ/و تنرتنإلا لالخ نم اما ،دعب نع لمعلا اوعاطتسا تاعاطقلا هذھ

 لوصحلا يف اورمتسا نیذلا لامعلاو دعب نع لمعلاب ترمتسا يتلا تاعاطقلا هاندأ 1 مقر لودجلا حضوی
  .لامعلا ءالؤھ ددع ىلإ ةفاضإلاب ،مھبتاور ىلع

 
 ببسب قالغالا يرھش ةرتف لالخ ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف مھلزانم نم نیلماعلا :)1( لودج 
  19 -دیفوك ةحئاج

 
      نیلماعلا ددع دعب نع نیلماعلا عاطق
 تایلكلاو ،سرادملا( میلعتلا
 108,700 )تاعماجلاو

  
   10,800  ةیموكحلا ریغ تاسسؤملا
   1,900 ةیلودلا تاسسؤملا
   8,100 ةیلودلا تاموكحلا يلثمم
   10,000 تامولعملا ایجولونكت
       139,500  عومجملا

  .ةفلتخم تاونس ، ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا

 
 يأ )139،500( ةلتحملا ةینیطسلفلا قطانملا يف لامعلا نم لیئض ددع الإ دعب نع لمعلا نم نكمتی مل 
 ،ةیموكحلا ریغ تاسسؤملاو میلعتلا عاطق يف نیلماعلا نم مھبلغا نیذلاو لامعلا نم %12 براقی ام
 رارمتسالا ةلماعلا ىوقلا نم ةئفلا هذھ تعاطتسا .تامولعملا ایجولونكت عاطقو ةیلودلا تاسسؤملاو
 نأ ةقیقح نع لفغن الأ يرورضلا نم ھنأ الإ .ةیعیبط ةروصب مھروجا عفد متو ةحئاجلا لالخ مھماھمب
 يف  نیلماعلا نأ نیح يف ةلماك ةروصب لمعت مل تاعاطقلا ضعب نأ ذا ةیریدقت ماقرا يھ ماقرألا هذھ
 ةحئاجلا لالخ تنرتنالا ربع لمعلا ةیناكمإو رایخلا مھیدل نوكی نأ نكمملا نم ناك ىرخألا تاعاطقلا
  .انھ نیجردم ریغ مھنكلو

 
  ةیویحلا تامدخلاو تاعاطقلا.ب 

 ةمزأ لالخ ةلماع ىقبت نأ بجی "ةیویحلا" تاعانصلا ضعب نأ ملاعلا لوح ةدیدع تاموكح ترقا دقل
 ةایح ضیرعت ىلإ اھعاطقنا يدؤی يتلا تامدخلا كلت يھ ةیویحلا تامدخلا ربتعتو . 19 -دیفوك ةحئاج

 دعب نع لمعلا
12% 

 عومجم
 لمعلا

88% 

العمال
اآلخرون
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 تاعانصلا ةعومجم نإ ذإ مھم لادج طحم ناك ةیویح تاعانص لكشی امو .رطخلل دارفالا ةحص وأ
 عضن انھ اننإف ،ةددحم ةمئاقب جرخت مل ةینیطسلفلا ةطلسلا نأ امبو .ىرخأ ىلإ دلب نم فلتخت ةمھملا
 امب ةیمویلا تاحیرصتلاو ةینیطسلفلا ةطلسلا تاھیجوت ىلع ءانب ةیویحلاو ةمھملا تاعانصلل ةمئاق
 ىلع ءانبو .ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا يف قالغالا ةرتف لالخ لمعی نأ ھل نكمی عاطق يأ صخی
 تامدخلا رھظت هاندأ ةنیبملا ةمئاقلا نإف ،زومت 15 و راذآ 22 ةرتف لالخ ةینیطسلفلا ةطلسلا تاحیرصت
 يضارالا يف ةیویحلا تامدخلاو تاعاطقلا ةمئاق :)2( لودج .ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا يف ةیویحلا
 ةلتحملا ةینیطسلفلا
 ددع  ةیداصتقالا تاطاشنلا

  لامعلا
 ددع  ةیداصتقالا تاطاشنلا

 لامعلا
 9984 )نویزفلتلا ،تنرتنالا ،فتاھلا( تالاصتالا 6231   كونبلا
 49123 علسلا نحشو نزاخملا 4474   تایلدیصلا
 تالحمو زباخملا ،ةیراجتلا لاحملا
 ةلاقبلا

 61216  كامسألا دئاصمو ةعارزلا 30752

 33005  ةیذغالا يعنصم 36265 ةیحصلا ةیاعرلا

 ةیوامیكلا داوملا عینصت تاكرش 24  دوقولا عیزوتو دوقولا تاطحم
   ةینالدیصلا تارضحتسملاو

2173 

 بتاكم( نییموكحلا نیلوؤسملا
 .)تایدلبلاو ةموكحلا
   

 صاخشألاو نینسملل( ةیاعرلا تویبو زكارم 5257
 )تاقاعالا يوذ

5001 

 556 فاجلا فیظنتلاو سبالملا لساغم تالحم 77383 ةینمالا تامدخلاو ةطرشلاو ،ءافطإلا
 4889 ءابرھكلاو هایملا قفارم ةنایصو میدقت تامدخ 2437 تایافنلا ةرادإو ةمامقلا عمج

Total  328770 
 

 

 
 . 2020ةساردلا هذھل اھباسح مت تانایب ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا

 

 تامدخلا عاطق
  ةیورضلا

25% 

 تاعاطقلا
 ىرخالا

75% 

 
 ریغو ةیویحلا تاعاطقلا نیب ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارالا يف لامعلا عیزوت
2020 ،ةیویحلا

 ةیویحلا تاعاطقلا
25% 

 لمعلا عومجم
75% 
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 ةلتحملا ةینیطسلفلا
 ددع  ةیداصتقالا تاطاشنلا

  لامعلا
 ددع  ةیداصتقالا تاطاشنلا

 لامعلا
 9984 )نویزفلتلا ،تنرتنالا ،فتاھلا( تالاصتالا 6231   كونبلا
 49123 علسلا نحشو نزاخملا 4474   تایلدیصلا
 تالحمو زباخملا ،ةیراجتلا لاحملا
 ةلاقبلا

 61216  كامسألا دئاصمو ةعارزلا 30752

 33005  ةیذغالا يعنصم 36265 ةیحصلا ةیاعرلا

 ةیوامیكلا داوملا عینصت تاكرش 24  دوقولا عیزوتو دوقولا تاطحم
   ةینالدیصلا تارضحتسملاو

2173 

 بتاكم( نییموكحلا نیلوؤسملا
 .)تایدلبلاو ةموكحلا
   

 صاخشألاو نینسملل( ةیاعرلا تویبو زكارم 5257
 )تاقاعالا يوذ

5001 

 556 فاجلا فیظنتلاو سبالملا لساغم تالحم 77383 ةینمالا تامدخلاو ةطرشلاو ،ءافطإلا
 4889 ءابرھكلاو هایملا قفارم ةنایصو میدقت تامدخ 2437 تایافنلا ةرادإو ةمامقلا عمج

Total  328770 
 

 

 
 . 2020ةساردلا هذھل اھباسح مت تانایب ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا

 

 تامدخلا عاطق
  ةیورضلا

25% 

 تاعاطقلا
 ىرخالا

75% 

 
 ریغو ةیویحلا تاعاطقلا نیب ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارالا يف لامعلا عیزوت
2020 ،ةیویحلا

 ةیویحلا تاعاطقلا
25% 

 لمعلا عومجم
75% 

توزيع العمال في االراضي الفلسطينية المحتلة بين القطاعات الحيوية وغير الحيوية، ٢٠٢٠

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات تم حسابها لهذه الدراسة٢٠٢٠ .

وكما هو مالحظ، فإن عدد العاملين في الصناعات الحيوية يصل إلى 3٢٨,٧٧٠ عامل أو ٢٥% من مجموع عدد العمال في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. ويمكن الجزم بأن األغلبية العظمى من هؤالء العمال استمروا في عملهم بسبب طبيعة عملهم ولم يطرأ أي 

تغيير على اجورهم. 

وعند مراجعة تلك الفئتين، أي عمال الخدمات الحيوية والعاملين عن بعد، فإنه من المقدر أن ٤6٨,٢٧٠ أو ٤6% من العمال في األرض 
الفلسطينية المحتلة تمكنوا من االستمرار بالعمل خالل الجائحة. إن هؤالء العمال هم موظفين عاملين بأجر والذين بالغالب يعملون 
في القطاع المنظم وبذلك فهم محميين بعقود عمل قانونية )باستثناء العاملين في القطاع الزراعي والذين بالغالب يعملون دون 
عقود عمل(. أما العاملين في الخدمات الحيوية، فقد تم تقليل ساعات العمل الخاصة بهم حيث تم اتباع نظام المناوبة في قطاعات 

عديدة ولم يعمل الجميع بدوام كامل بل تم اعتماد الدوام الجزئي. 

وبشكل عام، كانت نسبة العاملين الذين بقوا في عملهم خالل الجائحة في األراضي الفلسطينية المحتلة أقل من النسبة التي تم 
تسجيلها في بلدان أخرى مثل مصر على سبيل المثال حيث أن القطاعات االقتصادية بما في ذلك المواصالت العامة والمحال التجارية 

جدول )٢(: قائمة القطاعات والخدمات الحيوية في االراضي الفلسطينية المحتلة

القطاعات
الحيوية
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لم تتوقف عن العمل ولكن وعوضا عن ذلك تم طلب تقليل ساعات العمل الخاصة بهم. أما في األراضي الفلسطينية المحتلة فقد 
تعطلت كافة أوجه حركة الناس إضافة إلى تعطيل ساعات العمل. ولو افترضنا أن  1,٠13,٠٠٠عامل فلسطيني يعملون لثماني ساعات 
يوميا، فهذا يعني أن ساعات العمل اليومية هي  ٨,1٠٤,٠٠٠ في حين أن الساعات التي فقدت تصل إلى  ٤,3٧6,16٠ يوميا نتيجة 

الجائحة.

ج. العمال المنتفعين من االتفاقية الثالثية بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد النقابات 

 وقعت السلطة الفلسطينية في 16 اذار اتفاقية مع ممثلي القطاع الخاص واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي من خاللها 
يتعهد أصحاب العمل أن يدفعوا على األقل ٥٠% من رواتب العمال )بحد ادنى 1٠٠٠ شيكل( لشهري اذار ونيسان وباقي الرواتب 

سيتم دفعها بعد التخفيف من اإلغالق 

تغطي هذه االتفاقية رواتب الموظفين العاملين في قطاع السياحة، والتجارة بالجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق وشركات التصنيع 
وغيرها.و لكن ال تتوفر بيانات ملموسة للتأكيد ما اذا تقيد أصحاب العمل بهذا الجزء من االتفاقية أم ال، إال أن وسائل التواصل 
االجتماعي اشارت إلى أن جزءا كبيرا من أصحاب العمل قد تقيد بها السيما في اول شهر من االغالق. وحيث أنه ال تتوفر بيانات حول 

هذه الفئة من العمال، فإنه من الصعب تقدير عدد العاملين الذين انتفعوا من االتفاقية أو القطاعات التي يعملون بها. 

د. القطاعات/المهن التي تأثرت بالصدمات على جانب العرض 

ان الصدمات على جانب العرض تؤثر في الصناعات والمهن غير الحيوية والتي ال يمكن أداؤها من البيت. وإذا ما نظرنا فقط الى 
الصدمات على جانب العرض الناتجة عن التباعد االجتماعي، فإن العمال في هذه المهن على األغلب سيتم تقليل ساعات عملهم أو 

سيواجهون خطر خسارة عملهم برمته. 

الشكل )3(: القطاعات التي تأثرت بالصدمات على جانب العرض كنتيجة للجائحة في األراضي الفلسطينية المحتلة

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، ٢٠19. 

 تعتبر قطاعات التصنيع ، والتعدين ،والنقل ، والبناء من أكثر القطاعات تأثرا من الصدمات على جانب العرض وذلك بسبب أن 
تفضيل المستهلكين للتعدين والتصنيع والبناء ال يتغير بصورة مفاجئة ألن قرارات االستهالك واإلنتاج ضمن هذه القطاعات هي أصال 
قائمة على أسس طويلة األمد. وكنتيجة لذلك فإن االنخفاض في اإلنتاج في هذه النشاطات ناتج عن عدم قدرة العاملين للوصول إلى 
أماكن عملهم وليس نتيجة لالنخفاض المفاجئ في الطلب أو تغيير في تفضيالت المستهلك. ذات الشيء ينطبق على قطاع النقل من 
منطلق أنه إذا استمر القطاع في العمل فإن المستهلكين سيستمرون في السفر وعليه فإن االنخفاض في النشاطات هي في االغلب 

نتيجة تقييد العمال عن العمل. 

 وعليه فإن العاملين في هذه القطاعات لم يتمكنوا من االستمرار بعملهم والذين  يشكلون ٢٤% من عدد السكان المشتغلين. وبالرغم 
من ذلك فإن بعض هؤالء العمال يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الصفقة بين االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والقطاع الخاص 
والتي تنص على تغطية نصف اجورهم لمدة شهرين. إال انه من الصعب تقدير عدد هؤالء العاملين وعدد األشهر التي استلموا نصف 

اجورهم فيها. 
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 يضارألا يف ةحئاجلل ةجیتنك ضرعلل ةیبناجلا تامدصلاب ترثأت يتلا تاعاطقلا :)3( لكشلا
 ةلتحملا ةینیطسلفلا

  
 

 

     
       لامعلا عاطقلا 
 
  124,200           عینصتلاو نیدعتلا

     
       153,200          رامعالاو ءانبلا
      40123  لقنلا
      317,523  عومجملا

       
  .2019 ،ةلماعلا ىوقلا حسم ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا 

 
 ةیبناجلا تامدصلا نم ارثأت تاعاطقلا رثكأ نم ءانبلاو ، لقنلاو، نیدعتلاو ، عینصتلا تاعاطق ربتعت 
 نأل ةئجافم ةروصب ریغتی ال ءانبلاو عینصتلاو نیدعتلل نیكلھتسملا لیضفت نأ ببسب كلذو ضرعلل
 ةجیتنكو .دمألا ةلیوط سسأ ىلع ةمئاق الصأ يھ تاعاطقلا هذھ نمض جاتنإلاو كالھتسالا تارارق
 نكامأ ىلإ لوصولل نیلماعلا ةردق مدع نع جتان تاطاشنلا هذھ يف جاتنإلا يف ضافخنالا نإف كلذل

 قبطنی ءيشلا تاذ .كلھتسملا تالیضفت يف رییغت وأ بلطلا يف ئجافملا ضافخنالل ةجیتن سیلو مھلمع
 ھیلعو رفسلا يف نورمتسیس نیكلھتسملا نإف لمعلا يف عاطقلا رمتسا اذإ ھنأ قلطنم نم لقنلا عاطق ىلع
  .لمعلا نع لامعلا دییقت ةجیتن بلغالا يف يھ تاطاشنلا يف ضافخنالا نإف

 ددع نم %24 نولكشی  نیذلاو مھلمعب رارمتسالا نم اونكمتی مل تاعاطقلا هذھ يف نیلماعلا نإف ھیلعو 
 ةقفصلا نم اودافتسا دق اونوكی نأ نكمی لامعلا ءالؤھ ضعب نإف كلذ نم مغرلابو .نیلغتشملا ناكسلا
 ةدمل مھروجا فصن ةیطغت ىلع صنت يتلاو صاخلا عاطقلاو نیطسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتالا نیب

  .اھیف مھروجا فصن اوملتسا يتلا رھشألا ددعو نیلماعلا ءالؤھ ددع ریدقت بعصلا نم ھنا الإ .نیرھش

 
  بلطلل ةیبناجلا تامدصلا 3.2.2 

 ةئبوألا نأ ةیلج ةروصب ةیلاحلا ةمزالا لوح تاشاقنلاو ةئبوالا لوح 19 - دیفوك لبق ام تایبدأ رھُظت
 تامدخلا ىلع بلطلا ةدایزل ةفاضإلاب .كلھتسملا ىدل فرصلا قرطو ھجوأ ىلع يوق ریثأت اھل
 تاجتنملا ىلع بلطلا لیلقتو سوریفلل مھضرعت نم لیلقتلل نوكلھتسملا ىعسی نأ حجرملا نمف ،ةیحصلا
 تایلمعل ناك ،ءابولا اراشتنا نم ىلوألا مایألا يفو .نیرخآلا عم قیثو لصاوت بلطتت يتلا تامدخلاو
 .)Baker et al. 2020(  ةئزجتلاب عیبلا عاطق يف رشابملا بلطلا ةدایز ىلع رثأ سیدكتلاو نیزختلا

 ."؟ةمئاد مأ ةلجؤم ةرتفل طقف وھ بلطلا يف ضافخنالا لھ " :وھو مھملا لاؤسلا انھ جلاعن مل نحن
 ھتعیبطل دوعیس بلطلا نكلو قالغالا ذیفنت ةرتف نم لوطأ ةرتفل ىقبیس ضافخنالا اذھ نأ انھ مزجیو
  .قالغالا عفر دعب ةزیجو ریخأت ةرتف عم

 ةظوحلم ةدایز ةیویحلاو ةیرورضلا تامدخلا نم ربتعت يتلاو ةیحصلا ةیاعرلا تامدخ تدھش دقو اذھ 
 نیذلا ةینمألا تامدخلا يف نیلماعلا ىلع ھتاذ رمالا قبطنیو .ملاعلا لوح جاتنإلا ىلع بلطلا يف ةرربمو
 ةدایز تدھش نھملا/تاعاطقلا هذھ نإف ھیلعو .ةباصملا قطانملا يف ءابولا ءاوتحا ةبقارمل مھدشح مت
  .ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف مھتامدخ ىلع بلطلا يف

 يف ةریبك ةمدصل تاعاطقلا هذھ تضرعت دقف ،قدانفلاو معاطملاو ةیھیفرتلا نكامألا دیعص ىلع امأ
 اذھ يف بلطلا ةمدصل نوكت ةرطیسلا وأ ةبلغلا نإ .بلطلا ىلع ةمدصلا ةرطیس عم ضرعلاو بلطلا

  عینصتلاو نیدعتلا
 ءانبلا 9%

12% 

 لقنلا
3% 

 لامعلا عومجم
76% 

القطاعات األخرى
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 لم تشهد القطاعات الحيوية مثل الخدمات العامة أي صدمة 
في الطلب والعرض اذ استمرت بالعمل خالل االغالق والطلب 
ما هو عليه.  يبقى على  ان  المرجح  المباشر لمخرجاتهم من 
أما القطاعات الحيوية األخرى مثل الرعاية الصحية فقد شهدت 
الحيوية  الخدمات  العاملين في  الطلب وعليه فإن  زيادة في 
وفي القطاعات التي يمكن فيها أن يتم العمل عن بعد لم تتأثر 

من الجائحة واستمروا في استالم اجورهم. 

الطريقة  ان  حيث  العرض  في  تخفيض  النقل  قطاع  وشهد 
الوحيدة إلغالق هذا القطاع كانت من خالل منع العمال من 
الوصول إلى أماكن عملهم وعدم تمكنهم من العمل عن بعد. 
أما الصناعات غير الحيوية مثل الترفيه والمطاعم والفنادق فقد 
شهدت األمرين معا: انخفاض في الطلب )حيث إن المستهلكين 
يسعون لتجنب العدوى( وانخفاض في العرض )حيث أن العديد 
من العاملين لم يتمكنوا من أداء مهامهم عن بعد(. من المرجح 
أن تكون الصدمة في الطلب على هذا القطاع اكبر من صدمة 
مثل  الحيوية  غير  الصناعات  تشهد  أن  المرجح  ومن  العرض 
التصنيع والتعدين والتجارة بالتجزئة صدمة في العرض والتي 

هي اكبر من صدمة الطلب.

العمل بصورة طبيعية  القطاعات من   لم تتمكن جميع هذه 
وكنتيجة لذلك فقد تأثر العاملون من ذلك أما الذين تمكنوا من 
االنتفاع من االتفاقية بين االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

مع أصحاب العمل فقد استلموا نصف اجورهم.

 ومن ناحية أخرى فإن موظفي الحكومة الذين لم يتمكنوا من 
الوصول إلى أماكن عملهم فقد استلموا رواتبهم مما يعني ان 

عملهم قد تأثر أما دخلهم فلم يتأثر.

كما تمت اإلشارة سابقا، من المهم تحديد مسار الصدمة سواء 
من جانب العرض أو الطلب، ومن المهم وضع سياسات استجابة 

إلعادة تفعيل هذه القطاعات.

٣.٢.٣W دمج صدمة الطلب والعرض في سوق العمل في 

األراضي الفلسطينية المحتلة   

٣.٢.٢W الصدمات على جانب الطلب 

تُظهر أدبيات ما قبل كوفيد - 19 حول االوبئة والنقاشات حول 
االزمة الحالية بصورة جلية أن األوبئة لها تأثير قوي على أوجه 
الطلب على  لزيادة  باإلضافة  المستهلك.  لدى  الصرف  وطرق 
الخدمات الصحية، فمن المرجح أن يسعى المستهلكون للتقليل 
من تعرضهم للفيروس وتقليل الطلب على المنتجات والخدمات 
التي تتطلب تواصل وثيق مع اآلخرين. وفي األيام األولى من 
انتشارا الوباء، كان لعمليات التخزين والتكديس أثر على زيادة 
.)٢٠٢٠ .Baker et al(  الطلب المباشر في قطاع البيع بالتجزئة

المهم وهو: " هل االنخفاض في  السؤال  نحن لم نعالج هنا 
الطلب هو فقط لفترة مؤجلة أم دائمة؟". ويجزم هنا أن هذا 
ولكن  االغالق  تنفيذ  فترة  من  أطول  لفترة  سيبقى  االنخفاض 
الطلب سيعود لطبيعته مع فترة تأخير وجيزة بعد رفع االغالق. 

من  تعتبر  والتي  الصحية  الرعاية  وقد شهدت خدمات  هذا   
الخدمات الضرورية والحيوية زيادة ملحوظة ومبررة في الطلب 
على اإلنتاج حول العالم. وينطبق االمر ذاته على العاملين في 
الخدمات األمنية الذين تم حشدهم لمراقبة احتواء الوباء في 
القطاعات/المهن شهدت  فإن هذه  المصابة. وعليه  المناطق 
الفلسطينية  األراضي  في  خدماتهم  على  الطلب  في  زيادة 

المحتلة. 

فقد  والفنادق،  والمطاعم  الترفيهية  األماكن  صعيد  على  أما 
تعرضت هذه القطاعات لصدمة كبيرة في الطلب والعرض مع 
سيطرة الصدمة على الطلب. إن الغلبة أو السيطرة تكون لصدمة 
الطلب في هذا القطاع ألن قرارات المستهلك تتأثر بقوة بالوباء 
حتى ولو بقيت هذه المرافق مفتوحة. وذات األمر ينطبق على 
التجارة بالجملة والتجزئة غير المتعلقة بالغذاء والدواء وانما 
المتعلقة بمنتجات اقل أهمية مثل األثاث ومنتجات التجميل 
والورود. وبالمثل، فإن الطلب على الخدمات الحكومية والتي ال 
تعتبر رئيسية والتي تشمل على سبيل المثال ترخيص السيارات، 
أو استصدار الشهادات قد شهدت انخفاضا ملحوظا. كما وقد 
شهد قطاع النقل صدمة على الطلب في خضم إجراءات منع 

التجول واالغالقات التي تم فرضها. 
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3.3  الفئات المستضعفة: عمال

لقد تأثرت رواتب ودخل الفئات المختلفة من العاملين حول العالم بصورة مختلفة بالوباء بناء على عاملين رئيسيين. العامل األول 
يعتمد على قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم او العمل عن بعد. والعامل الثاني يعتمد على مدى قدرة الحكومات على عقد 

صفقات مع القطاع الخاص للوصول إلى مجموعات معينة من العمال وحماية حقوقهم ورواتبهم. 

في األرض الفلسطينية المحتلة كانت درجة تأثر نسبة كبيرة من أعداد الموظفين الذين يعملون بصورة منظمة ويتقاضون رواتب 
لنقابات عمال  العام  االتحاد  باالتفاقية مع  او مغطيين  بعد  العاملين عن  او  الحيويين  العمال  إما من  كانوا   اقل ألنهم  بالوباء 
فلسطين،وهذا يعني أن هؤالء العمال استلموا كامل أو جزء من اجرهم خالل آخر أربع أشهر من الوباء. إال أن فئة العاملين األكثر 
تأثرا من الوباء هي الفئة غير المدرجة ضمن الفئة المذكورة أعاله وهم الذين يعملون في القطاع غير المنظم ألنهم ال يلبون الّشرطين 
المذكورين أعاله. واألغلبية العظمى من هؤالء العمال غير المنظمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم أو العمل عن بعد، 

وبذات الوقت لم يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة لتمكين أصحاب العمل من تعويض العمال. 

الشكل )٤(: توزيع العمال بين القطاعيين المنظم وغير المنظم  في سوق العمل الفلسطيني وفقاً لكل قطاع اقتصادي

 

المصدر: بيانات  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لهذا التقرير، ٢٠٢٠. 

يعمل عمال االقتصاد غير المنظم بدون عقود عمل3،  وتشمل هذه الفئة العاملين في القطاع غير المنظم والعمال غير المنظمين 
وهم يشكلون قرابة ٥٧% من إجمالي العاملين في االراضي الفلسطينية المحتلة )٥9% في الضفة الغربية و٥1% في قطاع غزة(. يشكل 
هؤالء العمال ما يقارب ٨٠% من العاملين في القطاع الزراعي باإلضافة الى 6٥% من العاملين في البناء )الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، ٢٠٢٠ت(.

 يعمل العديد من عمال االقتصاد غير المنظم لحسابهم الخاص وخصوصا الذين يعملون في قطاع النقل أو التجارة بالتجزئة وهم أيضا 
ليسوا جزءا من االتفاقية الثالثية التي تنص على دفع ٥٠% من رواتب العمال.
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 ىلا ةفاضإ .ةمزالا هذھ عم ةھجاوملا طخ يف اوناك كلذبو ةیحصلا ةیاعرلا عاطق يف ریبك لكشب نلمعی
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3 وفقا للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن عامل قطاع غري النظامي هم من أصحاب العمل او العاملني لحسابهم الخاص الذين يعملون يف منشأات/مشاريع والذين ال 
ميلكون ملف رضيبي أو سجالت حسابية )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ٢٠٢٠( .  

W	 19 -أثر وباء كوفيد 1٨



3.4  العمال الفلسطينيون 
في اسرائيل 

كان للعمال الفلسطينيين في إسرائيل وضع خاص خالل الوباء 
وذلك للتفاوت في انتشار الوباء بين الضفة الغربية وإسرائيل. 
العمال  ان  إسرائيل  في  مخاوف  هنالك  كانت  البداية  في 
الفلسطينيين سيشكلون مصدرا لنشر الفيروس، إال أنه ومع مرور 
الوقت، أصبح من الواضح أن انتشار الفيروس في إسرائيل كان 

اكثر بكثير منه في االراضي الفلسطينية المحتلة.

 قبل بدء الوباء ووفقا لمسح القوى العاملة في الجهاز المركزي 
13٤,٠٠٠عامل  هنالك   كان   ،  ٢٠19 الفلسطيني  لإلحصاء 
فلسطيني في سوق العمل اإلسرائيلي )13.٢% من مجموع عدد 
العمال(. ومع بدء ظهور حاالت جديدة من كوفيد- 19 وزيادة 
االعداد بمعدل اكبر في  إسرائيل مقارنة مع ااألرض الفلسطينية 
المحتلة، ذكرت إسرائيل انها تريد العمال الفلسطينيين العاملين 
في قطاع التصنيع، والبناء، والزراعة أن يكملوا عملهم في سوق 
العمل اإلسرائيلي. وافق كل من الجانب الفلسطيني والجانب 
اإلسرائيلي على أن يتوجه ٨٠ ألف عامل تحت عمر ٥٠ عام إلى 
أماكن عملهم داخل السوق اإلسرائيلي قبل ٢٢ آذار وأن يلتزموا 
بالبقاء هناك لمدة شهر على األقل دون الذهاب واإلياب إلى 
الضفة الغربية. وتم االتفاق على ان توفر لهم إسرائيل المسكن 
السلطات  عملت  آذار   ٢٥ في  ولكن  الئقة.  معيشة  وظروف 
اإلسرائيلية على "إلقاء" أحد العمال الفلسطينيين والذي ظهرت 
عليه أعراض فايروس كورونا على احد المعابر. وبذات الوقت، 
وخالفا لالتفاقية مع اإلسرائيليين، لم يتوفر لدى األغلبية العظمى 
من العمال مسكن داخل إسرائيل وكانوا ينامون في العراء في 
من  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  طلب  لذلك  ونتيجة  الشوارع. 
الضفة  إلى  يتركوا عملهم في إسرائيل وان يعودوا  العمال أن 
الغربية على أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل أن 

ينضموا إلى عائالتهم. 

وكنتيجة لذلك ووفقا لرئيس الوزراء الفلسطيني، عاد أكثر من  
3٠,٠٠٠عامل إلى الضفة الغربية من إسرائيل. وعاد المزيد من 
السلطة  وقدرت  نيسان.   ٨ في  اليهودي  الفصح  قبيل  العمال 
الفلسطينية أنه في منتصف نيسان، بقي حوالي ٢٥,٠٠٠عامل 
فلسطيني داخل سوق العمل اإلسرائيلي. ولكن في ٢٨ نيسان، 

وكجزء من محاوالت إسرائيل إلعادة انعاش اقتصادها، منحت 
إسرائيل  ٥٠,٠٠٠عامل فلسطيني تصاريح لدخول إسرائيل للعمل 
أن  الفلسطينية  السلطة  لهم. وطلبت  بتوفير مسكن  ووعدت 
يبقى هؤالء العمال في إسرائيل حتى نهاية شهر رمضان )٢3 

أيار(.

 وما تظهره البيانات أن عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل 
بين  ما  تتراوح   ٢٠٢٠ ونهاية حزيران  آذار  نصف  فترة  خالل 
٢٥,٠٠٠- ٧٠,٠٠٠عامل. وتجدر اإلشارة هنا ان هذه األرقام هي 
العمال  للعمال مع تصاريح ومع ذلك يوجد اعداد كبيرة من 
للعمل  الذهاب  الذين ال يملكون تصاريح ولكن استمروا في 
في إسرائيل خالفا لطلب السلطة الفلسطينية أو أنهم بقوا في 
إسرائيل بدون تصاريح. وعليه ووفقا للبيانات المتوفرة، يمكن 
ان نقدر أن حوالي ٧٠,٠٠٠ من العمال الذين عملوا في إسرائيل 
بالسابق بقوا دون عمل خالل األربع أشهر الماضية )من منتصف 

آذار ولغاية منتصف تموز(. 

إن وضع العمال الفلسطينيين في إسرائيل غير مستقر للغاية 
للعديد من  العمل في إسرائيل خيارا مفضال  يبقى  ومع ذلك 
الحقيقة،  ففي  األجور.  ارتفاع مستويات  بسبب  الفلسطينيين 
الفلسطينيين في إسرائيل هو أساسي ويمثل  العمال  مدخول 
٢٥% من األجور المحصلة في ٢٠1٨ ومع ذلك فإن هؤالء العمال 
يمثلون فقط 13.٢% من مجموع العمال الفلسطينيين. وهذا 
يعنى ان مدخولهم هو مصدر أساسي لبقاء واستمرار على األقل  
٥٠,٠٠٠أسرة فلسطينية. وانقطاع هذا الدخل خالل فترة الوباء 
كان له على األكيد أثر وخيم على األسر التي بقي عمالها بدون 

عمل.

 ملخص: 

العمال  من   %6٠ حوالي  أن  نقدر  أعاله،  للتحليل  وفقا 
الفلسطينيين قد استمروا بالعمل و/أو استلموا كل أو جزء من 

أجورهم خالل فترة الدراسة ويشمل ذلك:

رواتبهم  كافة  استلموا  )الذين  العام  القطاع  في  العاملين   •
لشهري آذار ونيسان ولكن نصف راتب لشهر أيار( 

• العمال الحيويين كما تمت اإلشارة في التقرير. 

 وقد أثر الوباء أيضا وبشكل خاص على النساء العامالت حيث أن العديد منهن لم يتمكّن من العمل عن بعد نظرا إلى المهام المنزلية 
المنوطة بهن وواجبات رعاية اطفالهن. مع األخذ بعين االعتبار أن النساء يعملن بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية وبذلك كانوا 
في خط المواجهة مع هذه االزمة. إضافة الى أن النساء ممثالت بشكل كبير في القطاع الزراعي والذي يميل إلى توظيف العمال 

بصورة غير منظمة وعليه لم يحصلن على الحماية الكافية خالل الوباء. 
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غير  والمؤسسات  التعليم  قطاع  في  بعد  عن  العاملون   •
الحكومية. 

• العمال الفلسطينيون الذين استمروا بالعمل في إسرائيل. 

• جزء من العاملين بأجر في االقتصاد المنظم والذين استلموا 
نصف رواتبهم من أصحاب العمل كجزء من االتفاقية الثالثية 
بين السلطة الفلسطينية، واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

وأصحاب العمل. 

االستمرار  من  العاملين   من  كبير  جزء  يتمكن  لم  ذلك  ومع 
بالعمل او الحصول على راتب خالل فترة االغالق ومن ضمنهم: 

• العاملون بأجر في االقتصاد غير المنظم، والعمال المؤقتين 
وغير النظاميين )بما في ذلك عمال قطاع النقل، والعاملين في 

الخدمة المنزلية، وعمال البناء والباعة المتجولين(. 

• أصحاب المشاريع الصغيرة والعمال لحسابهم الخاص )بما في 
ذلك تجار الجملة والتجزئة الذين يعملون على تزويد السوق 

بخدمات ومنتجات غير حيوية، عمال النقل، والمطاعم( 

عملهم  أصحاب  يلتزم  لم  والذين  المنظم  االقتصاد  عمال   •
باالتفاقية الثالثية )بما في ذلك البعض في القطاع السياحي، 

والتصنيع، والبناء(. 

• العمال الشباب الذين يعملون في األغلب في قطاع الخدمات 
والفنادق  المطاعم  مثل  الطلب  في  للتغيير  التأثر  وكثيري 

والمبيعات. 

إن الزيادة األخيرة في اإلصابات في األرض الفلسطينية المحتلة 
تعني أن الصعوبات لم تنتهي بعد بل وقد تزداد سوءا. وتلقي 
للفترة  العمل  سوق  على  بظاللها  الحاالت  عدد  في  الزيادة 
القادمة. وينطبق هذا بصفة خاصة على العمال في االقتصاد 
غير المنظم والذين يعملون في قطاعات تتطلب مخالطة كبيرة 

مع الجمهور. 

االقتصاد  على  المبني  النموذج  نتائج  اآلن  الدراسة  تعرض 
القياسي والذي يوفر صورة أكثر دقة حول خسارة العمل واألجر 
خالل فترة األربعة أشهر منذ بدء اإلغالق في األرض الفلسطينية 

المحتلة والذي تم فرضه في بداية شهر آذار ٢٠٢٠. 
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W	 4.  أثر كوفيد 19 على سوق العمل الفلسطيني - تحليل نموذج
التوقعات 

4.1 نموذج
 سيتم استخدام النسخة الموسعة لنموذج التوقعات الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتقدير توقعات االقتصاد الفلسطيني 
في عام ٢٠٢٠ في ظل جائحة الكورونا. ويقسم هذا النموذج الذي تم تطويره في ٢٠1٨ من خالل تعاون  مشترك بين الجهاز المركزي 
لإلحصاء ومنظمة العمل الدولية ومعهد ماس، قطاع الخدمات إلى خمس قطاعات فرعية: التجارة، النقل والتخزين، والمعلومات 
واالتصاالت، الصحة والتعليم، وخدمات أخرى. وسيوفر النموذج توقعات لعدد الموظفين في القطاعات الثمانية من االقتصاد إضافة 

إلى مؤشرات أخرى حول االقتصاد الكلي. 

 تم تطوير هذا النموذج على وجه الخصوص لتكهن التوقعات السنوية للحسابات الوطنية ونتائج سوق العمل، إال أن هذا النموذج 
قائم على الطلب . بمعنى آخر جاء  تصميمه بحيث تبنى التقلبات االقتصادية بطريقة تعتمد على التغيرات في الطلب الكلي بما في 
ذلك التغيرات المالية. وقد كان النتشار وباء كوفيد-19 ابعادا صادمة على مستوى الطلب والعرض. وبالرغم من أن النموذج ال يسجل 

بصورة كافية التأثير على العرض ويقلل من قيمة تأثير االقتصاد الكلي، إال أنه يقوم بعرض جيد لنتائج سوق العمل. 

 إن التوقعات مبنية على افتراضات حول متغيرات خارجية في ٢٠٢٠ )معدل ضريبة الدخل، ومعدل قيمة الضريبة المضافة، عدد 
أيام االغالق للعاملين في إسرائيل، وعدد أيام االغالق امام حركة البضائع، والتدفقات الخاصة من خارج االراضي الفلسطينية المحتلة، 
تحويالت الحكومة، واستثمارات الحكومة، والتشغيل الحكومي، والناتج المحلي اإلجمالي في إسرائيل واألردن، وعامل اإلنتاجية في 
كل قطاع(. واالفتراضات تختلف من سيناريو إلى آخر. فالسيناريو األول يتوقع ان فترة االزمة ستكون لفترة أربعة اشهر بينما السيناريو 

الثاني يفترض حدوث موجة أخرى من الوباء في خريف عام ٢٠٢٠ لفترة شهرين آخرين. 

4.2 االفتراضات 
تستند االفتراضات المتعلقة بعائدات الضرائب واالستثمارات الحكومية إلى التقرير الشهري لشهر آذار ٢٠٢٠ الصادر عن وزارة 
المالية مقارنة بشهر آذار من العام ٢٠19.  وتم االستناد إلى تقديرات بنك إسرائيل٤ فيما يتعلق باالفتراض الخاص بمعدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي في إسرائيل، بينما تم الحصول على االفتراض المتعلق بمعدل النمو في األردن من توقعات صندوق النقد الدولي 
حول االقتصاد األردني٥.  وال يفترض السيناريو األول أي تغيير في التحويالت الحكومية والتوظيف في القطاع العام، بينما يفترض 
السيناريو الثاني انخفاضا في معدالتها نتيجة الستمرار األزمة المالية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على االستمرار في دفع الرواتب 

والتحويالت. 

تستند بالمقابل التغيرات في عوامل اإلنتاجية القطاعية إلى القيمة المضافة الربعية لكل قطاع على حدى في العام ٢٠19 وبأسعار 
ثابتة. اما االفتراضات المتعلقة بالتغير في اإلنتاجية التي يتم استعراضها في الجدول أدناه فمردها إجراءات الحجر والقيود المفروضة 
المرتبطة باالستجابة  التوقعات  النموذج بشكل ذاتي بتوفير  الركود االقتصادي. يقوم  نتيجة لجائحة كورونا وليس  على األنشطة 
االقتصادية للقطاعات المختلفة من حيث القيمة المضافة. يتم احتساب التغيرات في عوامل اإلنتاجية ضمن السينارو األول على 
أساس االفتراض القائل بفرض إجراءات الحجر واإلغالق لمدة شهرين خالل الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠، يليها شهر واحد يتم فيه رفع 
هذه التدابير خالل شهر حزيران ٢٠٢٠، ومن ثم أسبوعين من اإلغالق خالل شهر تموز ٢٠٢٠ والسماح بنشاطات اعتيادية بشكل 

 https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06-04-20.aspx ٤
https://www.reuters.com/article/us-health-cornavirus-jordan-growth/jordan-sees-economy-down-3-in-2020-due-to-coro- ٥

navirus-idUSKBN22F0P8
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جزئي )٥٠%( خالل األسبوعين المتبقين من شهر تموز ٢٠٢٠ )أي فترة أربعة اشهر بالمجمل(. اما في السيناريو الثاني، فيتم احتساب 
التغيرات في عوامل اإلنتاجية من خالل االفتراض بحصول ستة أسابيع إضافية من اإلغالق وإجراءات الحجر خالل الربع الرابع من 
سنة ٢٠٢٠ ومعاودة النشاطات العادية بشكل جزئي )٥٠%( خالل األسبوعين التاليين )أي فترة ستة اشهر بالمجمل(. يستثنى من 
هذه الحسابات قطاعات الزراعة والمعلومات واالتصاالت، حيث نرى عدم تأثر قطاع الزراعة في السيناريو األول ألنه تم السماح 
باالستمرار في النشاطات الزراعية بشكل اعتيادي، ولكن نرى تراجعا بمقدار ٢.٥% في السيناريو الثاني بناء على الفرضية القائلة بأن 
صادرات الزراعة، والتي تمثل ٢6% من القيمة المضافة لهذا القطاع ستنخفض بمقدار ٥٠% في الربع الرابع نتيجة لإلغالقات التي 
تفرضها إسرائيل والقيود على حركة البضائع من و إلى األرض الفلسطينية المحتلة. أما خدمات الصحة والتعليم فمن غير المتوقع 
ان تتأثر وفق السيناريو األول ولكن السيناريو الثاني يفترض انخفاضها بنسبة 1٠% على أساس االنخفاض الذي بلغ مقداره ٢٠% في 
التوظيف في القطاع العام نتيجة الستمرار األزمة المالية. ويفترض السيناريو األول والثاني استمرار نشاطات االتصاالت والمعلومات 

بشكل اعتيادي دون أي تغيير. 

 جدول )3(: النسبة المئوية لتغير المتغيرات الخارجية مقارنًة بسيناريو خط األساس 
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 دویقلاو لیئارسإ اھضرفت يتلا تاقالغإلل ةجیتن عبارلا عبرلا يف %50 رادقمب ضفخنتس عاطقلا اذھل
 عقوتملا ریغ نمف میلعتلاو ةحصلا تامدخ امأ .ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا ىلإ و نم عئاضبلا ةكرح ىلع
 ساسأ ىلع %10 ةبسنب اھضافخنا ضرتفی يناثلا ویرانیسلا نكلو لوألا ویرانیسلا قفو رثأتت نا
 .ةیلاملا ةمزألا رارمتسال ةجیتن ماعلا عاطقلا يف فیظوتلا يف %20 هرادقم غلب يذلا ضافخنالا
 يأ نود يدایتعا لكشب تامولعملاو تالاصتالا تاطاشن رارمتسا يناثلاو لوألا ویرانیسلا ضرتفیو
  .رییغت

  ةیجراخلا تاریغتملا بسح يدعاقلا تانایبلا طخ ویرانیس نع ریغتلل ةیوئملا ةبسنلا :)3( لودج 

 19-دیفوك  ریعتملا

  رھشأ 4

 19-دیفوك

  رھشأ 6

 %54.2- %27.1-  لخدلا ةبیرض دئاوع

 %90.0- %70.0-  ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض دئاوع

 %50.0+ %25.0+  لامعلل قالغإلا مایأ ددع

 %12.5+ %0.0  عئاضبلل قالغألا مایأ ددع

 ا%50.0- %30.0-  ةلتحملا ةینیطسلفلا ضرألا جراخ نم ةصاخلا ةیلاملا تاقفدتلا

 %10.0- %0.0  ةیموكحلا تالیوحتلا

 %90.0- %73.7-  ةیموكحلا تارامثتسالا

 %20.0- %0.0  ماعلا عاطقلا يف فیظوتلا

 %7.0- %5.3-  لیئارسإ يف يلامجإلا يلحملا جتانلا

 %7.0- %3.0-  ندرألا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا

 %2.5- %0.0  ةعارزلا يف ةیجاتنإلا لماع

 %19.4- %18.1-  ةعانصلاو نیدعتلا يف ةیجاتنإلا لماع

 %15.3- %13.4-  تاءاشنإلا يف ةیجاتنإلا لماع

 %12.1- %10.5-  ةراجتلا يف ةیجاتنإلا لماع

 %19.2- %10.2-  نیزختلاو تالصاوملا يف ةیجاتنإلا لماع

 %0.0 %0.0  تالاصتالاو تامولعملا يف ةیجاتنإلا لماع

 %10.0- %0.0  ةحصلاو میلعتلا يف ةیجاتنإلا لماع

 %16.9- %8.6-  ىرخألا تامدخلا يف ةیجاتنإلا لماع
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4.3  نتائج التوقعات 

تشير التوقعات التي يطرحها النموذج بأن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سيتراجع بمقدار 6.٤%  مقارنة بالعام ٢٠19 بموجب 
السيناريو األول وبمقدار 1٠.٨% بموجب السيناريو الثاني، بينما كان من المتوقع ان ينمو بمعدل 3.9% في العام ٢٠٢٠ بموجب 
سيناريو خط األساس )أي في غياب انتشار فيروس كوفيد- 19(. ويعود السبب األكبر للتراجع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى انخفاض 

في معدالت االستهالك الكلي بمعدل ٧.٨% في السيناريو األول وبمعدل 1٠.٥% في السيناريو الثاني.

اما االنخفاض في االستهالك الكلي فمرده الصدمات التي اصابت جانبي الطلب والعرض في سوق العمل ، أي عدم تمكن العمال من 
الوصول إلى أماكن عملهم وكذلك انخفاض الطلب على بعض البضائع والخدمات التي ال تعتبر أساسية. 

جدول )٤(: النسبة المئوية للتغير في مؤشرات االقتصاد الكلي في العام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام ٢٠19 

                                                                              الشكل )٥(: معدالت البطالة في االراضي الفلسطينية المحتلة

                                                                                                    في العامين ٢٠19 و ٢٠٢٠
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  تاعقوتلا جئاتن  4.3

 
  يلكلا داصتقالا نأشب تاعقوتلا  4.3.1 

 
  %6.4 رادقمب عجارتیس يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نأب جذومنلا اھحرطی يتلا تاعقوتلا ریشت
 ناك امنیب ،يناثلا ویرانیسلا بجومب %10.8 رادقمبو يلوألا ویرانیسلا بجومب 2019 ماعلاب ةنراقم
 بایغ يف يأ( يدعاقلا تانایبلا طخ ویرانیس بجومب 2020 ماعلا يف %3.9 لدعمب ومنی نا عقوتملا نم
 يف ضافخنا ىلإ يلامجإلا يلحملا جتانلا يف عجارتلل ربكألا ببسلا دوعیو .)19 -دیفوك سوریف راشتنا
 .يناثلا ویرانیسلا يف %10.5 لدعمبو لوألا ویرانیسلا يف %7.8 لدعمب يلكلا كالھتسالا تالدعم

 قوس يف ضرعلاو بلطلا يبناج تباصا يتلا تامدصلا هدرمف يلكلا كالھتسالا يف ضافخنالا اما
 عئاضبلا ضعب ىلع بلطلا ضافخنا كلذكو مھلمع نكامأ ىلإ لوصولا نم لامعلا نكمت مدع يأ ، لمعلا
  .ةیساسأ ربتعت ال يتلا تامدخلاو

  2019 ماعلاب ةنراقم 2020 ماعلا يف يلكلا داصتقالا تارشؤم يف ریغتلل ةیوئملا ةبسنلا :)4( لودج

 19-دیفوك

  رھشأ 6

 19-دیفوك

  رھشا 4

 

  يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا 8.3%- 10.8%-

  يلكلا كالھتسالا 9.5%- 10.5%-

  تارامثتسالا يلامجا 3.0%- 9.2%-

  تامدخلاو عئاضبلا تارداص 6.9%- 8.8%-

  تامدخلاو عئاضبلا تادراو 7.4%- 8.7%-

 

  لمعلا قوس نأشب تاعقوتلا 4.3.2

 ءاصحإلا زاھج جذومن بجومب ةحاتملا لمعلا قوسل ةیساسألا تاجرخملا ىلع تاعقوتلا هذھ زكرت
 يف ةلاطبلا تالدعم عم أدبنو .تارشؤملل ةلماكلا ةمئاقلا تسیل دیكأتلاب اھنا ریغ ،ينیطسلفلا يزكرملا
 رھشا ةعبرأ ضرتفی يذلا لوألا ویرانیسلا يف 31.7% لصتل عفترت نا عقوتملا نم يتلاو 2020 ماعلا
 قالغإلا نم رھشا ةتس ضرتفی يذلا يناثلا ویرانیسلا يف % 33.8 لصتلو رجحلاو قالغإلا نم
 تالدعم نإف يلاتلابو دمألا ةریصق تامدصلا ىلع لعف دودر ةلماعلا دیلا ةكراشم رھظت ال .رجحلاو
 ىدملا ىلع ضرعلا بناج يف تارییغتلا ھنم رثكا فئاظولا ددع يف رئاسخلا اھدرم ةعفترملا ةلاطبلا
  .لیوطلا
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  2020 و 2019 نیماعلا يف ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارالا يف ةلاطبلا تالدعم :)5( لكشلا  

 
 

 )5( لودجلا رھظی .ةدحوم تسیل لمعلاو فیظوتلا ىلع ةحئاجلا راثآ نإف ،يعاطقلا ىوتسملا ىلع اما
 تامدخو نیزختلاو تالصاوملاو ةعانصلاو نیدعتلا يھ ةحئاجلا لعفب اررضت رثكألا تاطاشنلا نأب
 ىلإ راشأ يذلاو اقباس يفیصوتلا انلیلحت عم قفاوتی يذلا رمألا وھو ،)قدانفلاو معاطملا اھیف امب( ىرخأ
  .بلطلاو ضرعلا يبناج تباصأ يتلا تامدصلا لعفب تررضت تاعاطقلا هذھ نأ

 نا ریغ ،فیظوتلا تالدعم يف الدتعم ایباجیإ اومن نادھشی ةراجتلاو تاءاشنإلا يعاطق نإف ،لباقملابو
 .يدعاقلا تانایبلا طخ ویرانیس نمض ةعقوتم تناك يتلا ومنلا تالدعم نم لقأ لظت هذھ ومنلا تالدعم
 ثیحو .ةیلامسأرلا علسلا ىلع يعانصلا عاطقلاو نیدعتلاو - تاءاشنإلا يعاطقل ةفاضملا ةمیقلا دمتعت
 نأ ھنأش نم كلذ نإف ،9.2%  و 3 نیب حوارتت ةبسنب تارامثتسالا ةمیق ضفخنت نأ عقوتملا نم ھنا
 .ىرخألا تعاطقلا يف هریغ نم ربكأ اھیف فیظوتلا تالدعم يف ضافخنالا نوك ءارو ببسلا رسفی
 .يئاھنلا صاخلا كالھتسالاب ایدرط طبترت تاءاشنإلا عاطقل ةفاضملا ةمیقلا نأ مدقت ام ىلإ فاضیو
 عجارتی نأ عقوتملا نم و ، لقأ ومن تالدعم تاءاشنإلا عاطق دھشی نا عقوتملا نم ھنإف ،يلاتلابو
 ومنلا تالدعمب ةنراقم ةلماعلا دیلا ىلع بلطلا ثیح نم %10.5و 9.5 نیب حوارتت ةبسنب كالھتسالا
 . 19 -دیفوك سوریف ةحئاج راثآ بایغ ویرانیس نمض ةعقوتم تناك يتلا ةلمتحملا

 ةنراقم ةلماعلا دیلا ىلع بلطلا بناج يف تاریغت میلعتلاو ةحصلا تامدخو تالاصتالا عاطق دھشی ال 
 سوریف راشتنا نم مغرلاب ةیباجیإ فیظوتلا يف ومنلا تالدعم لظتو .يدعاقلا تانایبلا طخ ویرانیسب
 ارظن ىرخأ لود يف تدعأ يتلا تاساردلاو قباسلا يفیصوتلا انلیلحت عم قفاوتی ام وھو ، 19 -دیفوك
  .ةحئاجلا نم مغرلاب لمعلا يف ترمتسا تاعاطقلا هذھ نأل

 نم ناك يذلا تقولا يفف .ایباجیإ يعارزلا عاطقلا يف فیظوتلا ىلع 19 -دیفوك ةحئاج رثأ ودبیو
 تانایبلا طخ ویرانیس قفو %0.9 ةبسنب ةعارزلا عاطق نمض لیغشتلا تالدعم ھیف ضفخنت نا عقوتملا
 .يناثلاو لوألا ویرانیسلا يف ةسوملم ةیباجیإ ومن تالدعم رھظت تالدعملا هذھ نإف ،يساسألا ةیدعاقلا
 يدایتعا لكشب لماعلا دیحولا عاطقلا لظ ةعارزلا عاطق نأل ارظن يلك لكشب ائجافم يتأی ال كلذ نكل
 ،ةھباشم تاقایس يفو .ةحئاجلل ةجیتن عاطقلا اذھ نمض لمعلاب اوقحتلا سانلا نم دیزملا نأل امبرو
 ،ةیناثلا ةضافتنالا لالخ ،2002 ماعلا يف %21.6 ةبسنب ةعارزلا عاطق يف فیظوتلا ةبسن تعفترا
 داصتقالا يف قیمع دوكر ةلاح ىلإ ةیلیئارسإلا تاماحتقالاو لوجتلا رظحو ةكرحلا ىلع دویقلا تدأ امنیب
 نوراتخیس صاخشألا نم ربكا اددع نأ هدرم ةعارزلا عاطق يف فیظوتلا بسن عافترا نإ .ينیطسلفلا

 لخاد لمعلا وأ ىرخأ تاعاطق يف مھلمع نورسخی امدنع ةیعارزلا تاطاشنلا يف لمعلا حجرألا ىلع
  .لیئارسإ

٤.٣.٢W التوقعات بشأن سوق العمل 

األساسية  المخرجات  على  التوقعات  هذه  تركز 
جهاز  نموذج  بموجب  المتاحة  العمل  لسوق 
بالتأكيد  انها  غير  الفلسطيني،  المركزي  اإلحصاء 
مع  ونبدأ  للمؤشرات.  الكاملة  القائمة  ليست 
معدالت البطالة في العام ٢٠٢٠ والتي من المتوقع 
ان ترتفع لتصل الى %31.٧ في السيناريو األول الذي 
ولتصل  والحجر  اإلغالق  من  اشهر  أربعة  يفترض 
الى 33.٨ % في السيناريو الثاني الذي يفترض ستة 
اليد  اشهر من اإلغالق والحجر. ال تظهر مشاركة 
األمد  قصيرة  الصدمات  على  فعل  ردود  العاملة 
مردها  المرتفعة  البطالة  معدالت  فإن  وبالتالي 
الخسائر في عدد الوظائف اكثر منه التغييرات في 

جانب العرض على المدى الطويل. 
٢٠19 ٢٠٢٠

٤.٣.1W  التوقعات بشأن االقتصاد الكلي 
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اما على المستوى القطاعي، فإن آثار الجائحة على العمالة ليست موحدة. يظهر الجدول )٥( بأن النشاطات األكثر تضررا بفعل الجائحة 
هي التعدين والصناعة والمواصالت والتخزين وخدمات أخرى )بما فيها المطاعم والفنادق(، وهو األمر الذي يتوافق مع تحليلنا 

التوصيفي سابقا والذي أشار إلى أن هذه القطاعات تضررت بفعل الصدمات التي أصابت جانبي العرض والطلب. 

وبالمقابل، فإن قطاعي اإلنشاءات والتجارة يشهدان نموا إيجابيا معتدال في معدالت التوظيف، غير ان معدالت النمو هذه تظل أقل 
من معدالت النمو التي كانت متوقعة ضمن سيناريو خط األساس. تعتمد القيمة المضافة لقطاعي اإلنشاءات - والتعدين والقطاع 
الصناعي على السلع الرأسمالية. وحيث انه من المتوقع أن تنخفض قيمة االستثمارات بنسبة تتراوح بين 3 و  %9.٢، فإن ذلك من شأنه 
أن يفسر السبب وراء كون االنخفاض في معدالت التوظيف فيها أكبر من غيره في القطاعت األخرى. ويضاف إلى ما تقدم أن القيمة 
المضافة لقطاع اإلنشاءات ترتبط طرديا باالستهالك الخاص النهائي. وبالتالي، فإنه من المتوقع ان يشهد قطاع اإلنشاءات معدالت نمو 
أقل ، و من المتوقع أن يتراجع االستهالك بنسبة تتراوح بين 9.٥ و1٠.٥% من حيث الطلب على اليد العاملة مقارنة بمعدالت النمو 

المحتملة التي كانت متوقعة ضمن سيناريو غياب آثار جائحة فيروس كوفيد- 19 .

 ال يشهد قطاع االتصاالت وخدمات الصحة والتعليم تغيرات في جانب الطلب على اليد العاملة مقارنة بسيناريو خط األساس. وتظل 
معدالت النمو في التوظيف إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كوفيد- 19 ، وهو ما يتوافق مع تحليلنا التوصيفي السابق والدراسات 

التي أعدت في دول أخرى نظرا ألن هذه القطاعات استمرت في العمل بالرغم من الجائحة. 

ويبدو أثر جائحة كوفيد- 19 على التوظيف في القطاع الزراعي إيجابيا. ففي الوقت الذي كان من المتوقع ان تنخفض فيه معدالت 
التشغيل ضمن قطاع الزراعة بنسبة ٠.9% وفق سيناريو خط األساس، فإن هذه المعدالت تظهر معدالت نمو إيجابية ملموسة في 
السيناريو األول والثاني. لكن ذلك ال يأتي مفاجئا بشكل كلي نظرا ألن قطاع الزراعة ظل القطاع الوحيد العامل بشكل اعتيادي وربما 
ألن المزيد من الناس التحقوا بالعمل ضمن هذا القطاع نتيجة للجائحة. وفي سياقات مشابهة، ارتفعت نسبة التوظيف في قطاع 
الزراعة بنسبة ٢1.6% في العام ٢٠٠٢، خالل االنتفاضة الثانية، بينما أدت القيود على الحركة وحظر التجول واالقتحامات اإلسرائيلية 
إلى حالة ركود عميق في االقتصاد الفلسطيني. إن ارتفاع نسب التوظيف في قطاع الزراعة مرده أن عددا اكبر من األشخاص سيختارون 

على األرجح العمل في النشاطات الزراعية عندما يخسرون عملهم في قطاعات أخرى أو العمل داخل إسرائيل. 

 جدول )٥(: النسبة المئوية للتغير في التوظيف لكل قطاع في العام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام ٢٠19
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 2019 ماعلاب ةنراقم 2020 ماعلا يف عاطق لكل فیظوتلا يف ریغتلل ةیوئملا ةبسنلا :)5( لودج 

 
 

 19-دیفوك  يدعاقلا تانایبلا طخ

  رھشأ 4

 19-دیفوك

  رھشأ 6

 %4.4 %5.0 %0.9-  ةعارزلا عاطق يف فیظوتلا

 %20.9- %18.2- %3.9  ةعانصلاو نیدعتلا عاطق يف فیظوتلا

 %0.2 %1.1 %14.6 تاءاشنإلا عاطق يف فیظوتلا

 %2.5 %4.3 %10.1  ةراجتلا عاطق يف فیظوتلا

 %9.3- %8.7- %2.7  نیزختلاو تالصاوملا عاطق يف فیظوتلا

 %3.2 %5.5 %4.0  تامولعملاو تالاصتالا عاطق يف فیظوتلا

 %5.1- %4.3 %3.8  ةیحصلا تامدخلاو میلعتلا يف فیظوتلا

 %8.0- %7.1- %2.1-  ىرخأ تامدخ يف فیظوتلا

  

 روجألا 4.3.3
 بتاور يف اعجارت 2020 ماعلا دھشی نأ عقوتملا نم ھنإف ،فیظوتلا ىلع ةحئاجلا رثأ ىلإ ةفاضإلاب 
 تالاصتالا عاطق يف نیلماعلا ءانثتساب ،تاعاطقلا لك يف نیلماعلا ةفاك لصحی ثیحب ،نیلماعلا روجأو
 نم رھشأ ةعبرأب قلعتملا لوألا ویرانیسلا بجومب لدعملاب  %2.1 ةبسنب لقا روجأ ىلع ،تامولعملاو
 ةفلكت ضفخنتسو امك .قالغإلا نم رھشأ ةتسب قلعتملا يناثلا ویرانیسلا بجومب %2.8 ةبسنبو قالغإلا
 يعاطق نأ ثیحو .اعابت يناثلا ویرانیسلاو لوألا ویرانیسلا بجومب %5.9 و %3.6 ةبسنب بتاورلا
 روجألا نإف ،ةلماعلا دیلا ىلع بلطلا ضافخنا ةیحان نم ًارثأت رثكألا امھ ةعانصلاو نیدعتلاو تاءاشنإلا
 ةحصلا تامدخ عاطق نأب انضرتفا اننأ نم مغرلابو .كلذك اررضت رثكألا يھ نیعاطقلا نیذھ يف
 روجأ نإف ،لوألا ویرانیسلا نمض ةحئاجلاب ةطبترملا قالغإلا  فورظب رشابم لكشب رثأتی نل میلعتلاو
 يناثلا ویرانیسلاو لوألا ویرانیسلا نمض %2.1 و %1.2 ةبسنب الیلق عجارتتس عاطقلا اذھ يف نیلماعلا
 يف ضافخنا ىلإ ریشی هرودب يذلاو ةموكحلا تادئاع ضافخنا ىلإ كلذ ءارو ببسلا دوعیو .اعابت
  .میلعتلاو ةحصلا لاجم يف نییمومعلا نیفظوملل ةموكحلا اھعفدت يتلا بتاورلاو تافورصملا

 
 عاطق لكل يمویلا روجألا لدعم يف ریغتلل ةیوئملا ةبسنلا :)6( لودج 
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باإلضافة إلى أثر الجائحة على التوظيف، فإنه من المتوقع أن يشهد العام ٢٠٢٠ تراجعا في رواتب وأجور العاملين، بحيث يحصل 
كافة العاملين في كل القطاعات، باستثناء العاملين في قطاع االتصاالت والمعلومات، على أجور اقل بنسبة ٢.1%  بالمعدل بموجب 
السيناريو األول المتعلق بأربعة أشهر من اإلغالق وبنسبة ٢.٨% بموجب السيناريو الثاني المتعلق بستة أشهر من اإلغالق. كما 
وستنخفض تكلفة الرواتب بنسبة 3.6% و ٥.9% بموجب السيناريو األول والسيناريو الثاني تباعا. وحيث أن قطاعي اإلنشاءات والتعدين 
والصناعة هما األكثر تأثراً من ناحية انخفاض الطلب على اليد العاملة، فإن األجور في هذين القطاعين هي األكثر تضررا كذلك. 
وبالرغم من أننا افترضنا بأن قطاع خدمات الصحة والتعليم لن يتأثر بشكل مباشر بظروف  اإلغالق المرتبطة بالجائحة ضمن السيناريو 
األول، فإن أجور العاملين في هذا القطاع ستتراجع قليال بنسبة 1.٢% و ٢.1% ضمن السيناريو األول والسيناريو الثاني تباعا. ويعود 
السبب وراء ذلك إلى انخفاض عائدات الحكومة والذي بدوره يشير إلى انخفاض في المصروفات والرواتب التي تدفعها الحكومة 

للموظفين العموميين في مجال الصحة والتعليم. 

 جدول )6(: النسبة المئوية للتغير في معدل األجور اليومي لكل قطاع

 

تستخدم هذه النماذج معلومات أدق حول أثُر الجائحة على سوق العمل وتحديدا فقدان الوظائف واألجورعبر قطاعات متعددة. ومن 
المتوقع أن تخسر بعض القطاعات اليد العاملة بينما من المتوقع أن تزيد معدالت التوطيف في قطاعات أخرى ولكنها تظل أقل من 
التوقعات بموجب سيناريو خط األساس، إال أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى زيادة صافية في التوظيف بالرغم من الجائحة. 
ويعتمد ذلك على قدرة العاملين في هذه القطاعات االستمرار بوظائفهم باعتبارها خدمات أساسية و/أو أن يتمكنوا من العمل عن 
بعد. إن هذه القدرة على العمل تنعكس على الرواتب واألجور، حيث نرى أن بعض القطاعات مثل االتصاالت، من المتوقع أن تشهد 
ارتفاعا في الرواتب واألجور، بموجب السيناريو األول والثاني ألربعة اشهر وستة اشهر من اإلغالق تباعاً. وفي الوقت ذاته، من المتوقع 
أن يشهد العاملون في قطاعات أخرى بما فيها التعدين والصناعة والتجارة واإلنشاءات تراجعاً في أجورهم، ويعود السبب وراء ذلك 
إلى قيام المؤسسات بتطوير آليات لإلبقاء على العاملين وفي الوقت ذاته تقليل عدد ساعات العمل أو تحويل الوظائف إلى وظائف 

بدوام جزئي برواتب اقل كإحدى آليات التكيف مع الظروف السائدة. 

٤.٣.٣W األجور
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 19-دیفوك  يدعاقلا تانایبلا طخ

  رھشأ 4

 19-دیفوك

  رھشأ 6

 %2.1- %2.2- %0.6-  ةعارزلا

 %3.9- %3.5- %0.6  ةعانصلاو نیدعتلا

 %4.5- %3.4- %1.7  تاءاشنإلا

 %3.0- %2.4- %1.1 ةراجتلا

 %0.6- %0.2- %6.4- نیزختلاو تالصاوملا

 %1.6 %1.7 %1.6 تامولعملاو تالاصتالا

 %2.1- %1.2- %1.7  ةحصلاو میلعتلا تامدخ

 %2.0- %1.1- %1.8 ىرخأ تامدخ

 %2.8- %2.1- %1.1  يمویلا روجألا لدعم

 %5.9- %3.6- %4.5  روجألا ةفلكت

  

 فئاظولا نادقف ادیدحتو لمعلا قوس ىلع ةحئاجلا ُرثأ لوح قدأ تامولعم جذامنلا هذھ مدختست
 نأ عقوتملا نم امنیب ةلماعلا دیلا تاعاطقلا ضعب رسخت نأ عقوتملا نمو .ةددعتم تاعاطق ربعروجألاو
 تانایبلا طخ ویرانیس بجومب تاعقوتلا نم لقأ لظت اھنكلو ىرخأ تاعاطق يف فیطوتلا تالدعم دیزت
 .ةحئاجلا نم مغرلاب فیظوتلا يف ةیفاص ةدایز ىرخأ تاعاطق دھشت نأ عقوتملا نم ھنأ الإ ،يدعاقلا
 وأ/و ةیساسأ تامدخ اھرابتعاب مھفئاظوب رارمتسالا تاعاطقلا هذھ يف نیلماعلا ةردق ىلع كلذ دمتعیو
 نأ ىرن ثیح ،روجألاو بتاورلا ىلع سكعنت لمعلا ىلع ةردقلا هذھ نإ .دعب نع لمعلا نم اونكمتی نأ
 ویرانیسلا بجومب ،روجألاو بتاورلا يف اعافترا دھشت نأ عقوتملا نم ،تالاصتالا لثم تاعاطقلا ضعب
 دھشی نأ عقوتملا نم ،ھتاذ تقولا يفو ً.اعابت قالغإلا نم رھشا ةتسو رھشا ةعبرأل يناثلاو لوألا
 ،مھروجأ يفً اعجارت تاءاشنإلاو ةراجتلاو ةعانصلاو نیدعتلا اھیف امب ىرخأ تاعاطق يف نولماعلا
 لیلقت ھتاذ تقولا يفو نیلماعلا ىلع ءاقبإلل تایلآ ریوطتب تاسسؤملا مایق ىلإ كلذ ءارو ببسلا دوعیو
 عم فیكتلا تایلآ ىدحإك لقا بتاورب يئزج ماودب فئاظو ىلإ فئاظولا لیوحت وأ لمعلا تاعاس ددع
  .ةدئاسلا فورظلا

 

 ومنو قئاللا لمعلا :)نماثلا فدھلا( ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ .5
  داصتقالا

 قیقحت ىلع ریبك لكشب 2020 ماعلا يف ينیطسلفلا داصتقالا بیصی نأ عقوتملا قیمعلا دوكرلا رثؤیس 
 مادتسملاو عیمجلل لماشلاو درطملا يداصتقالا ومنلا زیزعتب قلعتملا نماثلا ةمادتسملا ةیمنتلا فدھ
 لدعمب ومنلا ةبسن تناك ، 2014 ماعلا ذنمو .عیمجلل قئاللا لمعلا ریفوتو ،ةجتنملاو ةلماكلا ةلامعلاو
 تالدعم نم ریثكب ىلعأ اومن لقألا لودلا يف فدھتسملا درفلل يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا يف 7%

خط األساس
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W	 ٥. أهداف التنمية المستدامة )الهدف الثامن(: العمل الالئق
ونمو االقتصاد 

 سيؤثر الركود العميق المتوقع أن يصيب االقتصاد الفلسطيني في العام ٢٠٢٠ بشكل كبير على تحقيق هدف التنمية المستدامة 
الثامن المتعلق بتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. 
ومنذ العام ٢٠1٤ ، كان معدل النمو المستهدف لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول األقل نموا والبالغ ٧% 
أعلى بكثير من معدالت النمو في االراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المتوقع ان تتسع الفجوة وتتضاعف ثالث مرات خالل العام 

٢٠٢٠ اثر الجائحة. 

وقد تم تحديد معدالت النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر رئيسي على أداء االقتصاد ورفاه المواطنين. تظهر 
التقلبات التي شهدتها معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في االراضي الفلسطينية المحتلة في الشكل رقم )6( أدناه. وقد 
بقيت قيمة معدالت النمو بالسالب منذ العام ٢٠1٧ وهو ما يؤشر لوجود تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. ومن المتوقع 
ان تتراجع هذه المعدالت بشكل أكبر كنتيجة لجائحة كورونا، نظرا ألن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ستنخفض بينما يستمر 

معدل نمو السكان في الصعود. 

الشكل )6(: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ، ٢٠1٠- ٢٠19

 المصدر:الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات الحسابات القومية، ٢٠19 .

ومن المقاصد األخرى ألهداف التنمية المستدامة تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى 
التكنولوجيا، واالبتكار، من خالل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة. 

تعتبر إنتاجية اليد العاملة مؤشرا هاما يجب دراسته في هذا الصدد. وكما يظهر شكل )٧( أدناه، فإن الناتج المحلي اإلجمالي للعامل 
شهد وما زال يشهد تقلبات كبيرة ويحدده بشكل خاص حجم الناتج المحلي اإلجمالي والذي يتذبذب بشكل جذري وفقا للعوامل 
السياسية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي، وتحديدا سياسة القيود المفروضة على الحركة. ومن هنا، يمكننا أن نتنبأ بشكل واقعي أن 
يشهد الناتج المحلي اإلجمالي للعامل مزيدا من التدهور نتيجة للجائحة وهو ما سيخلف آثار سلبية على االقتصاد ورفاهية العاملين.
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 ماعلا لالخ تارم ثالث فعاضتتو ةوجفلا عستت نا عقوتملا نمو .ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارالا يف ومنلا
  .ةحئاجلا رثا 2020

 
 هافرو داصتقالا ءادأ ىلع يسیئر رشؤمك درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ومنلا تالدعم دیدحت مت دقو
 يضارالا يف درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم اھتدھش يتلا تابلقتلا رھظت .نینطاوملا
 وھو 2017 ماعلا ذنم بلاسلاب ومنلا تالدعم ةمیق تیقب دقو .هاندأ )6( مقر لكشلا يف ةلتحملا ةینیطسلفلا
 لكشب تالدعملا هذھ عجارتت نا عقوتملا نمو .درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف عجارت دوجول رشؤی ام
 رمتسی امنیب ضفخنتس يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم نأل ارظن ،انوروك ةحئاجل ةجیتنك ربكأ
  .دوعصلا يف ناكسلا ومن لدعم

 
 2019 -2010 ، درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم :)6( لكشلا

 
  

 . 2019 ،ةیموقلا تاباسحلا تانایب ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا:ردصملا 

 نم ةیداصتقالا ةیجاتنإلا نم ىلعأ تایوتسم قیقحت ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأل ىرخألا دصاقملا نمو
 ةمستملا تاعاطقلا ىلع زیكرتلا لالخ نم ،راكتبالاو ،ایجولونكتلا ىوتسمب ءاقترالاو ،عیونتلا لالخ
  .ةلامعلا ةفیثكلا تاعاطقلاو ةیلاعلا ةفاضملا ةمیقلاب

 نإف ،هاندأ )7( لكش رھظی امكو .ددصلا اذھ يف ھتسارد بجی اماھ ارشؤم ةلماعلا دیلا ةیجاتنإ ربتعت
 يلحملا جتانلا مجح صاخ لكشب هددحیو ةریبك تابلقت دھشی لاز امو دھش لماعلل يلامجإلا يلحملا جتانلا
 ادیدحتو ،يلیئارسإلا لالتحالا نع ةمجانلا ةیسایسلا لماوعلل اقفو يرذج لكشب بذبذتی يذلاو يلامجإلا

 يلحملا جتانلا دھشی نأ يعقاو لكشب أبنتن نأ اننكمی ،انھ نمو .ةكرحلا ىلع ةضورفملا دویقلا ةسایس
 ةیھافرو داصتقالا ىلع ةیبلس راثآ فلخیس ام وھو ةحئاجلل ةجیتن وھدتلا نم ادیزم لماعلل يلامجإلا
 .نیلماعلا

 
 2019 -2005 ،لماعلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ریغتلا :)7( لكشلا  

W	 19 -أثر وباء كوفيد ٢6



  الشكل )٧(: التغير في الناتج المحلي اإلجمالي للعامل، ٢٠٠٥- ٢٠19

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات الحسابات القومية، ٢٠19. 

أدى انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19( إلى خسارة 9٠,٥٠٠ موظفا على األقل لوظائفهم. ومن المتوقع أن ترتفع معدالت البطالة 
لتصل الى  31.٧%- %33.٨ بينما كانت نسبتها ٢٥.3% في العام ٢٠19 . وقد ازداد االستخدام الناقص للعمالة  واتسعت الفجوة نحو 
العمالة الكاملة. وكان العاملون في قطاع التعدين والصناعة، أحد أكثر القطاعات إنتاجية في االقتصاد الفلسطيني، األكثر تضررا من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19 ( والمتوقع  أن تكون نسبة من خسروا وظائفهم ما بين 1٨.٢ %- ٢٠.9% خالل العام ٢٠٢٠ . بالتالي، 

فإن معدالت البطالة تتزايد بشكل كبير بين أوساط العمال المنتجين. 

وفي الوقت الذي يحصل فيها اكثر من ٢٨% من العمال بأجر في الضفة الغربية وقطاع غزة على أجر أقل من الحد األدنى الرسمي 
لألجور، وحيث غالبية الموظفين ال يتمتعتون بحقوقهم األساسية مثل اإلجازة السنوية المدفوعة واإلجازة المرضية المدفوعة ووجود 
عقد عمل رسمي ومساهمات نحو تقاعدهم، فإن العمال الفلسطينيين بعيدون كل البعد عن التمتع بشروط العمل الالئق. يتوقع 
ان ترتفع ظاهرة العمال الفقراء مع اتساع نطاق الحجر - ومع التوقعات بمزيد من التراجع في معدل األجور بمقدار ٢.1% - ٢.٨% و 

انتشار النقص في فرص العمل الالئق في البالد. 

ويظهر شكل )٨( أدناه أن معدالت األجور الحقيقية في العام ٢٠19 هي مشابهة لتلك في العام ٢٠٠٠ بينما تستمر الفجوة في األجور 
بين الرجال والنساء. ويعود السبب في ذلك جزئيا لكون الرجال يعملون داخل إسرائيل ويحصلون على ضعف معدل األجور الذي 
يمكن الحصول عليه في االقتصاد المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن المتوقع أن ينخفض معدل األجور الحقيقية نتيجة 

للضغط في سوق العمل. 

 الشكل  )٨(: األجور الحقيقية في االراضي المحتلة الفلسطينية حسب الجنس

  المصدر: مسح القوى العاملة – الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠19 
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  .2019 ،ةیموقلا تاباسحلا تانایب ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا :ردصملا 

 
 عقوتملا نمو .مھفئاظول لقألا ىلع افظوم 90,500 ةراسخ ىلإ )19 -دیفوك( انوروك سوریف راشتنا ىدأ
 . 2019 ماعلا يف %25.3 اھتبسن تناك امنیب 33.8% -%31.7  ىلا لصتل ةلاطبلا تالدعم عفترت نأ
 نیدعتلا عاطق يف نولماعلا ناكو .فیظوتلا وحن ةوجفلا مقاف ةلماعلا دیلل لماكلا مدختسالا مدع نإ
 اذھ يف نیلماعلا ةبسن تغلب ثیح ينیطسلفلا داصتقالا يف ةیجاتنإ تاعاطقلا رثكأ دحأ ،ةعانصلاو
 اورسخ نم ةبسن نوكت نأ  عقوتملاو ) 19 -دیفوك( انوروك سوریف راشتنا نم اررضت رثكألاعاطقلا
 ریبك لكشب دیازتت ةلاطبلا تالدعم نإف ،يلاتلاب . 2020 ماعلا لالخ %20.9 -% 18.2 نیب ام مھفئاظو
  .نیجتنملا لامعلا طاسوأ نیب

 ةزغ عاطقو ةیبرغلا ةفضلا يف هرجأ ىلع لامعلا نم %28 نم رثكا اھیف لصحی يذلا تقولا يفو
 مھقوقحب نوتعتمتی ال نیفظوملا ةیبلاغ ثیحو ،روجألل يمسرلا ىندألا دحلا نم لقأ ربتعی يذلاو
 يمسر لمع دقع دوجوو ةعوفدملا ةیضرملا ةزاجإلاو ةعوفدملا ةیونسلا ةزاجإلا لثم ةیساسألا
 قئاللا لمعلا طورشب عتمتلا نع دعبلا لك نودیعب نیینیطسلفلا لامعلا نإف ،مھدعاقت وحن تامھاسمو
 يف عجارتلا نم دیزمب تاعقوتلا عمو - رجحلا قاطن عاستا عم ءارقفلا لامعلا ةرھاظ عفترت نا عقوتی
  .دالبلا يف قئاللا لمعلا صرف يف صقنلا راشتنا و %2.8 - %2.1 رادقمب روجألا لدعم

 
 2000 ماعلا يف كلتل ةھباشم يھ 2019 ماعلا يف ةیقیقحلا روجألا تالدعم نأ هاندأ )8( لكش رھظیو 
 نولمعی لاجرلا نوكل ایئزج كلذ يف ببسلا دوعیو .ءاسنلاو لاجرلا نیب بتاورلا ةوجف رمتست امنیب
 يلحملا داصتقالا يف ھیلع لوصحلا نكمی يذلا روجألا لدعم فعض ىلع نولصحیو لیئارسإ لخاد
 قوس يف طغضلل ةجیتن ةیقیقحلا روجألا لدعم ضفخنی نأ عقوتملا نمو .ةزغ عاطقو ةیبرغلا ةفضلا يف
  .لمعلا

 
 يعامتجالا عونلا بسح ةینیطسلفلا ةلتحملا يضارالا يف ةیقیقحلا روجألا :)8(  لكشلا 
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  2019 ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا – ةلماعلا ىوقلا حسم :ردصملا  

 
 ،بیردتلا وأ میلعتلا وا لمعلا راطإ جراخ بابشلا ةبسن لیلقت ىلإ اضیأ ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ وعدت
 نم.میلعتلاو جتنملا لمعلا راسم ىلع بابشلا عضوو دراوملل لماكلا مادختسالا يف مھسی يذلا رمألا وھو
 لكشب لمعلا قوس ىلإ نیھجوتملاا بابشلا مامأ تابوعصلا نم ةیفاضإ ةقبط ةحئاجلا فیضت نأ عقوتملا

  .ةحئاجلاب ةطبترملا رجحلاو قالغإلا تالاحل ةجیتن فئاظولا نادقفل ارظن صاخ

 
 
 

 2019 ،بیردتلا وا میلعتلا وا فیظوتلا جراخ بابشلل ةیوئملا ةبسنلا :)9( لكشلا 

 
  2019 ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا ،ةلماعلا ىوقلا حسم :ردصملا

 
 نع نالعإلا متو 2020 ماعلل اھتادئاع يف %50 ةبسنب اعجارت عقوتت اھنأب ةینیطسلفلا ةطلسلا تنلعأ 
 نأ امك .ةحئاجلا لعفب ةررضتملا ىرخألا تاعاطقلاو ةیحصلا ةیاعرلا عاطق معدل ئراوط ةنزاوم
 لیوحت نع لیئارسإ عانتماو ةیبرغلا ةفضلا يف ةیلیئارسإلا مضلا ةطخ نع ةمجانلا ةیسایسلا تارتوتلا
 ذیفنت ةیلمع قیلعت ىلإ ةلصحملاب ىدأو ،ةیلاملا ةمزألا نم مقاف ةینیطسلفلا ةطلسلل ةیكرمجلا تادئاعلا
  .ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ قیقحت معدت يتلا جماربلا

 
  تاسایسلا ىوتسم ىلع تالخدتلا .6 .1
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تدعو أهداف التنمية المستدامة أيضا إلى تقليل نسبة الشباب خارج إطار العمل او التعليم أو التدريب، وهو األمر الذي يسهم 
في االستخدام الكامل للموارد ووضع الشباب على مسار العمل المنتج والتعليم.من المتوقع أن تضيف الجائحة طبقة إضافية من 
الصعوبات أمام الشباب االمتوجهين إلى سوق العمل بشكل خاص نظرا لفقدان الوظائف نتيجة لحاالت اإلغالق والحجر المرتبطة 

بالجائحة. 

 الشكل )9(: النسبة المئوية للشباب خارج التوظيف او التعليم او التدريب، ٢٠19

المصدر: مسح القوى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠19 

أعلنت السلطة الفلسطينية بأنها تتوقع تراجعا بنسبة ٥٠% في عائداتها للعام ٢٠٢٠ وتم اإلعالن عن موازنة طوارئ لدعم قطاع الرعاية 
الصحية والقطاعات األخرى المتضررة بفعل الجائحة. كما أن التوترات السياسية الناجمة عن خطة الضم اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
وامتناع إسرائيل عن تحويل العائدات الجمركية للسلطة الفلسطينية فاقم من األزمة المالية، وأدى بالمحصلة إلى تعليق عملية تنفيذ 

البرامج التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
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  2019 ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا – ةلماعلا ىوقلا حسم :ردصملا  

 
 ،بیردتلا وأ میلعتلا وا لمعلا راطإ جراخ بابشلا ةبسن لیلقت ىلإ اضیأ ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ وعدت
 نم.میلعتلاو جتنملا لمعلا راسم ىلع بابشلا عضوو دراوملل لماكلا مادختسالا يف مھسی يذلا رمألا وھو
 لكشب لمعلا قوس ىلإ نیھجوتملاا بابشلا مامأ تابوعصلا نم ةیفاضإ ةقبط ةحئاجلا فیضت نأ عقوتملا

  .ةحئاجلاب ةطبترملا رجحلاو قالغإلا تالاحل ةجیتن فئاظولا نادقفل ارظن صاخ

 
 
 

 2019 ،بیردتلا وا میلعتلا وا فیظوتلا جراخ بابشلل ةیوئملا ةبسنلا :)9( لكشلا 

 
  2019 ،ينیطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا ،ةلماعلا ىوقلا حسم :ردصملا

 
 نع نالعإلا متو 2020 ماعلل اھتادئاع يف %50 ةبسنب اعجارت عقوتت اھنأب ةینیطسلفلا ةطلسلا تنلعأ 
 نأ امك .ةحئاجلا لعفب ةررضتملا ىرخألا تاعاطقلاو ةیحصلا ةیاعرلا عاطق معدل ئراوط ةنزاوم
 لیوحت نع لیئارسإ عانتماو ةیبرغلا ةفضلا يف ةیلیئارسإلا مضلا ةطخ نع ةمجانلا ةیسایسلا تارتوتلا
 ذیفنت ةیلمع قیلعت ىلإ ةلصحملاب ىدأو ،ةیلاملا ةمزألا نم مقاف ةینیطسلفلا ةطلسلل ةیكرمجلا تادئاعلا
  .ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ قیقحت معدت يتلا جماربلا
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W	 6. التدخالت على مستوى السياسات

إن محاولة التعامل مع تبعات جائحة كوفيد- 19 يشبه محاولة التعامل مع سيف ذو حدين قاطعين. فمن جهة، أدت التدابير لحماية 
حياة المواطنين بما في ذلك إجراءات وتدابير اإلغالق والحجر ووقف النشاطات االقتصادية إلى نتائج اقتصادية وخيمة وتبعات مدمرة 
على سوق العمل. ومن جهة أخرى وفي الوقت ذاته، فإن عدم تطبيق هذه التدابير، يعرّض المواطنين لخطر العدوى ويهدد حياتهم. 
هذا وقدعانت معظم الدول نتيجة لذلك في محاولتها إيجاد التوازن المالئم بين السياسات للحد من آثار الجائحة على الصحة العامة 
ومن التبعات االقتصادية لهذه األزمة. وإضافة إلى التدابير الصحية التي أقرتها الدول، بما في ذلك إجراءات التباعد االجتماعي والحجر 
الصحي ومراكز الفحص الصحي، لجأت الدول إما لفرض إغالق شامل لفترات زمنية قصيرة او إغالق شبه كامل لفترات زمنية أطول في 
محاولة الحتواء الجائحة. ومن هنا، فإن إجراءات اإلغالق والحجر على فترات زمنية مختلفة أصبحت اآللية التي تم اعتمادها لمواجهة 

الجائحة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وبدرجات متفاوتة من النجاح. 

وركزت السياسات االقتصادية حول العالم خالل الجائحة على مسارين أساسيين: 

المسار األول تمثل في محاولة الحد من آثار الصدمة االقتصادية على األسر، وتحديدا الضرر الكبير الذي لحق بسبل المعيشة نتيجة 
لالنخفاض في جانب العرض لليد العاملة. وشمل ذلك تحويالت للدخل سواء على شكل توزيع مبالغ مالية او أجزاء من األجور أو 

اإلعفاءات من بعض الضرائب باإلضافة إلى تأجيل الدفعات المرتبطة ببعض الفواتير والديون والرسوم. 

اما المسار الثاني فقد ركز على إعادة إحياء المحال والمصالح التجارية في محاولة للحفاظ على استمرار عمل بعض خطوط اإلنتاج 
وسالسل التوريد. وعمد هذا المسار للحفاظ على سالمة النظام المصرفي والعمالت من أجل توفير السيولة النقدية التي تحتاجها 

القطاعات االقتصادية. وقد برز هذان المساران من التدخالت في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. 

٦.1 التدخالت على مستوى السياسات في االراضي الفلسطينية المحتلة   

للحد  محاولة  في  سريع  بشكل  الفلسطينية  السلطة  تحركت 
آذار وبعد  الخامس من  19. ففي  انتشار جائحة كوفيد-  من 
السلطة  أعلنت  بالفيروس،  األولى  اإلصابة  حاالت  تشخيص 
كافة  إغالق  ذلك  تضمن  وقد  الطوارئ".  "حالة  الفلسطينية 
وإلى  من  الحركة  على  قيود  وفرض  والجامعات،  المدارس 
وألزمت  األولى،  اإلصابة  تم تشخيص حاالت  بيت لحم حيث 
المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي. وفي ٢٢ آذار 
تم  حيث  الغربية  الضفة  في  صرامة  أشد  تدابير  فرض  تم   ،
حظر الحركة بين كافة المحافظات، وإغالق كافة المرافق غير 
األساسية وإلزام المواطنين في الضفة الغربية بالتزام منازلهم 
لمدة 1٤ يوما. وبعد ٤٥ يوما من اإلغالق وفي العشرين من شهر 
نيسان، تم اإلعالن عن سلسلة من التدابير والتسهيالت بهدف 
السماح بمعاودة بعض النشاطات االقتصادية، تحديدا بسبب 
قرب بدء  شهر رمضان الفضيل والذي كان بتاريخ )٢3 نيسان(. 
استمرت السلطة الفلسطينية بفرض قيود على التجمعات، بما 

في ذلك في المساجد والكنائس، واألعراس والمهرجانات، بينما 
ظلت المدارس والجامعات والحضانات مغلقة. ولم يتم السماح 
العمل  سوق  إلى  بالتنقل  اسرائيل  في  الفلسطينيين  للعمال 
اإلسرائيلي وتم حظر العمل في المستوطنات. وسمحت السلطة 
صباحا  العاشرة  الساعة  بين  ما  بالعمل  لألسواق  الفلسطينية 
والسابعة والنصف مساء، ولم يقتصر ذلك على المحال التي تبيع 
األغذية والطعام ، بل شمل كل محال البيع بالتجزئة بشكل عام. 
وسمح للقطاع المصرفي بالعمل بنسبة 6٠% من قدرته الكاملة، 
بينما طلب من موظفي القطاع العام العمل في مناطقهم بحيث 

ال يضطر الموظفون للتنقل بين المحافظات. 

تم التخفيف من هذه التدابير في ٢٥ أيار حيث سمح للحياة 
االقتصادية معاودة العمل بشكل اقرب للمستوى المعتاد بشرط 
فترة  واستمرت  االجتماعي.  التباعد  بتدابير  الجمهور  التزام 
اإلغالق )الشامل والجزئي( من ٥ آذار- ٢٥ أيار، أي )حوالي ٨٠ 
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يوما ( )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٢٠(. 

للجائحة  األولى  الموجة  فقط  مثلت  الفترة  هذه  ان  غير 
إجراءات  رفع  بعد شهر من  بالتزايد  الحاالت  بدأ عدد  حيث 
الحجر واإلغالق. وبدأت هذه الموجة منذ شهر تموز ٢٠٢٠ ، 
الخامس عشر  أنه بحلول  ، حيث  أكثر شدة وصعوبة  وكانت 
في  مسجلة  إصابة  حالة   ٧٧3٤ حوالي  هناك  كان  تموز،  من 
األرض الفلسطينية المحتلة، والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق 
بعشرة أضعاف العدد السابق. ونتيجة لذلك، فرضت السلطة 
تموز  من  الثالث  منذ  أيام   1٠ لمدة  إغالقات  الفلسطينية 
والذي تم رفعه جزئيا في 13 تموز،  وقامت بالسماح لمزيد 
من األعمال التجارية بالعودة الى مزاولة عملها )مكتب رئيس 

الوزراء الفلسطيني، ٢٠٢٠ (.

ووقف  اإلغالق  فإن  العالم،  دول  بقية  في  الحال  هو  وكما 
باالقتصاد  المحتلة قد دفع  الفلسطينية  النشاطات في األرض 
صانعو  تحرك  بالتالي،  سابقا.  توضيحه  تم  كما  حد  ألقصى 
االقتصادي  لألثر  لالستجابة  تهدف  لبلورة سياسات  السياسات 
المدمر للجائحة. سيوضح هذا القسم هذه السياسات ويوفر 

تقييما ألثرها على سوق العمل. 

نحو  الفلسطينية  السلطة  توجه  اتسم  الفلسطينية:   السلطة 
احتواء كوفيد- 19 بأنه متعدد المستويات والطبقات. فقد تم 
إعداد خطة استجابة للطوارئ في نهاية شهر شباط والتي هدفت 
الجائحة.  التعامل مع  الصحي على  القطاع  إلى معالجة قدرة 
وتمثل التوجه الذي تم اختياره بفحص وحجر المواطنين الذين 
ظهرت عليهم أعراض المرض والمصابين على التوالي بدال من 
المحدودة  للقدرات  نتيجة  للجميع  إجراء فحوصات عشوائية 
بفيروس  بإصابتهم  اشتبه  الذين  األفراد  حجر  وتم  المتوفرة. 
كوفيد- 19 في منازلهم ووضع جميع العائدين من السفر في 
الحجر لمدة أسبوعين، هذا وقد تم عالج األفراد الذين كانت 
نتيجة فحوصاتها إيجابية او ظهرت عليهم أعراض المرض في 
الوزراء  العامة. اضافة الى ذلك، عمل مكتب رئيس  المشافي 
على عقد مؤتمرين صحفيين يوميا عبر وسائل اإلعالم الوطنية 
تضمنت تحديثا حول عدد حاالت اإلصابة بالفيروس وتوجيهات 
رسمية للمواطنين. ويمكن تلخيص تدخالت السلطة الفلسطينية 

على مستوى السياسات كما يلي: 

االستجابة  لدعم  العامة:  الصحة  مستوى  على  االستجابة   •
العامة لجائحة كوفيد- 19 في  المباشرة على مستوى الصحة 
األرض الفلسطينية المحتلة  )في الضفة الغربية، بما فيها القدس 
الشرقية، وقطاع غزة( وتعزيز قدرة الطواقم الطبية والتوريدات 

والمعدات وتوفير الدواء. 

رواتب  ودفع  التشغيلية  النفقات  لتغطية  الموازنة:  دعم   •

والحفاظ على شبكة  التقاعد،  العام ورواتب  القطاع  موظفي 
الحماية االجتماعية مع توسيع محتمل ومؤقت لنطاق الدفعات 
نتيجة  مباشر  بشكل  معيشتهم  تأثرت  الذين  األفراد  لتغطي 

للتدابير الرسمية الحتواء المرض. 

• التعافي االقتصادي: تأسيس صندوق "وقفة عز" لدعم العائالت 
المحتاجة وتوفير السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
السلطة  وهدفت  عملها.  في  االستمرار  من  لتمكينها  الحجم 
الفلسطينية إلى وضع خطة مع البنك الدولي من أجل التعافي 

االقتصادي. 

الالجئين واألسرى والعمال داخل إسرائيل: كان هناك  • دعم 
تأكيد على الحاجة لدعم الالجئين في فلسطين وفي الشتات. 
كما طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتوفير الحماية لألسرى 
والعمال الفلسطينيين بموجب القانون الدول الذي يلزم إسرائيل 

بضمان رفاه وسالمة هاتين الفئتين. 

عز"،  "وقفة  صندوق  أموال  الفلسطينية  السلطة  ووظفت 
والتي تم جمعها من خالل تبرعات من شركات القطاع الخاص 
والمواطنين بشكل عام، لتقديم منح للعمال المحتاجين الذين 
فقدوا مصدر دخلهم نتيجة للجائحة. وقد سجل أكثر من 13٠ 
الكترونيا للحصول على المساعدة. وقد  الف عامل أسماءهم 
تم اختيار حوالي ٤٠ الف عامل استنادا إلى معايير وحسابات 
لحقت  التي  الخسائر  و  بالجائحة،  تأثرهم  بدرجة  متعلقة 
بالقطاع االقتصادي الذي ينتمون إليه، ومستوى الدخل والحالة 
االجتماعية وعدد األطفال. كما طورت وزارة العمل خطة استجابة 
لقطاع العمل بدعم من منظمة العمل الدولية لم تقتصر فقط 
على التخفيف من وطأة الجائحة على االقتصاد الفلسطيني بل 
تعدتها لتوفير األسس من أجل التعافي والتنمية المستقبلية في 
مجال العمل في األرض الفلسطينية المحتلة. وباإلضافة إلى ما 
تقدم، وقعت وزارة العمل بشكل مبكر في شهر آذار اتفاقية مع 
ممثلي القطاع الخاص واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
لدفع نصف قيمة الرواتب للعمال بشرط دفع المبالغ المتبقية 

عند انتهاء ازمة جائحة كوفيد- 19 .

التعليم  قطاع  في  عامال   1٥٠٠ كذلك  العمل  وزارة  ودعمت 
الصليب األحمر.  الخاص من خالل منح مالية قدمتها منظمة 
وتضمن ذلك العاملين في الحضانات ومراكز التدريب المهني 
التعليم  مراكز  في  الطعام  تقديم  عن  والمسؤولين  الخاصة 
الخاصة حيث يعمل اكثر من 16,٢٧٥ عامل في هذا القطاع. 
المسجلين على موقع  أولئك  المستفيدين من بين  تم اختيار 
الوزارة وتمكنوا من إثبات حاجتهم للمساعدة. كما تم إطالق 
برامج إقراض من قبل البنوك والصندوق الفلسطيني للتشغيل 

والحماية االجتماعية. 
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وقد وفرت هذه الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية دعما 
ضروريا للعاملين في االقتصاد بالرغم من أن هذه الجهود لم 
تكن كافية من ناحية تغطية كافة االحتياجات. ومع ان هذه 
الجهود كانت للتخفيف من وطأة وأثر الجائحة، إال انها افتقرت 
لرؤية طويلة األمد لتجاوز تبعات اإلغالق ووضع االقتصاد على 

مسار التعافي. 

نقاشه على مستوى  الدولي في  البنك  الدولي:   شدد  البنك 
السياسات حول أثر جائحة كوفيد- 19 على االقتصاد الفلسطيني 
)٢٠٢٠( على انعدام أدوات السياسات لدى السلطة الفلسطينية 
والهامش المالي المحدود بشكل يقيد القدرة على االستجابة 

لألثر االقتصادي للجائحة. 

لألدوات  الفلسطينية  السلطة  تفتقر  الدولي،  البنك  وحسب 
و/ السندات  اصدار  قبيل  من  األخرى  الدول  لدى  المتوفرة 

أو زيادة عملية االقتراض الخارجي، وبالمقابل، فإن الخيارات 
تقديم  على  الحفاظ  تتضمن  الدولي،  البنك  المتوفرة حسب 
الخدمات األساسية من خالل تأجيل المصروفات غير األساسية 
المساعدات  توفير  يتم  بحيث  الصرف  أولويات  وتحديد 
االجتماعية للعائالت األكثر احتياجا باإلضافة إلى توفير السيولة 
النقدية بالغة األهمية لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
ضمان  خالل  من  األساسية  العامة  الخدمات  على  والحفاظ 

استمرار خدمات القطاع المصرفي. 

النقدية  التحويالت  توفير  الدولي بضرورة  البنك  أوصى   وقد 
لألسر ومساعدة الشركات النظامية القادرة على السداد للتعامل 
مع الصدمات المتعلقة بالسيولة النقدية. وشدد البنك الدولي 
الفلسطينية  النقد  على أهمية صون وحماية استقاللية سلطة 
لضمان استقرار القطاع المالي باإلضافة إلى البحث عن موارد 
البنك  القطاع. وأوصى  لهذا  المتوفرة  النقدية  السيولة  لتعزيز 
على  للحصول  الفلسطينية  السلطة  تسعى  بأن  كذلك  الدولي 
الموارد التي تحتجزها إسرائيل وتقديم الدعم لهيئات الحكم 

المحلي. 

الموارد  باستخدام  األزمات  إدارة  التوصيات على  تشدد هذه 
المتوفرة بهدف ضمان استمرار عجلة االقتصاد دون االضطرار 
الحفاظ وضمان سالمة  وبالمقابل  الديون  مزيد من  لمراكمة 
تعطي  ال  التوصيات  هذه  ان  إال  المالي.  القطاع  واستقرار 
معلومات معمقة حول السياسات البنيوية التي من شأنها ان 

تدفع بعجلة االقتصاد قدما الى ما بعد انتهاء الجائحة. 

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية- ماس )٢٠٢٠( 
على  التدخالت  من  مجموعة   ٢٠٢٠ العام  في  المعهد  اصدر 
بما  االقتصادية  القطاعات  بكافة  متعلقة  السياسات  مستوى 
فيها تدخالت مالية وضريبية وأخرى متعلقة بالتجارة والصناعة. 

وركزت توصيات معهد ماس فيما يتعلق بالصناعة على توفير 
قروض وتسهيالت بنكية لتعزيز قدرة هذا القطاع. كما دعت 
قطاع  على  للحفاظ  هادفة  سياسات  وضع  إلى  التوصيات 
السياحة من خالل تعويض العاملين في هذا القطاع باإلضافة 
إلى تقديم قروض ومنح إلعادة إحياء النشاطات السياحية حتى 
وإن اعتمدت على السياسة المحلية وتقديم ضمانات للقروض 
الصغيرة للمصالح التجارية التي تضررت بفعل الجائحة. وركزت 
توصيات معهد ماس أيضا على تقديم المساعدات للعاطلين عن 
العمل والفقراء وشددت على أهمية مراقبة تطبيق سياسة الحد 
األدنى لألجور. أما بالنسبة للعمال في إسرائيل، فقد أشار المعهد 
إلى الحاجة للضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق 

بحقوق وتعويضات العمال. 

القطري للعمل اإلنساني في  االراضي  المتحدة  فريق األمم 
كوفيد-  لجائحة  االستجابة  خطة  ركزت  المحتلة  الفلسطينية 
األرض  في  اإلنساني  للعمل  القطري  الفريق  الصادرة عن   19
( على ستة مجاالت   ٢٠٢٠ نيسان،   ٢٥( المحتلة  الفلسطينية 
والصرف  المياه  توفير  الحماية،  الصحية،  الرعاية  رئيسية: 
الغذائية،  غير  والمواد  المأوى  الصحية،  والنظافة  الصحي 
التعليم واألمن الغذائي. وركزت المجاالت الثالثة األولى على 
بحيث  الوقاية  قدرات  وتعزيز   الصحي  النظام  قدرة  تحسين 
تشمل كل من هم بحاجة للحماية، من خالل النشاطات التي 
القائم على  العنف  الحماية من  تركز على حماية األطفال، و 
أساس النوع االجتماعي والحماية لألشخاص ذوي االحتياجات 
وتنفيذ  الصحية  النظافة  وسائل  توفير  إلى  باإلضافة  الخاصة 
حمالت إعالمية توعوية. أما البند الرابع فهو يركز على توفير 
المأوى والمواد غير الغذائية مثل مواد النظافة، ومواد التنظيف 
بفيروس  اإلصابة  لخطر  المعرضة  للعائالت  النقدية  والسيولة 
كوفيد- 19  والعائالت المعرضة لخطر فقدان مصدر دخلها. أما 
البند الخامس فهو متعلق بالتعليم والحاجة لتوفير الدعم الالزم 
الفيروس بفعالية وضمان  الوعي حول كيفية مواجهة  وزيادة 
نجاح وفاعلية تجربة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت. اما المجال 
األخير، أي األمن الغذائي فهو يركز على جوانب متعددة بما 
فيها دعم األسر المنكشفة والمحتاجة، بما في ذلك األشخاص 
من  واألطفال  السن  كبار  و  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
خالل تقديم المساعدات العينية والنقدية بما يشمل كوبونات 
التجمعات  التوصيات إلى قضية  الكترونية. كما تطرقت هذه 
سالسل  شبكة  تحسين  وأهمية  والمزارعين  والرعاة  البدوية 

التوريد وتحديدا بالنسبة لصغار المنتجين. 

تعتبر هذه التدخالت والتوصيات على مستوى السياسات جزءا 
من االستجابة اإلنسانية الهادفة للتعامل مع آثر جائحة كوفيد- 
19 مع التركيز على المجموعات والمجتمعات المهمشة ولكنها 
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تتطلب توفر موارد مالية ضخمة غير متوفرة بشكل كامل حاليا. 

٦.2  توصيات بخصوص 
سياسات سوق العمل 

تطرقت التوصيات التي عبرت عنها جهات متعددة من صناع 
االعتبارات  من  كل  إلى  الفلسطيني  المشهد  في  السياسات 
على هذه  تضيف  إن مساهمتنا هذه  واالقتصادية.  اإلنسانية 
بعض  على  تشدد  فهي  رئيسيين:  منظورين  من  التوصيات 
التوصيات التي صاغها صناع سياسات آخرون وتفصلها بتركيز 
خاص على سوق العمل ولكنها تذهب كذلك إلى ما هو أبعد 
منها من خالل التركيز على مجموعة من التوصيات على األمد 

األطول وذلك بغرض إعادة تنشيط سوق العمل. 

ومن منظور المدى األبعد هنالك مجموعة من القضايا الواجب 
اتخاذها بعين االعتبار و المتعلقة بصياغة وبلورة استجابات على 

مستوى سياسات سوق العمل وهي: 

• تشكل التدابير والسياسات التي يتخذها االحتالل اإلسرائيلي 
المدى  على  الفلسطيني  االقتصاد  على  جدا  كبيرة  ضغوطا 
القصير والبعيد. إن حاجة اسرائيل االقتصادية لجذب العمال 
خالل  ئيلي  اإلسرا العمل  سوق  في  للبقاء  لفلسطينيين  ا
الجائحة وفي الوقت ذاته تنصل اسرائيل من مسؤولية توفير 
السكن والمتطلبات الصحية لهؤالء العمال تستوجب أن يقوم 
على  االعتماد  لتخفيف  تهدف  بتدابير  بالتفكير  الفلسطينيون 

سوق العمل اإلسرائيلي في المدى المنظور وطويل األمد. 

• تعاني النساء أصال من عدم التكافؤ مع الرجال فيما يتعلق 
بسوق العمل مع معدالت بطالة أعلى بين النساء وأجور أقل 
باإلضافة إلى تعرضهن لمزيد من التمييز والفصل على أساس 
النوع االجتماعي. لقد فاقمت الجائحة من هذه الثغرات حيث 
أجبرت النساء على العمل من منازلهن وفي الوقت نفسه القيام 
بكافة أعباء ومسؤوليات المنزل األخرى. فمن الواجب أخذ هذه 
األعباء المضاعفة على كاهل النساء بعين االعتبار خالل الجائحة.

• يشير العدد الكبير من العاملين في االقتصاد غير المنظم في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ضمنا إلى أن عدد عمال المياومين 
زال  ما  األجور  األدنى من  الحد  الذي يحصلون على  والعمال 
محاولة  أية  إن  الفلسطيني.  العمل  سوق  في  قائمة  حقيقة 
لتعزيز صالبة سوق العمل امام الصدمات االقتصادية يحب أن 
تأخذ بعين االعتبار النسبة المرتفعة من هؤالء العمال والحاجة 
ليس فقط لتقديم المساعدات اإلغاثية لهم ولكن ايضا لمعالجة 
العوامل القانونية والبنيوية واالقتصادية التي تؤدي إلى وضعهم 
يتطلب  الذي  األمر  وهو  العمل،  سوق  في  والضعيف  الهش 

بشكل أو بآخر التعامل مع التحديات المرتبطة بإنتقال الشركات 
والعمال الى االقتصاد المنظم.

الذي  الخدمات  قطاع  في  التوظيف  على  االقتصاد  يعتمد   •
يميل للهشاشة وعدم االنتظام. وفي الوقت ذاته، فإن التراجع 
في مساهمة القطاعات المنتجة فيما يتعلق بالتوظيف، يسلط 
خالل  االقتصاد  منه  يعاني  الذي  الدقيق  الوضع  على  الضوء 

الجائحة وما بعدها. 

االراضي  في  العمل  سوق  في  والقيود  الخصائص  لهذه  نظرا 
الفلسطينية المحتلة، فإن التدخالت على مستوى السياسات التي 
نقترحها تأخذ بعين االعتبار الصدمات لجانبي العرض والطلب 
في سوق العمل والتي قمنا بعرضها سابقا. إن محاولة تحديد 
اتجاه أثر الجائحة، سواء كان مرتبطا بجانب الطلب او جانب 
العرض، سيمّكننا من اقتراح توصيات أفضل تحديدا للسياسات 
بجانبي  المرتبطة  األمور  االعتبار  بعين  األخذ  ومقاصدها، مع 
العرض والطلب، قمنا ببلورة توصياتنا بموجب فئتين رئيسيتين  

على النحو التالي: 

المرتبط  اإلغالق  أثر  من  للحد  فورية  اقتصادية  تدخالت   .1
بالجائحة على العمال وعائالتهم. 

٢. تدخالت اقتصادية هيكلية لوضع االقتصاد على مسار نمو 
أصيل خاص به مع اعتماد أقل على االقتصاد األسرائيلي. 

التدخالت االقتصادية الفورية 

الفورية مهمة بشكل خاص  التدخالت االقتصادية  تعتبر هذه 
وذات صلة مباشرة بعد اإلغالقات المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 
. وحيث أن األرض الفلسطينية المحتلة بدأت تشهد فعال موجة 
تنفيذ  الممكن  الجائحة، خاصة في قطاع غزة، من  ثانية من 
هذه التدخالت على مستوى السياسات بعد فترة إغالق جديد 
محتمل. ويمكن لهذه السياسات أن تفيد العمال الذين فقدوا 
عملهم نتيجة لإلغالق او العمال الذين ما زالوا على رأس عملهم 
لكنهم تأثروا مؤقتا به. بكلمات أخرى، تعتبر هذه السياسات 
الذين تضرروا نتيجة للصدمات في جانبي  ذات صلة للعمال 
العرض والطلبو لكن بشكل أساسي الصدمة على مستوى جانب 

العرض. تتمثل هذه التدخالت بالتالي : 

• خطط دعم الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو مصدر 
دخلهم نتيجة لإلغالق )خطط موجهة للعاملين في الحضانات، 
لسائقي سيارات األجرة وسيارات الخدمات، للعاملين في المنازل 
المنظم  االقتصاد  والعاملين في  المياومة،  وغيرهم من عمال 
بهؤالء  كشوفات  إعداد  عملية  تتم  ان  يجب  المنظم(.  وغير 
العمال واتخاذ قرارات بشأن تقديم المساعدات بالتنسيق مع 
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وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل. يعتمد التمويل لمثل 
هذه الخطط على الدعم الخارجي ولكن أيضا محليا من خالل 
على  أنشئت  التي  الصناديق  عبر  جمعها  يتم  التي  التبرعات 

المستوى الوطني.  

• دعم األجور لبعض القطاعات المستهدفة بما فيها المطاعم 
والفنادق والمواصالت وقطاع الصناعة، الخ. يمكن ان يتم ذلك 
والنقابات  العمل  المشغلين وأصحاب  التنسيق مع  من خالل 
مرتبطة  التفاقيات  بالتوصل  التفكير  يمكن  حيث  العمالية 
برواتب مخفضة أو دفع الحد األدنى من األجور أو دعم األجور. 
ولكن من المهم هنا وضع آليات لتنفيذ هذه االتفاقيات لحماية 

حقوق هؤالء العمال. 

البرامج  الموارد من  التدخل حشد وتجميع  يتطلب مثل هذا 
القائمة فعليا والمانحين المحتملين.  

• دعم وزارة العمل والنقابات العمالية من خالل توفير خدمات 
المشورة القانونية للعمال الذين تعرضت حقوقهم لالنتهاك بما 
في ذلك امتناع أصحاب العمل عن دفع التعويضات القانونية 
لهؤالء  الكترونية  منصات  انشاء  أيضا  يجب  لهم.  المستحقة 
العمال مع متطلبات واضحة حتى يتم تقديم مثل هذه المشورة 
مقر  او  الوزارة  مقر  إلى  للقدوم شخصيا  العمال  دون حاجة 

النقابة العمالية نظرا لظروف اإلغالق. 

• دعم وزارة العمل من خالل إصدار أوامر وتوجيهات بخصوص 
عمل النساء عن بعد للسماح وتوفير ساعات عمل مرنة نظرا 
للواجبات المنزلية الكثيرة ومسؤوليات تقديم الرعاية الملقاة 
على عاتقهم في ظل غياب الحضانات والروضات خالل فترات 

اإلغالق.

عام ومن  المواطنين بشكل  المطلوبة من  الدفعات  تأجيل   •
المصالح التجارية بشكل خاص، بما في ذلك الدفعات المرتبطة 
بالقروض وفواتير الخدمات والضرائب والرسوم. حيث أن من 
شأن ذلك ان يكون بمثابة دعم مؤقت يخفف عن العمال عبء 

هذه التكاليف. 

للعمال خالل جائحة  والسالمة  الصحة  تدابير  تطبيق  • فرض 
تدابير  بين  تمييز  هناك  يكون  ان  يجب  حيث   .  19 كوفيد- 
السالمة للعمال أثناء قيامهم بمهام عملهم خالل فترة اإلغالق 
وما بعدها. وعلى  وزارة العمل أن تقوم بإصدار إرشادات عامة 
وأن يتم القيام بالتفتيش عليها بشكل عشوائي من أجل ضمان 
إنفاذها. فبعض هذه اإلرشادات العامة تكون عامة وأخرى تكون 

مرتبطة بقطاع ما بشكل خاص. 

• متابعة حقوق العمال وتعزيز االتفاقية ثالثية األطراف التي 
تم التوقيع عليها في آذار ٢٠٢٠ من أجل حماية أجور العمال 

ذلك  يتطلب  والعمال.  العمل  أصحاب  بين  العالقات  وحفظ 
إنشاء آلية ليس فقط لضمان تنفيذ هذه االتفاقية ولكن أيضا 
لضمان أية اتفاقيات مستقبلية في حال حدوث موجات جديدة 

من الجائحة. 

ألثرها  نظرا  اإلغالق  فترات  خالل  المنزلية  الزراعة  تعزيز   •
لالختالط  للحاجة  األفراد  تعريض  دون  اإليجابي  االقتصادي 

االجتماعي مع اآلخرين. 

• تقديم قروض ميسرة للشركات المتناهية الصغر ليس فقط 
والتعويضات  األجور  فيها  بما  نفقاتها  أشكال  كافة  لتغطية 
المدفوعة للعمال ولكن أيضا لدعم نشاطاتها األخرى، وتحديدا 
أو  بعد  العمل عن  على  قادرين  الشركة  في  العمال  كان  إذا 
في موقع العمل بطاقات اقل من المطلوب عادة لسير العمل 
المعتاد. يمكن الجمع بين هذه القروض الميسرة وبين خطط 
لها  الحوافز  تقديم  بهدف  التجارية  للمصالح  القروض  ضمان 
لمواصلة عملياتها ضمن حدود ومعايير السالمة عوضا عن إغالق 

أبوابها بشكل كامل. 

• الحفاظ على سير عمل القطاع المالي من خالل اإلبقاء على 
البنوك مفتوحة والحفاظ على سالمة واستقرار هذا القطاع الذي 

يعتبر حيويا من اجل دعم القطاعات األخرى.

التدخالت االقتصادية الهيكلية 

يجب ان تترتب االستجابات على مستوى السياسات من خالل 
مبادرات واستراتيجيات طويلة األمد تأخذ بعين االعتبار الطبيعة 
العمل  في سوق  المشوهة  التوازن  انعدام  وحاالت  الملتوية 
الفلسطيني، بحيث يتمثل الهدف في تعزيز قاعدة االقتصاد من 
خالل االستثمار في النشاطات اإلنتاجية التي تخلق فرص عمل 
واالبتعاد عن خلق فرص عمل تركز بشكل حصري على تحويالت 
الدخل المؤقتة. يتطلب ذلك قدرا اكبر من التدخالت الهيكلية 
على  والتركيز  والجزئي،  الكلي  االقتصاد  سياسات  تربط  التي 
االستثمارات والتجارة بهدف توفير فرص عمل إنتاجية مستقرة 

في االقتصاد الفلسطيني. 

يمكن للقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة أن تولد فرص 
االقتصاد  االعتماد على  تقلل  وأن  واستقرارا  أكثر جودة  عمل 
هذين  ودعم  تعزيز  المهم  من  فإنه  وبالتالي  اإلسرائيلي، 
القطاعين. بالنسبة لقطاع الصناعة، يمكن القيام بذلك من خالل 

ما يلي: 

• إعطاء األولوية في الدعم لبعض القطاعات الفرعية/ المجاالت 
ضمن قطاع الصناعة. وباإلضافة إلى المتطلبات االقتصادية، فإن 
االعتبار  يأخذ بعين  أن  الفرعية يجب  القطاعات  اختيار هذه 
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القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين. 

• تأهيل أفضل للموارد البشرية العاملة ضمن هذه القطاعات 
من خالل توفير التدريب المهني عالي الجودة وتحديدا على 
والتسويق  واالبتكار  التكنولوجيا  باستخدام  متعلقة  قضايا 

واستخدام المدخالت. 

• تحسين خدمات الوساطة المالية للشركات المتناهية الصغر 
والكبيرة العاملة في هذه القطاعات المحددة وتوفير القروض 

وخدمات ضمان القروض. 

• تعزيز شبكات سلسلة التوريدات المرتبطة بهذا القطاعات، 
وتحديدا سالسل التوريدات المحلية لتوظيف أفضل للمدخالت 
اإلسرائيلي  االقتصاد  من  الواردات  وتقليل  المحلية  والخبرات 

تحديدا. 

• بناء صالت أفضل بين الواردات والصادرات مع التأكيد على 
حق السلطة الفلسطينية لتقييد دخول المنتجات اإلسرائيلية ان 

رأت ذلك مناسبا. 

 أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فيجب أن يكون التركيز على ما يلي: 

الزراعة  تشجيع  خالل  من  القطاع  هذا  إنتاجية  تحسين   •
وباستخدام التكنولوجيا واالبتكار. 

• تشجيع إنشاء شركات زراعية متناهية الصغر من خالل الحوافز 
التي تتضمن القروض وخطط ضمان القروض. 

حول  الصغر  متناهية  الزراعية  للشركات  المعلومات  توفير   •
التجارب المرتبطة بالزراعة في مناطق تكون فيها مصادر المياه 
باإلضافة  الزراعة  في  التكنولوجيا  استخدام  وحول  شحيحة، 
إلى معلومات حول اخر التطورات والتقدم في مجال االبتكار 

الزراعي. 

• تعزيز شبكات سلسلة التوريدات باإلضافة إلى الروابط الخلفية 
واألمامية في القطاع الزراعي. 

• تسهيل عملية إنشاء التعاونيات التي من شأنها أن تكون عامال 
مساعدا في عمليات اإلنتاج والتسويق والمبيعات. 

الواردات  لزيادة  أو  للتقليل  التجارية  السياسات  استخدام   •
الكفاءة  تحسين  على  تعمل  ان  شأنها  من  التي  والصادرات 

واإلنتاجية في هذا القطاع. 
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W	 1 الملحق

التوصيات واإلرشادات العامة لمنظمة العمل الدولية على مستوى السياسات:  

استنادا إلى معايير العمل الدولية، اقترحت منظمة العمل الدولية ( ٢٠٢٠ ) أربعة ركائز لمعالجة القضايا الناشئة في سوق العمل . 
نتيجة للتدابير الرامية لمكافحة جائحة كوفيد- 19 

 فهناك أوال التركيز على تحفيز االقتصاد والتوظيف من خالل توفير رزم تحفيزية فورية لتعزيز القطاع الصحي بينما يتم التخفيف من 
األثر على االقتصاد وسوق العمل. يمكن ان تتضمن هذه التدابير المساعدات المالية للشركات، وتحديدا الشركات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، وتقديم دعم الدخل للعمال. وبعد العودة لمزاولة النشاطات بعد التمكن من احتواء انتشار الفيروس، يكون هناك حاجة 
الستراتيجية توظيف بناء على جانب الطلب من اجل استعادة الوظائف والدخل على المديين المتوسط والطويل، وتشمل دعم خلق 
فرص في القطاعات االستراتيجية، استعادة بيئة اعمال مالئمة وإعادة تنشيط وتحفيز نمو اإلنتاجية وتنويع االقتصاد والدفع نحو 

تحوالت بنيوية واالستخدام األمثل للتقدم التكنولوجي. 

 اما الركيزة الثانية فهي تتمحور حول دور الحكومات في دعم الشركات التي تنتمي للقطاعات األكثر تضررا وللعمال والعائالت التي 
تواجه خسائر في الوظائف والدخل. يمكن اللجوء للسياسات المرتبطة باألشغال العامة ضمن القطاعات األكثر كثافة من حيث اليد 
العاملة للتخفيف من وطأة وآثار الجائحة على العمال. وهناك حاجة أيضا للتدابير من اجل دعم الشركات ضمن االقتصاد الرسمي وغير 
الرسمي لتغطية تكاليفها الثابتة خالل األزمة. ومن بين التدابير المحتملة األخرى هناك إمكانية منح استثناء فيما يتعلق بالدفعات ، 
وتقديم منح وحوافز ضريبية، واالستثمار في القطاعات الكثيفة من حيث اليد العاملة وان تعطي الحكومة األفضلية للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في عمليات التوريدات الحكومية بما في ذلك الشركات التي تملكها النساء. يمكن للحكومات ان تعمل من اجل اإلنشاء 
السريع والفعال لمنصات السوق الرقمية من اجل االستثمارات وان تعزز عمليات نقل التكنولوجيا والخبرات. وفي الوقت ذاته، 
يجب ان تمنح تدابير االحتفاظ بالعمال الحوافز ألصحاب العمل للتمسك بالعمال حتى وان كانت الشكرة مجبرة على اإلغالق او 
تقليل نشاطاتها. ومن بين هذه التدابير المشاركة في العمل والعمل لفترات اقصر خالل األسبوع او دعم األجور او التعليق المؤقت 
للدفعات الضريبية والمساهمات نحو صناديق الضمان االجتماعي. لقد جذب هذه األزمة االهتمام مجددا نحو أهمية ضمان الوصول 

إلى والحصول على خدمات أنظمة الحماية االجتماعية للجميع. 

الركيزة الثالثة التي توصي بها منظمة العمل الدولية تهدف إلى تعزيز تدابير الصحة والسالمة المهنية ودعم تنفيذ تدابير الصحة العامة 
في مواقع العمل. يجب ان يتم توجيه التدابير نحو الحد من انتشار الفيروس في مكان العمل مثال من خالل تعديل ترتيبات العمل( 
منها تشجيع العمل عن بعد، مناوبات عمل واستراحات بأوقات مختلفة) وبيئات العمل (منها تطبيق إجراءات التباعد الجسدي)، 
وتعزيز النظافة الصحية في أماكن العمل، وتزويد العاملين بمعلومات موثوقة وسهلة حول السلوكيات الصحية . وتحديد وإدارة 

الحاالت التي يشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد- 19 

اما الركيزة الرابعة فهي تتمحور حول تعزيز الحوار االجتماعي فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية واالجتماعية. يمكن للحوار االجتماعي 
ثنائي او ثالثي األطراف ان يساعد في صياغة حلول على مستوى السياسات تكون واسعة النطاق ومفصلة حسب السياق واالحتياجات 
التي تفرضها التحديات اآلنية الناجمة عن الجائحة. يمكن ان تتضمن مثل هذه السياسات عملية تشجيع المناعة االقتصادية واستدامة 
الشركات، والحد من اإلسراف وتقديم الدعم لصالح رواتب العمال وعائالتهم. يجب ان يتسم الحوار االجتماعي بالشمولية حتى يضمن 
ان تعالج السياسات االقتصادية التي يتم تبنيها احتياجات اكثر العمال والشركات . عرضة للخطر كأولويات وذلك انسجاما مع هدف 

التنمية المستدامة رقم ٨ 
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