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Wمقدمة
بعد تشخيص حاالت كوفيد 19 -األولى في مدينة بيت لحم في الخامس من آذار  ،2020اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات سريعة
الحتواء الوباء ،حيث قامت بفرض إغالق شامل على المناطق المصابة ،وعملت على اقامت مراكز صحية متخصصة وفرضت حظرا ً 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  8يونيو /حزيران  ، 2020تم تشخيص  651حالة في االراضي الفلسطينية المحتلة موزعة على النحو التالي  %27 :في
محافظة القدس %61 ،في سائر الضفة الغربية و %11في قطاع غزة .وارتبط سبب االصابة في  %60من 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  7734حالة و 47حالة وفاة في الفترة ما قبل منتصف تموز  .2020هذا وقد تركز  %70من تلك الحاالت في محافظة الخليل
جنوب الضفة الغربية مما دفع الحكومة إلى فرض إغالق جديد لمدة  10أيام (من تاريخ  -3حتى  13تموز) ،وبعدها قررت الحكومة
تخفيف القيود( .مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.)2020 ،
وعلى الرغم من أن نسبة اإلصابات بكوفيد  19 -في المرحلة األولى النتشار الوباء في االراضي الفلسطينية المحتلة كانت منخفضة،1
إال أنه وبسبب ارتفاع عدد الحاالت اإليجابية في الموجة الثانية والحاجة إلعادة فرض اإلغالق كان متوقعاً أن تكون التبعات االقتصادية
للوباء حادةوتح ّوله 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 أ ّدى إلى خفض اإليرادات وإعالن
اإلفالس وفقدان الوظائف في قطاعات محددة (منظمة العمل الدولية أ .)2020هذا 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 قيودا ً على دخول المعدات المخبرية الالزمة واألدوات الطبية المطلوبة لفحص ومعالجة حاالت كوفيد
 -19مما يضع حياة الفلسطينيين في خطر أكبر (وزارة الصحة الفلسطينية.)2020 ،
ومن ناحية سوق العمل ،فرضت اجراءات حظر السفر والحجر الصحي واإلغالق صعوبات على المشاريع االقتصادية وتحديدا ً 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 ،ونظرا ً 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.)2020 ،
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  .وبنا ًء عليه ،تم االعتماد على ثالثة
ابعاد تم أخذها بعين االعتبار في تقييم اإلطار السياقي للوباء على سوق العمل وهي كالتالي:
 .1كمية الوظائف (البطالة والبطالة الجزئية) .2 ،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
 1منذ نهاية مايو  2020ثبتت نسبة اإلصابة بكوفيد  19يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل  0.04من بني كل  100.000شخص مقارنة بـ  3.3يف ارسائيل و 2.2يف اإلمارات العربية
املتحدة و 8.4يف ايران و 77يف بلجيكيا و 58.5يف اسبانيا و 50يف بريطانيا (يب يب يس.)2020 ،

الحكومة واالستجابات السياساتية المطلوبة لتسهيل عملية تعافي مستدامة ومتساوية.

Wأثر وباء كوفيد19 -

 .١Wمراجعة أدبيات حول أثر كوفيد ١٩ -على سوق العمل

 ١.١مراجعة 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 كبيرا ً .فقد
أعاق شح البيانات جهود البحث على المستوى العالمي حيث
وجب على خبراء االقتصاد التنبؤ باستخدام معلومات محدودة،
وذات االمر ينطبق على الحكومات والتي كان عليها اتخاذ
قرارات على أساس معلومات محدودة حول التكاليف والمنافع
المرتبطة بإجراءات اإلغالق .كما ينطبق هذا األمر على هذا
البحث ال س ّيما في ظل غياب بيانات تفصيلية حول أثر كوفيد-
 19على سوق العمل.
ومن حيث أثر وباء كوفيد  19-على االقتصاد العالمي ككل،
أظهرت بيانات اصدرها مكتب اإلحصاءات الفرنسي يوم  26آذار
بأن االقتصاد الفرنسي كان يعمل بنسبة  %65من المستوى
المعتاد ،وقدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()2020
وجود انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %25في
البلدان األعضاء في المنظمة .ويوجد دراسة أخرى أجراها
( )Barro et alهذا العام لتقدير الصدمات على مستوى
الصناعة من خالل دراسة قائمة للصناعات الرئيسة واغالق
المدارس والقدرة على العمل من البيت (بناء على دراسة
استخدام تكنولوجيا االتصاالت) .واستخدمت هذه الصدمات
في نموذج مدخالت ومخرجات متعددة القطاعات ،وخرجت
بتقدير بأن تطبيق التباعد االجتماعي لستة اسابيع يخفّض الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة .%5.6
وتستند الدراسات المتعلقة بأثر كوفيد  19-على سوق العمل
على مبادرات كثيرة لجمع البيانات التي ركزت بشكل كبير على
البلدان المتطورة(Fetzer et al., 2020; Adams-Prassl et al.,
 . )2020ويساهم ( )Belot et al, 2020على سبيل المثال في
الجهود المبذولة لتقييم أثر الوباء على أسواق العمل من خالل
تقييمات مبنية على عينات ممثلة في  6بلدان هي (الصين،
وكوريا الجنوبية ،واليابان ،وبريطانيا ،وايطاليا وأكبر أربع واليات
في الواليات المتحدة األميركية) .وركزت الدراسات المسحية
الستة على ظروف العمل ،والظروف المعيشية ،والدخل،
والسلوك (التباعد االجتماعي ،غسيل اليدين ووضع الكمامة)،
والمعتقدات حول الوباء ،والتعرض للفايروس ،والخصائص

االجتماعية الديمغرافية باإلضافة الى األوضاع الصحية ما قبل
انتشار الوباء .وفي كوريا حيث كانت متابعة التواصل فعالة
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  %51من
المستجيبين العاملين أنهم كانوا قادرين على العمل عن بعد إال
ان قطاع التجارة بالتجزئة أظهر ضعفاً واضحاً ،وفي نفس الوقت
قال  %31من المستجيبين العاملين إنهم توقفوا عن العمل.
ولتقييم مستوى قدرة العمال على ممارسة عملهم من البيت
خالل فترة الوباء ،أجرى ( )2020( )Zhang et alدراسة مسحيّة
حول المواطنين الصينيين في نهاية شباط (بعد شهر واحد من
اإلغالق الذي فرضته الحكومة الصينية) ،ووجدت الدراسة أن
 %27من القوة العاملة استمروا في العمل في مكاتبهم و%38
من البيت ،و أن  %25توقفوا عن العمل تماماً .وأجرى ( Prassl
 )2020( )et alدراسة 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  %20الى  )%70وأن احتمالية أداء الوظائف مرتفعة األجور
من البيت كانت أكثر من غيرها.
ويستخدم ( )2020( )Dingel and Neimanبيانات في
دراستين لشبكة المعلومات الوظيفية حيث قدروا أن %37
من الوظائف يمكن القيام بها من البيت بينما افادت دراسة
( )2020( )Mongey et alأن العمال غير الحاصلين على
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
 )2020( .et alاستجابة االنماط االستهالكية للوباء ووجدوا أن
نمط االستهالك قد تحول لصالح المواد الغذائية واالحتياجات
الطبية .وعلى المستوى الك ّمي ،تظهر بعض األدبيات تقوم على
نمذجة ديناميكيات الوباء واالقتصاد بشكل مشترك لتحديد
التكلفة والمنافع االقتصادية للسياسات المختلفة (Kaplan et
.)al., 2020; Krueger et al., 2020
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وتوضح هذه المراجعة األدبية المختصرة أن اسواق العمل
واالقتصاد قد تأثروا بوباء كوفيد  19-بشكل دراماتيكي ،مما
كان له تبعات كبيرة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة
واالستهالك ومستوى المعيشة .وينطبق هذا األمر على كل
العالم وليس على إقليم محدد ولكن بشكل متفاوت بين
البلدان ،إذ تعاني الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية
تبعات اقتصادية كبيرة ذات بعد دراماتيكي.

 ١.٢كوفيد  19 -في األرض
الفلسطينية المحتلة:
فحص المراقب االقتصادي لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس) ( )2020أثر كوفيد 19 -في شهر نيسان
 2020على 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  22اذار ستبقى سارية
المفعول لمدة شهر ونصف ومن ثم ت ُرفع بالتدريج .ويفترض
السيناريو الثاني المتشائم استمرار اإلغالق لثالثة شهور ومن
ثم تخفيفها بالتدريج .ووفق السيناريو األول ،ينقبض الناتج
المحلي اإلجمالي بمعدل ( %21زيادة بنسبةـ  %26اخذا ً باالعتبار
الخسائر الناتجة عن انقطاع العمل في اسرائيل) مقارنة بـ %35
في السيناريو الثاني ( %38اخذا ً باالعتبار خسائر العمال في
اسرائيل) .وفي نفس الوقت ،توقع ارتفاع معدالت البطالة
لتصل في الضفة الغربية الى  %30في السيناريو األول و%36
حسب السيناريو الثاني .هذا و قد كانت قد ثبتت معدالت
البطالة في الضفة الغربية خالل العام  2019على  %15ما يعني
أن التوقعات تكهنت تضاعف معدالت البطالة .وتبين النتائج
أن انخفاض العمالة بين صفوف العمال الذين يفتقرون الى
المهارات ( )%19سيكون أعلى من اإلنخفاض في صفوف العمال
ذوي المهارات (.)%15
ويحدد المراقب االقتصادي في ماس القطاعات التي يُتوقع أن
تكون األكثر واألقل تأثرا ً بالوباء .تشمل القطاعات األكثر تأثرا ً
التعدين ،وصناعة الحجر ،والتجارة ،والمواصالت ،والتخزين،
والخدمات بشكل عام  ،والسياحة .وأما القطاعات األقل تأثرا ً،
فتشمل الرعاية الصحية ،والتعليم ،والتوريدات الغذائية والطبية
،والتصنيع وغيرها .
وعند مناقشة موضوع البطالة ،يميز المراقب االقتصادي بين
ثالثة أنواع من العمال وفق مستوى تعرضهم للبطالة حسب
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  ،2017يُشكل العمال
غير المنتظمين  %17من القوة العاملة ويتركزون في الوظائف
التي ال تحتاج إلى مهارات عالية ،والوظائف االبتدائية (ماس
.)2020
ووفقا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (الجهاز المركزي
لإلحصاء 2020أ) ت ُظهر التقديرات المبنية على نموذج التوقع
الداخلي انخفاض بـنسبة  %13.15في الناتج المحلي اإلجمالي
نتيجة لصدمات على جانبي العرض ولطلب .ويشير التقدير
الى استمرار عمل ما ال يزيد عن 37,336منشأة من مجموع
 142,400منشأة ( في األرض الفلسطينية المحتلة) كنتيجة لقرار
السلطة الوطنية كبح النشاطات االقتصادية في  22آذار2020 ،
(وهذه النسبة تشكل  %26.2من المجموع الكلي للمنشآت).
وتوظف هذه المنشآت 105,345عامال وعاملة في األرض
الفلسطينية المحتلة من مجموع  242,904عامل ( 71,043في
الضفة الغربية و 34,302في غزة) (الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،2020 ،ب).
هذا باالضافة الى أن البنك الدولي ( )2020كان قد أجرى أيضاً
تقديرا ً يعتمد على نموذج المدخالت والمخرجات لتأثير كوفيد
  19على االقتصاد الفلسطيني .وتشير تقديرات البنك إلى أناالقتصاد سينكمش بنسبة  ٪5إذا استمر اإلغالق لمدة شهرين و
 ٪10إذا ظل ساريًا لمدة  4أشهر .ونتيجة لذلك ،سينكمش الطلب
الكلي في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة  %25من مساهمات
العمال في االقتصاد الفلسطيني وبنسبة  %50من مساهمات
العمال في إسرائيل ،أي بمعدل إجمالي يصل الى  .%30تعتمد
هذه التقديرات على عدد من االفتراضات القائمة على فقدان
فرص العمل وانخفاض في االستهالك.
وفي غزة يُتوقع انخفاض الطلب بنسبة  %25ألن العدد األكبر
من الموظفين هم من العاملين في القطاع العام ،ورواتب
العاملين في هذا القطاع لم تتأثر .وتبين التقديرات بأن
أثر الوباء على االقتصاد الفلسطيني يؤثر بطريقة دراماتيكية
وتنعكس آثاره على نمو الناتج المحلي اإلجمالي والطلب
واالستهالك باإلضافة الى سوق العمل .وعلى أية حال ،ال تقّيم
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.

Wأثر وباء كوفيد19 -

 .٢Wاالقتصاد الفلسطيني :بين مطرقة االحتالل اإلسرائيلي
وسندان وباء كوفيد ١٩ -
يرزح االقتصاد الفلسطيني تحت ظروف وقيود صعبة ناتجة عن التشوهات البنيوية في القطاعات االقتصادية المختلفة وذلك
بسبب القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ عام  .1967ورغم عملية السالم المستمرة منذ أكثر من  26سنة ،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  ،1994بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي  %12وانخفضت إلى  %7في العام  . 2018كما
انخفضت اسهامات قطاع التصنيع في نفس الفترة من  %22إلى  .%13إ ّن قاعدة اإلنتاج الضعيفة وقلة االستثمار في االقتصاد الفلسطيني
تتضح في االنخفاض الطفيف في مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي اإلجمالي حيث انخفضت من  %6عام  1994إلى  %5.3عام
 ، 2018وفي المقابل ،ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات واإلدارة العامة من  %60عام  1994إلى  %74.5عام ( 2018الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية.)2019 ،
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 دمارا ً اقتصادياً ملموساً.

 ٢.1توجهات العمالة ومعدالت البطالة
وفق احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في شهر
آذار (2020ت) بلغ عدد عمال األراضي الفلسطينية المحتلة
 1,010,000منهم  616ألف في الضفة الغربية و  261الف عامل
في قطاع غزة و 133ألف يعملون في اسرائيل والمستوطنات
اإلسرائيلية .بالنسبة لمعدالت المشاركة في القوى العاملة ،فقد
بلغت في العام  %44,3 2019من اجمالي عدد السكان الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 65سنة %69,9 :للرجال و%18,1
للنساء .ورغم تدني نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة
بالمقاييس العالمية ،إال أنها كانت آخذة باالرتفاع مقارنة
بالمستوى المتدني جدا ًفي عام  1995والذي كان يصل الى .%11
وتوضح دراسات كثيرة وجود تناقض بين مستوى تعليم النساء
المرتفع ومعدالت مشاركتها المنخفضة في القوة العاملة ،إذ
لعب االحتالل اإلسرائيلي دورا ً رئيسياً في إبقاء معدالت مشاركة
النساء في العمل منخفضة .٢ويبقى السؤال فيما إذا ستؤدي
 2وللنظر أكرث يف القضية ،ميكنك الرجوع إىل عمل اصالح جاد ( ،)19999ورميا حاممة
( ،)2001وسامية البطمة .2013

حالة انتشار وباء كوفيد 19 -الحالية إلى زيادة في معدالت
المشاركة النسائية بسبب ما تواجهه األسر من شح في الدخل.
من حيث توزيع العمالة ،يعمل  %66من العمال في القطاع
الخاص ،و %20.7في القطاع العام و  %.13.2في اسرائيل
والمستوطنات (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2020 ،ب).
وفي نفس الوقت ،يالحظ مدى ارتفاع معدالت البطالة في
األرض الفلسطينية المحتلة حيث سجلت البطالة  %17.6في
الضفة الغربية ،و %52في قطاع غزة .والجدير بالذكر أن معدالت
البطالة ترتفع خاص ًة بين الشباب حيث سجلت  %42في األرض
الفلسطينية المحتلة ،وبلغت  %64للنساء و %38للرجال .وعالو ًة
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.)2019 ،
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ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﯾﻌﻤﻞ  %66ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،و %20.7ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و
 %.13.2ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت )اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ2020 ،ب ( .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،
ﯾﻼﺣﻆ ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  %17.6ﻓﻲ
كوفيد-ﺮ19ﺑﯿﺔ ،و %52ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰ .ةوﺑﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺸﮭﺪ ازدﯾﺎدا ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف
وباءﻔﺔ اﻟﻐ
أثرﻀ
 Wاﻟ
اﻟﺸﺒﺎب ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻠﺖ  %42ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺑﯿﻨﮭﻢ  %64ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء و %38ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل.
وﻋﻼوًة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل ،إﻻ ان اﻟﺤﺎل ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدﯾﺎد ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮ ةاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﺎس،
.(2019
الفلسطينية
فيﺒاأل
البطالة
الشكلﺸﻜﻞ
اﻟ
المحتلةﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺿﻲ اﻟﻔﻠ
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،سنوات مختلفة.

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،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 -
ھ
ائيلﺐ
فيﯿﺔاسﺑرﺴﺒ
(110.4ﺳألفﺮاًاﺋﯿﻠ
133,300عاملﻤﻞ اﻹ
الوباءﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌ
انتشارﻌﻤﻞ
قبلص اﻟ
ائيلية ﻓﺮ
اإلسﻔرﻘﺪان
والمستوطناتﺠﺔ ﻟ
ائيل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﯿ
فيﻌﺪاسرﻻت
الفلسطينيينﻊ ﻣ
ﻀﺎً أن ﺗﺮﺗﻔ
عددﻗﻊ أﯾ
حيثﺬابلغوﯾﺘﻮ
العمال
العاملةﯿﺔ
القوةﺳﺮاﺋﯿﻠ
ت اﻹ
نسبةﺴﺘﻮط
وتشكلواﻟﻤ
.)2019ﺮاﺋﯿﻞ
العاملة،ﻓﻲ اﺳ
القوىﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
مسحﻟﻔﻠﺴ
الفلسطيني،ﻤﺎل ا
لإلحصاءﻎ ﻋﺪد اﻟﻌ
المركزيﺣﯿﺚ ﺑﻠ
(الجهاز19 -
المستوطنات)ﻜﻮﻓﯿﺪ
و22,900ﻼفيق اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑ
اﻹﻏ
النساءﻨﺎمن
 110.4أﻟﻔﺎً
النساءﺎز
على )اﻟﺠﮭ
متناسبت(
غيرﺴﺘﻮطﻨﺎ
بشكلاﻟﻤ
 19ﻓﻲ
22,900
يتوقعاﺳأنﺮاﺋﯿ
أوسع ،ﻓﻲ
فقط.ﻞ )
%1ﻋﺎﻣ
133,300
فيراسراﻟﻮﺑ
الفلسطينيةﺘﺸﺎ
ﻗﺒﻞ اﻧ
تؤثرﻞأزمةو كوفيد -
وعلى نطاق
ائيلﺎءوالمستوطنات
حظا
مجموعات
وغيرهمﺣمن
المعتمدينﯿﺔ
األفﻠرﺔاد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨ
(عددﻌﺎﻣ
االقتصادﻮ ةاﻟ
في ﻣﻦ اﻟﻘ
اإلعالةﺴﺎء
نسبةﺔ اﻟﻨ
يزيدﺸﻜمنﻞ ﻧﺴﺒ
الوظائف وﺗ
فقدان.(2019
ىً .اﻟإنﻌﺎﻣﻠﺔ،
األقلاﻟﻘﻮ
العمالﻣﺴﺢ
ﻄﯿﻨﻲ،
ﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴ
والشبابﻛﺰي ﻟﻺ
اﻟﻤﺮ
واالعتياش.
تبعات
ن ﺗﺆﺛﺮ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ  19 -ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ
كالفقر ﯾﺘﻮﻗﻊ أ
سلبيةوﺳﻊ،
ﻄﺎق أ
علىﻠﻰ ﻧ
األمر وﻋ
ينضوي%هذاﻓﻘﻂ.
وربماﺎت 1
عامل)،ﺘﻮطﻨ
علىﯿﻞكلواﻟﻤﺴ
اإلعالةﺳﺮاﺋ
فيﻓﻲ ا
ً
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ .إن ﻓﻘﺪان اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ

 ٢.2توزيع العمال على القطاعات
 2وﻟﻠﻨﻈﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ ﻋﻤﻞ اﺻﻼح ﺟﺎد ) ،(19999ورﯾﻤﺎ ﺣﻤﺎﻣ ﺔ ) ،(2001وﺳﺎﻣﯿﺔ اﻟﺒﻄﻤﺔ .2013

إن توزيع العمال الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع
غزة (بما فيهم العاملين في اسرائيل والمستوطنات) يوضح
بأن قطاع الخدمات هو المشغل األكبر حيث يوفر  %37من
إجمالي العمالة ( %30في الضفة الغربية و %56في غزة) .شكّل
العاملون في قطاع البناء واإلنشاء  %17في عام  ،2019وبلغت
نسبة العاملين والموظفين في قطاعي التجارة والمطاعم
والفنادق  %22وفي القطاع الزراعي  %5ويالحظ التقارب في
هذه المعدالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة .وشكّل العمال
الذين يعملون في صناعات التعدين والتصنيع  %14في الضفة
الغربية و %6في قطاع غزة (ماس.)2020 ،
القطاع األكثر تضررا ً من آثار وباء كوفيد 19-هو قطاع الخدمات
حيث كان القطاع األول الذي فُرض عليه اإلغالق للحد من
انتشار فايروس كورونا .وبما أن قطاع الخدمات هو الموظّف/
المشغّل األكبر ،فإن تعطله يؤدي إلى تبعات كبيرة في سوق
العمل والعمالة .في الوقت نفسه ،عانى قطاع الزراعة والتصنيع
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بالفعل من انخفاض واضح في مساهمتهما في التشغيل ،كما
يوضح الشكل  .2ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير وجود
االحتالل اإلسرائيلي والسياسات ذات الصلة التي أعاقت تطوير
هذين القطاعين ،كما أوضحنا سابقًا .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  2015إلى  ٪6.7في عام ( 2019الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني  ،مسح القوى العاملة.)2019 ،

ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻏﻼق ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .وﺑﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ھﻮ اﻟﻤﻮظّﻒ/اﻟﻤﺸّﻐﻞ اﻷﻛﺒﺮ،
ﻓﺈن ﺗﻌﻄﻠﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮ ةﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ،ﻋﺎﻧﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  .2وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ
وباء ھﺬﯾﻦ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗﺖ ﺗWﻄأثرﻮﯾﺮ
كوفيد19 -
اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ .أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ
اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا أﻛﺒﺮ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ  ٪13.1ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ
 ٪6.7ﻓﻲ ﻋﺎم ) 2019اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ  ،ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.(2019 ،
الشكلﺸﻜﻞ
اﻟ
التشغيل ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
فيﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اإلنتاجيةت ا
القطاعاتﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
مساهمةﻣﺴﺎھﻤﺔ ا
(:(2) :)2

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

توليدﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اإلنتاجيةﺳﻨفيﻮات
القطاعاتﻌﺎﻣﻠﺔ،
مساهمة اﻟﻘﻮى اﻟ
اجعﻲ ،ﻣﺴﺢ
التشغيلﻠﺴوترﻄﯿﻨ
الخدماتﻺﺣفيﺼﺎء اﻟﻔ
قطاعﺮﻛﺰي ﻟ
على اﻟﻤ
االقتصادﺠﮭﺎز
العتمادﺪر :اﻟ
إن اﻟﻤﺼ
الوظائف آثار هائلة على سوق
العمل ،والذي يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقًا.
العمالاﻻﻗﺘﺼﺎد
نسبةﻋﺘﻤﺎد
تبلغن ﻻ
إ
ﻲ ﺗﻮ
ﺟﯿﺔ ﻓ
التحديدﻹﻧﺘﺎ
وجهﻋﺎت ا
علىﻟﻘﻄﺎ
النسبةﻤﺔ ا
وهذه ﻣﺴﺎھ
،2019ﺮاﺟﻊ
عامﯿﻞ وﺗ
منذﺘﺸﻐ
%71ﻲ اﻟ
أجرت ﻓ
مقابلﺪﻣﺎ
العاملينع اﻟﺨ
ﻋ ﻠﻰ ﻗ ﻄ ﺎ
إلىﻟﯿﺪمدى
وتشير
عالية
الفلسطينيين
ً
العملﻣﺴﺒ
أربابﺟﻮدة
ﻒ اﻟﻤﻮ
جهةﻘﺎط ا
ومنﺎﻗﻢ ﻧ
سواء.ﻰ ﺗﻔ
حددي إﻟ
على ﯾﺆ
والخاصﻟﺬي
العامﻤﻞ ،وا
القطاعينق اﻟﻌ
األجورﺔفيﻋﻠﻰ ﺳﻮ
علىر ھﺎﺋﻠ
ﻒ آﺛﺎ
اعتمادﻮظﺎﺋ
اﻟ
سوىﻘﺎ %6.5.من إجمالي
ﻀﻌيمثل
أخرى،ﻟ ال
العمال

اإلغالق.
الكبيرﺎمالذي
فرضﺤﺪﯾﺪ
حالﺟﮫ اﻟﺘ
الشريحةﻋﻠفيﻰ و
هذه اﻟﻨﺴﺒﺔ
تواجههوھﺬه
،2019
الضغطﻣﻨﺬ ﻋ
على%71
يدلﺟﺮ
وهذاﻞ أ
المحتلةﻦ ﻣﻘﺎﺑ
الفلسطينيةﻟﻌﺎﻣﻠﯿ
اضيﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ا
فيﻤﺎاأللر اﻟﻔﻠ
العاملين اﻟﻌ
السكانﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺒ
(الجهاز
ً.
ا
الحق
سنوضح
كما
اإلغالق،
بسبب
للدمار
تعرضت
والتي
العمال
إجمالي
من
%18
نسبته
ما
الخاص
لحسابهم
العاملون
ويشكل
ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻣﻦ
العاملة،ﻮى.)2019
 %6.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
القوىﻤﻞ ﺳ
مسحب اﻟﻌ
الفلسطيني ،أرﺑﺎ
لإلحصاءى ،ﻻ ﯾﻤﺜﻞ
المركزيﺔ أﺧﺮ
ﺟﮭ
المحتلة،ﻜﻞ
الفلسطينيةق .وﯾﺸ
ض اﻹﻏﻼ
في ﻓﺮ
العاملينﺣﺎل
إجماليﺔ ﻓﻲ
منﻟﺸﺮﯾﺤ
٪57ﺬه ا
المنظمونﮫ ھ
العمالاﻟﺬغيري ﺗﻮاﺟﮭ
شكلﻟﻜﺒﯿﺮ
،2019ﻐﻂ ا
عام اﻟﻀ
واعتباﺪ ًرال منﻋﻠﻰ
نفسه،ھﺬا ﯾ
الوقتﻠﺔ و
في اﻟﻤﺤﺘ
منهم
األرض
ً
ﺢ
ﺿ
ﻮ
ﻨ
ﺳ
ﺎ
ﻤ
ﻛ
،
ق
ﻼ
ﻏ
ﻹ
ا
ﺐ
ﺒ
ﺴ
ﺑ
ر
ﺎ
ﻣ
ﺪ
ﻠ
ﻟ
ﺖ
ﺿ
ﺮ
ﻌ
ﺗ
ﻲ
ﺘ
ﻟ
ا
و
ل
ﺎ
ﻤ
ﻌ
ﻟ
ا
ﻲ
ﻟ
ﺎ
ﻤ
ﺟ
إ
ﻦ
ﻣ
%
18
ﮫ
ﺘ
ﺒ
ﺴ
ﻧ
ﺎ
ﻣ
ﺎ
ﯿ
ﺗ
ا
ذ
ن
ﻮ
ﻠ
٪59اﻟﻌﺎ
فيﻣالضفة الغربية و ٪51في قطاع غزة .وهذا يعني ضمناً وجود نسبة عالية من العمال غير المحميين الذين هم أكثر عرضة
.(2019
به.ﻠﺔ،
يتمتعونﻌﺎﻣ
الذيﻟﻘﻮى اﻟ
المضمونﺴﺢ ا
المحدودﻠﺴغيرﻄﯿﻨﻲ ،ﻣ
الدخلﺼﺎء اﻟﻔ
ي ﻟﻺﺣ
فيﻛﺰ
االقتصاديةﻤﺮ
الضائقةاﻟﺠﮭﺎز اﻟ
لخطرﻻﺣﻘﺎً) .
المركزي لإلحصاء الفلسطيني2020 ،ت).
(الجهاز
ضوء
وإذا ما نظرنا إلى وضع العاملين بأجروفق بيانات  ،2019نجد أن %3010ممن يعمل منهم في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد
األدنى لألجور ( 1450شيكل) ،بمعدل  %29من الرجال و %35من 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 أجورا ً اقل من نظرائهن الرجال .وما
يثير القلق وجود مجموعة من العمال الذين يعملون دون عقود عمل موقعة ،وتشكل نسبتهم  %48من 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.)2019 ،

 ٢.3األجور
بلغ متوسط األجر اليومي للعاملين في األراضي الفلسطينية
المحتلة  128.6شيكل في عام  ، 2019مع وجود فروق كبيرة
بين العمال في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل .كما تشير بيانات
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ، )2019فإن متوسط أجر
العمال في إسرائيل هو ضعف أجر العمال في الضفة الغربية
وأربعة أضعاف أجر العمال في غزة ،حيث يبلغ متوسط أجر
العاملين في غزة  ٪ 51من نسبة األجر في الضفة الغربية.
(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2019 ،
ومن المتوقع أن يؤثر فقدان أو انخفاض أجور العمال في

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.
إن ما يظهره هذا التقييم الموجز لظروف سوق العمل
الفلسطيني هو أن هذا االقتصاد قد تضرر من جائحة فيروس
كورونا ،خاصة أنه كان ضعيفاً للغاية .وهذا يعني أن التأثير على
االقتصاد سيكون خطيرا ً إذا استمر الوباء لفترة طويلة.
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Wأثر وباء كوفيد19 -

 .٣Wأثر كوفيد ١٩ -على سوق العمل الفلسطيني

استجابة للحاالت األولى التي تم تشخيصها في األرض الفلسطينية المحتلة في  5آذار  ، 2020تم إيقاف عدد من القطاعات واألنشطة
االقتصادية بعد صدور مرسوم رئاسي إلعالن حالة الطوارئ لمدة  30يوماً .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  22آذار ،فرض رئيس الوزراء قيودا ً إضافية على الحركة وحظر التجول في الضفة الغربية لمدة
 14يوماً ،أُجبر الناس فيها على البقاء في منازلهم مع السماح لعدد قليل من األنشطة االقتصادية بالعمل فقط ،وشمل ذلك المخابز
والصيدليات ومحالت السوبر ماركت ومص ّنعي المواد الغذائية وكذلك القطاعات التي تعمل في الهواء الطلق ،مثل الزراعة .كما كانت
البنوك تعمل بشكل جزئي لتوفير السيولة المالية.
في  25أيار 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  10أيام متتالية بحلول  3تموز ،ومع حلول  15تموز ،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.

 ٣.١نسبة 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 ( )2014 ,Kluge et alبأن 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
االعتبار عدد السكان العاملين الفعليين ومن يعولونهم ،مما يوفر صورة أكثر دقة لحالة اإلعالة الفعلية في بلد ما (Prskawetz and
.)2018 ,Hammer
 معدل اإلعالة السكانية		

• األفراد خارج سن العمل (األطفال تحت عمر  15سنة واألشخاص فوق  65سنة)  /االفراد ضمن سن العمل (افراد
اعمارهم تتراوح ما بين  15و .)65
 -معدل اإلعالة االقتصادية = :األفراد غير العاملين  /األفراد العاملين.

		

• مجموعة االفراد غير العاملين (تشمل االطفال تحت عمر  15عاماً  +المتقاعدين +العاطلين عن العمل  +كل
من هم خارج القوة العاملة في األرض الفلسطينية المحتلة)

Wأثر وباء كوفيد19 -

واعتبارا من عام  2016بلغت نسبة اإلعالة الديموغرافية  1.6في األرض الفلسطينية المحتلة بينما سجلت نسبة االعالة االقتصادية 4
بالمقارنة مع  1.8في ايطاليا و  1.6في اسبانيا (.)2018 Prskawetz and Hammer
وعليه تعتبر نسبة اإلعالة االقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة عالية جدا ً 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  15عاماً.
ومع هذا التزايد السريع في معدالت البطالة خالل فترة الجائحة (ارتفع بمعدل  %7بعد 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.

 ٣.2الصدمات التي اصابت العرض والطلب في
سوق العمل الفلسطيني بفعل كوفيد19 -
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
على الرعاية الصحية وانخفاض الطلب على السلع أو الخدمات التي من المحتمل أن تعرض الناس لخطر اإلصابة مثل السياحة (Rio-
 .)2020,Chanonaتأثرت 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 ( )2020 ,Rio-Chanonaمن 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.

 ٣.٢.1 الصدمات على جانب العرض
عادة ما تعتبر صدمات العرض التي يتعرض لها االقتصاد من
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
جزئ ًيا إلى أنه كلما زاد التشدد في اإلغالق وعرقلة األنشطة
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

المحتلة ،ونقيم أثر الوباء على العمال وساعات العمل.
وجب بنا التنويه الى أن هناك مجموعتين واسعتي النطاق
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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ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض ،وﺑﻘﻲ اﻷﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،اﺳﺘﻤﺮ
ﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ رواﺗﺒﮭﻢ وھﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
14

كوفيد-ﻋ19ﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ادار ةاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
•Wأثر وباءاﻟﻘﻄﺎ
ﻣﺤﺪود.
• واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت /اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.

الحيوية .أو اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ
المهنﻋﻦ ﺑﻌﺪ
والقطاعات/ﻤﻞ
•  .1اﻟﻌ

ﺗﺄﺛﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﯿﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ
البيتﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ و/أو ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ.
العملﻮامناﻟﻌﻤ
عنتبعداﺳأوﺘﻄﺎﻋ
العملﺎﻋﺎ
ھﺬه .1اﻟﻘﻄ

ويعود
استطاعواﺼﻮل
القطاعاتﻓﻲ اﻟﺤ
القطاعات  1أدﻧﺎه
منول رﻗﻢ
عددﺠﺪ
تأثرﺢ اﻟ
ﯾﻮﺿ
هذهﺳﺘﻤﺮوا
العامليناﻟﺬفيﯾﻦ ا
حقيقةواأنﻟﻌﻤﺎل
جزئيا ﻋإلىﻦ ﺑﻌﺪ
ذلكﻌﻤﻞ
ت ﺑﺎﻟ
بالجائحة،ﺘﻤﺮ
محدوداﻟﺘﻲ اﺳ
بشكلﻋﺎت
والوظائفاﻟﻘﻄﺎ
الهاتف.ﻌﻤﺎل.
عبرﻻء اﻟ
و/أوھﺆ
اإلنترنتﻋﺪد
خاللﺔ إﻟﻰ
بعد ،،ﺑاماﺎﻹمنﺿﺎﻓ
عنﺒﮭﻢ
العملواﺗ
ﻋ ﻠﻰ ر
يوضح الجدول رقم  1أدناه القطاعات التي استمرت بالعمل عن بعد والعمال الذين استمروا في الحصول على رواتبهم ،باإلضافة إلى
عدد هؤالء العمال.

ﺟﺪول ) :(1اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮ ةﺷﮭﺮي اﻻﻏﻼق ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ19 -
جدول ( :)1العاملين من منازلهم في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل فترة شهري االغالق بسبب جائحة كوفيد19 -
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد
12%

العمال
ﻣﺟﻣوع
اآلخرون
اﻟﻌﻣل
88%

108,700
10,800
1,900
8,100
10,000
139,500

ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )اﻟﻤﺪارس ،واﻟﻜﻠﯿﺎت
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت(
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

سنوات
مختلفة .ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻄﯿﻨﻲ،
العاملة ،ﻔﻠﺴ
القوىﺎء اﻟ
مسحﺣﺼ
الفلسطيني،ﻟﻺ
لإلحصاءﺮﻛﺰي
المركزيز اﻟﻤ
الجهازﻟﺠﮭﺎ
المصدر:ر :ا
اﻟﻤﺼﺪ

لم يتمكن من العمل عن بعد إال عدد ضئيل من العمال في المناطق الفلسطينية المحتلة ( )139،500أي ما يقارب  %12من

 (139،500أي
وقطاعﺤﺘﻠﺔ )
الدوليةﯿﺔ اﻟﻤ
والمؤسساتﺴﻄﯿﻨ
الحكومية،ﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﻠ
غيرل ﻓﻲ اﻟ
والمؤسساتﻌﻤﺎ
التعليمﺌﯿﻞ ﻣﻦ اﻟ
قطاعﺪد ﺿ
العاملينﺪ إفيﻻ ﻋ
اغلبهمﻞمنﻋﻦ ﺑﻌ
والذينﻦ اﻟﻌﻤ
العمالﻜﻦ ﻣ
ﻟﻢ ﯾﺘﻤ
تكنولوجيا المعلومات.
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
الضروريﺤﻜأالﻮﻣﯿﺔ،
طبيعية.ﺳإالﺴﺎأنهتمنﻏﯿﺮ اﻟ
بصورة واﻟﻤﺆ
اجورهمﺘﻌﻠﯿﻢ
دفعﻄﺎع اﻟ
الجائحةﻦ ﻓوتمﻲ ﻗ
خاللﻌﺎﻣﻠﯿ
بمهامهمﻣﻦ اﻟ
االستمراارﻏﻠﺒﮭﻢ
العاملةﻟﺬﯾﻦ
القوىﻤﺎل وا
من اﻟﻌ
الفئةﻣﻦ
%12
استطاعت هذه
تعمل
القطاعاتﺘﻤﺮار
فيﻠﺔ اﻻﺳ
العاملينﻌﺎﻣ
حيناﻟﻘأنﻮى اﻟ
كاملةﺔفيﻣﻦ
بصورةه اﻟﻔﺌ
ﺖ ھﺬ
القطاعاتﺘلمﻄﺎﻋ
بعضﺎت .اﺳ
تقديرية ااذﻟﻤأنﻌﻠﻮﻣ
ارقامﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
هي ﺗﻜﻨ
األرقامﺎع
هذه وﻗﻄ
حقيقةﻟﺪأنوﻟﯿﺔ
عنﺎت ا
نغفلﺳﺴ
واﻟﻤﺆ
هنا.
مدرجين
غير
ولكنهم
الجائحة
خالل
االنترنت
عبر
العمل
وإمكانية
الخيار
لديهم
يكون
أن
الممكن
من
كان
األخرى
ةﺒﯿﻌﯿﺔ .إﻻ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن
ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﺗﻢ دﻓﻊ اﺟﻮرھﻢ ﺑﺼﻮر ط
ةﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ
ھﺬه اﻷرﻗﺎم ھﻲ ارﻗﺎم ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اذ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮر ﻛﺎ
الحيوية اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺨﯿﺎر وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
والخدماتﺎن ﻣﻦ
القطاعاتﺧﺮى ﻛ
ب.ﻋﺎت اﻷ
اﻟﻘﻄﺎ
وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﯿﻦ ھﻨﺎ.
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
القطاعات المهمة تختلف من بلد إلى أخرى .وبما أن السلطة الفلسطينية لم تخرج بقائمة محددة،
مجموعةاﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
مهموإذاﻟإنﺨﺪﻣﺎت
جدالﺎت
محطﻄﺎﻋ
ب.اﻟﻘ
فإننا هنا نضع قائمة للقطاعات المهمة والحيوية بناء على توجيهات السلطة الفلسطينية والتصريحات اليومية بما يخص أي قطاع
الفلسطينية
ﺮ له
يمكن
آذار أزﻣﺔ
فترة ﺧ22ﻼل
خاللﻣﻠﺔ
الفلسطينيةﻰ ﻋﺎ
السلطةﺐ أن ﺗﺒﻘ
تصريحات" ﯾﺠ
وبناءتعلى"اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
المحتلة.ﻨﺎﻋﺎ
ﺾ اﻟﺼ
األرضﻢ أن ﺑﻌ
االغالقﻮلفياﻟﻌﺎﻟ
فترةﺪ ةﺣ
خاللﻋﺪﯾ
يعملﻣﺎت
ت أنﺣﻜﻮ
ﻟﻘﺪ اﻗ
المحتلة.
الفلسطينية
األرض
في
الحيوية
الخدمات
تظهر
أدناه
المبينة
القائمة
فإن
تموز،
15
ﺟﺎﺋوﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ . 19 -وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺆدي اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎ ة
14

رض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .ﺟﺪول ) :(2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ
ﺘﻠﺔ

أو ﺻﺤﺔ اﻻﻓﺮاد ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺤﻂ ﺟﺪال ﻣﮭﻢ إذ إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻋﺪد
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻋﺪد
ﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ أﺧﺮى .وﺑﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪد ة ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ھﻨﺎ ﻧﻀﻊ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠاﻟﺼﻌﻨﺎﻤﺎﻋﺎلت اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﺘ ا
ﺼﻟﺮﻌﯾﻤﺤﺎﺎلت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ
ت )ﺧاﻟﻼﮭلﺎﺗﻓﺘﻒﺮ،ةااﻻﻻﻧﻏﺘﻼﺮﻧقﺖﻓ،ﻲ اﻟاﺘﻠﻷﻔرﺰﯾﻮ
 .9984وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
نﻟ(ﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ضا
ﺼﯾﺎﻌﻻﻤﻞ
6231ع ﯾﻤﻜﻦ اﻟﮫﻻﺗأن
ﯾﺨﺺ أي ﻗﻄﺎ
49123ﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
22ﻟ آﺴذﻠاﻊر و  15ﺗﻤﻮز ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه ﺗﻈﮭ
4474ﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴاﻟﻄﯿﻤﻨﯿﺨﺔﺎزﺧنﻼلو ﻓﺘ
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺴﻠ
ﺷﺮﺤﻦة ا
ﻲ اﻻراﺿﻲ
ض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .ﺟﺪول ) :(2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ وﻣﺤﻼت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷر
61216
30752
الفلسطينية المحتلة
الحيويةﻣ في
اضيﻷﺳﻤﺎك
ﺼﺎﺋاالرﺪ ا
والخدماتﻋﺔ و
القطاعات اﻟﺰرا
قائمةﻤﺤﺘﻠﺔ
(:)2ﯿﺔ اﻟ
جدولﻄﯿﻨ
اﻟﻔﻠﺴ
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33005ﻋﺪد
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
36265دﯾﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻻﻋﻏﺪﺬدﯾﺔ
اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺒﻨﻮك 24
ﺼﺎﻤﻻﺎو
6231ﻟﻤﻮادا اﻻﻟﺗﻜﯿ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﯿﻊ ا
9984 2173
تﯾ )ﺔاﻟﮭﺎﺗﻒ ،اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن(
وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
49123
ﻻﺨﻧﺎﯿزﺔن وﺷﺤﻦ اﻟﺴﻠﻊ
4474اﻟﺼﯿ اﺪﻟﻤ
اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت
61216 5001
30752
 ،5257اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ وﻣﺤﻼت
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﯿﯿﻦ )ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ وﺑﯿﻮت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ )ﻟﻠﻤﺴﻨﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص
ت(.
33005
ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻻﻏﺬﯾﺔ
36265
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت(
2173
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ
24
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻮﻗﻮد
ﺔ
ﯿ
ﻧ
ﻻ
ﺪ
ﯿ
ﺼ
ﻟ
ا
ت
ا
ﺮ
ﻀ
ﺤ
ﺘ
ﺴ
ﻤ
ﻟ
ا
و
556
ﻣﺤﻼت ﻣﻐﺎﺳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﺎف
77383
طﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻣﻨﯿﺔ
5001
5257
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﯿﻦ )ﻣﻜﺎﺗﺐ
تﯿ اﺎﻟهﺮﻋوﺎاﯾﻟﺔﻜ)ﻟﮭﻠﻤﺮﺑﺴﻨﺎﯿءﻦ واﻷﺷﺨﺎص
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﻣﺮاﺮﻛاﻓﺰ و
4889
ﻖﺑﯿاﻮﻟﻤ
ر اةﻟﻨﻔﺎﯾﺎت
2437ت(.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎ
ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت(

328770

اﻹطﻔﺎء ،واﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻣﻨﯿﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ وإدار اةﻟﻨﻔﺎﯾﺎت
Total

77383
2437
328770

ﻣﺤﻼت ﻣﻐﺎﺳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﺎف
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

556
4889

ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻏ ﯾر
اﻟﺣ ﯾو ﯾﺔ2020 ،
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻏ ﯾر

توزيع العمال في االراضي الفلسطينية المحتلة بين القطاعات الحيوية وغير الحيوية2020 ،

القطاعاتﻣﺎت
ﻗطﺎع اﻟﺧد
الحيويةﯾﺔ
اﻟﺿرو
25%

اﻟﺣ ﯾو ﯾﺔ2020 ،

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺿروﯾﺔ
25%

اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻻﺧرى
75%

اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻻﺧرى
75%

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات تم حسابها لهذه الدراسة. 2020
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
25%

وكما هو مالحظ ،فإن عدد العاملين في الصناعات الحيوية يصل إلى  328,770عامل أو  %25من 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
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
تغيير على اجورهم.
25%
ع اﻟﻌ
بعد،ﺟﻣو
وعند مراجعة تلك الفئتين ،أي عمال الخدمات الحيوية والعاملين عن ﻣ
منﻣلالمقدر أن  468,270أو  %46من العمال في األرض
فإنه
75%
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
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ. 2020
عقود عمل) .أما العاملين في الخدمات الحيوية ،فقد تم تقليل ساعات العمل الخاصة بهم حيث تم اتباع نظام المناوبة في قطاعات
الدوامل الجزئي.
اعتماد اﻟﻌﻣ
عديدة ولم يعمل الجميع بدوام كامل بل ﻣتمﺟﻣوع
عملهم خالل15
75%
الجائحة في األراضي الفلسطينية المحتلة أقل من النسبة التي تم
وبشكل عام ،كانت نسبة العاملين الذين بقوا في
تسجيلها في بلدان أخرى مثل مصر على سبيل المثال حيث أن القطاعات االقتصادية بما في ذلك المواصالت العامة والمحال التجارية

ز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ. 2020
15

15

16
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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 1,013,000عامل فلسطيني يعملون لثماني ساعات
يوميا ،فهذا يعني أن ساعات العمل اليومية هي  8,104,000في حين أن الساعات التي فقدت تصل إلى  4,376,160يوميا نتيجة
الجائحة.
ج .العمال المنتفعين من االتفاقية الثالثية بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد النقابات
وقعت السلطة الفلسطينية في  16اذار اتفاقية مع ممثلي القطاع الخاص واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي من خاللها
يتعهد أصحاب العمل أن يدفعوا على األقل  %50من رواتب العمال (بحد ادنى  1000شيكل) 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 ) :(3اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
التيﺔتأثرت بالصدمات على جانب العرض كنتيجة للجائحة في األراضي الفلسطينية المحتلة
القطاعاتﻤﺤﺘﻠ
(:)3ﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟ
الشكلاﻟﻔﻠ
اﻟﺑﻧ ﺎء
12%
اﻟﻧﻘ ل
3%

اﻟﺗﻌ د ﯾن و اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ
%9

اﻟﻌﻤﺎل
124,200

األخرى
القطاعاتع اﻟﻌﻣﺎل
ﻣﺟ ﻣو
76%

153,200
40123
317,523

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ
اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻋﻤﺎر
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

.2019ﺴﻄﯿﻨﻲ ،ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.2019 ،
العاملة،ء اﻟﻔﻠ
القوىﺣﺼﺎ
مسح ﻟﻺ
الفلسطيني،ﺰي
لإلحصاءز اﻟﻤﺮﻛ
المركزي اﻟﺠﮭﺎ
الجهازﺼﺪر:
المصدر :اﻟﻤ

تعتبر قطاعات التصنيع  ،والتعدين ،والنقل  ،والبناء من أكثر القطاعات تأثرا من الصدمات على جانب العرض وذلك بسبب أن
هيﻧﺒﯿﺔ
القطاعاتاﻟﺠﺎ
هذهﺼﺪﻣﺎت
ضمنﻦ اﻟ
واإلنتاجﺮا ﻣ
االستهالكﻋﺎت ﺗﺄﺛ
اتﺮ اﻟﻘﻄﺎ
مفاجئةﺎءألنﻣ قﻦرا أرﻛﺜ
بصورة ،واﻟﺒﻨ
يتغيرواﻟﻨﻘﻞ
والبناءﻌﺪالﯾﻦ ،
والتصنيع ،واﻟﺘ
للتعدينﺘﺼﻨﯿﻊ
المستهلكينﻋﺎت اﻟ
تفضيل ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎ
أصال
ن
ﻷ
ﺔ
ﺌ
ﺟ
ﺎ
ﻔ
ة
ﻣ
ر
ﻮ
ﺼ
ﺑ
ﺮ
ﯿ
ﻐ
ﺘ
ﯾ
ﻻ
ء
ﺎ
ﻨ
ﺒ
ﻟ
ا
و
ﻊ
ﯿ
ﻨ
ﺼ
ﺘ
ﻟ
ا
و
ﻦ
ﯾ
ﺪ
ﻌ
ﺘ
ﻠ
ﻟ
ﻦ
ﯿ
ﻜ
ﻠ
ﮭ
ﺘ
ﺴ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻞ
ﯿ
ﻀ
ﻔ
ﺗ
ن
أ
ﺐ
ﺒ
ﺴ
ﺑ
ﻚ
ﻟ
ذ
علىﺮض
قائمة ﻟﻠﻌ
أسس وطويلة األمد .وكنتيجة لذلك فإن االنخفاض في اإلنتاج في هذه النشاطات ناتج عن عدم قدرة العاملين للوصول إلى
قطاعوﻛﻨﺘﯿ
علىﻣﺪ.
ينطبقﺔ اﻷ
الشيءطﻮﯾﻠ
ذاتأﺳﺲ
المستهلك.ﻋﻠﻰ
تفضيالتﻼ ﻗﺎﺋﻤﺔ
تغييرتفيھﻲ أﺻ
الطلبﻟﻘأوﻄﺎﻋﺎ
في ھﺬه ا
المفاجئﻤﻦ
لالنخفاضﻧﺘﺎج ﺿ
نتيجةﻼك واﻹ
وليسﻻﺳﺘﮭ
عملهمت ا
أماكن ﻗﺮارا
النقلﺠﺔمن
هيﻰفيأﻣﺎﻛﻦ
النشاطاتل إﻟ
ﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮ
ةﻟﻌﺎ
فإنﺪر ا
وعليهم ﻗ
السفرﻦ ﻋﺪ
فيﺗﺞ ﻋ
ت ﻧﺎ
المستهلكين اﻟﻨﺸﺎطﺎ
فإنج ﻓﻲ ھﺬه
العملﻹﻧﺘﺎ
القطاعضفي ﻓﻲ ا
استمرﻻﻧﺨﻔﺎ
منطلقﻟﺬﻟأنهﻚإذاﻓﺈن ا
االغلب
االنخفاضﻣﻠﯿفي
سيستمرون
العمل.ﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻀﯿﻼت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ .ذات اﻟﺸﻲء ﯾﻨﻄﺒﻖ
العمالﺲعنﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟ
تقييدﮭﻢ وﻟﯿ
نتيجة ﻋﻤﻠ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻧﮫ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ وﻋﻠﯿﮫ
من عدد السكان المشتغلين .وبالرغم
يتمكنوا
العاملين في
%24ﻞ.
يشكلوناﻟﻌﻤ
والذينﻤﺎل ﻋﻦ
بعملهمﯿﺪ اﻟﻌ
االستم ﻧرﺘارﯿﺠﺔ ﺗﻘﯿ
ﻲ امنﻻﻏﻠﺐ
القطاعاتتلمھﻲ ﻓ
هذه اﻟﻨﺸﺎطﺎ
ض ﻓﻲ
فإن اﻻﻧﺨﻔﺎ
وعليهﻓﺈن
من ذلك فإن بعض هؤالء العمال يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الصفقة بين االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والقطاع الخاص
تغطيةﻌﺎﻣﻠﯿ
علىﻓﺈن اﻟ
تنصﻋﻠﯿﮫ
والتي و
استلموا ﻋﺪد
التي %ﻣﻦ
األشهر 24
وعددﺸﻜﻠﻮن
العاملينﻦ ﯾ
هؤالءﮭﻢ واﻟﺬﯾ
عدد ﺑﻌﻤﻠ
تقديرﻤﺮار
الصعباﻻﺳﺘ
منﻮا ﻣﻦ
انهﻤﻜﻨ
إال ﯾﺘ
شهرين .ﻟﻢ
لمدةﻄﺎﻋﺎت
اجورهمﺬه اﻟﻘ
نصفﻦ ﻓﻲ ھ
نصف
فيها.ن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ھﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ
اجورهمﻟﺴﻜﺎ
ا
ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﺼﻒ اﺟﻮرھﻢ ﻟﻤﺪ ة
ﺷﮭﺮﯾﻦ .إﻻ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﺪد ھﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﻮا ﻧﺼﻒ اﺟﻮرھﻢ ﻓﯿﮭﺎ.

 3.2.2اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ
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 ٣.٢.2 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
وطرق الصرف لدى المستهلك .باإلضافة لزيادة الطلب على
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
الطلب المباشر في قطاع البيع بالتجزئة (.)2020 .Baker et al
نحن لم نعالج هنا السؤال المهم وهو " :هل االنخفاض في
الطلب هو فقط لفترة مؤجلة أم دائمة؟" .ويجزم هنا أن هذا
االنخفاض سيبقى لفترة أطول من فترة تنفيذ االغالق ولكن
الطلب سيعود لطبيعته مع فترة تأخير وجيزة بعد رفع االغالق.
هذا وقد شهدت خدمات الرعاية الصحية والتي تعتبر من
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
المناطق المصابة .وعليه فإن هذه القطاعات/المهن شهدت
زيادة في الطلب على خدماتهم في األراضي الفلسطينية
المحتلة.
أما على صعيد األماكن الترفيهية والمطاعم والفنادق ،فقد
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.

 ٣.٢.3 دمج صدمة الطلب والعرض في سوق العمل في
األراضي الفلسطينية المحتلة

لم تشهد القطاعات الحيوية مثل الخدمات العامة أي صدمة
في الطلب والعرض اذ استمرت بالعمل خالل االغالق والطلب
المباشر لمخرجاتهم من المرجح ان يبقى على ما هو عليه.
أما القطاعات الحيوية األخرى مثل الرعاية الصحية فقد شهدت
زيادة في الطلب وعليه فإن العاملين في الخدمات الحيوية
وفي القطاعات التي يمكن فيها أن يتم العمل عن بعد لم تتأثر
من الجائحة واستمروا في استالم اجورهم.
وشهد قطاع النقل تخفيض في العرض حيث ان الطريقة
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
العرض ومن المرجح أن تشهد الصناعات غير الحيوية مثل
التصنيع والتعدين والتجارة بالتجزئة صدمة في العرض والتي
هي اكبر من صدمة الطلب.
لم تتمكن جميع هذه القطاعات من العمل بصورة طبيعية
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.
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 ٣.3الفئات 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
بالوباء اقل ألنهم كانوا إما من العمال الحيويين او العاملين عن بعد او مغطيين باالتفاقية مع االتحاد العام لنقابات عمال
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 الشّ رطين
إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﻮا اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ
المذكورين أعاله .واألغلبية العظمى من هؤالء العمال غير المنظمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم أو العمل عن بعد،
وضعتهاﺎل.
التيﺾ اﻟﻌﻤ
الشروطﻌﻮﯾ
يلبواﻞ ﻣﻦ ﺗ
لمﻟﻌﻤ
الوقتب ا
وبذاتﺻﺤﺎ
أ
الحكومة لتمكين أصحاب العمل من تعويض العمال.
اﻟﺸﻜﻞ ) :(4ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﻓﻘﺎً
ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي
الشكل ( :)4توزيع العمال بين القطاعيين المنظم وغير المنظم في سوق العمل الفلسطيني وفقاً لكل قطاع اقتصادي
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
others

health & education

& transport, storage
communication

mining & manufacturing

& trade, restaurants
hotels

construction

agriculture

اﺧرى

اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم

اﻟﺗﻘ ل  ،اﻟﺗﺧ ز ﯾن ،
و اﻻ ﺗﺻ ﺎل

اﻟﺗﺟﺎرة ،اﻟﻣطﺎﻋم،
و ا ﻟﻔ ﻧ ﺎ د ق

اﻟﺑﻧﺎء
واﻻﻋﻣﺎر

اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

 economyاﻟﻣﻧظم
workersﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر
ﻋﻣﺎل ا
informal

اﻟزراﻋﺔ
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formal
economyظم
workersﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧ
ﻋﻣﺎل ا

المصدر :بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لهذا التقرير.2020 ،

اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.2020 ،
يعمل عمال االقتصاد غير المنظم بدون عقود عمل ،٣وتشمل هذه الفئة العاملين في القطاع غير المنظم والعمال غير المنظمين
المحتلة ( %59في الضفة الغربية و %51في قطاع غزة) .يشكل
وهم يشكلون قرابة  %57من إجمالي العاملين في االراضي الفلسطينية
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ،3وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ
هؤالء العمال ما يقارب  %80من العاملين في القطاع الزراعي باإلضافة الى  %65من العاملين في البناء (الجهاز المركزي لإلحصاء
اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ وھﻢ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﻗﺮاﺑﺔ  %57ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ
الفلسطيني2020 ،ت).
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ) %59ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و %51ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة( .ﯾﺸﻜﻞ ھﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
أيضا
الخاص
االقتصاد
وهمﺰي
بالتجزئةﻟﻤﺮﻛ
التجارةﺠﮭﺎز ا
النقلاﻟﺒأوﻨﺎء )اﻟ
قطاع ﻓﻲ
فيﺎﻣﻠﯿﻦ
يعملوناﻟﻌ
الذين %ﻣﻦ
وخصوصا 65
ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
لحسابهم ﺑﺎﻹ
المنظمﻟﺰراﻋﻲ
غيرﻄﺎع ا
ﻲ اﻟﻘ
عمالﻣﻠﯿﻦ ﻓ
من اﻟﻌﺎ
العديدﻣﻦ
يعمل%80
على دفع  %50من رواتب العمال.
الثالثية التي
تنصت(.
2020
االتفاقيةﻄﯿﻨﻲ،
منء اﻟﻔﻠﺴ
جزءاﺼﺎ
ليسواﻟﻺﺣ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وھﻢ أﯾﻀﺎ ﻟﯿﺴﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ
همل.
النظاميﻌﻤﺎ
قطاعواغريﺗﺐ اﻟ
عاملﻦ ر
%ﻣ
ﻰ دﻓﻊ
ﺺ ﻋﻠ
 3وفقااﻟﺘﻲ
من أصحاب العمل او العاملني لحسابهم الخاص الذين يعملون يف منشأات/مشاريع والذين ال
50فإن
الفلسطيني
لإلحصاء
للجهاز ﺗﻨاملركزي
ميلكون ملف رضيبي أو سجالت حسابية (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني . )2020

وﻗﺪ أﺛﺮ اﻟﻮﺑﺎء أﯾﻀﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭﻦ وواﺟﺒﺎت رﻋﺎﯾﺔ اطﻔﺎﻟﮭﻦ .ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺴﺎء
ﯾﻌﻤﻠﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻊ ھﺬه اﻻزﻣﺔ .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻤﺜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺬي ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ
وﻋﻠﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﺑﺎء.
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وقد أثر الوباء أيضا وبشكل خاص على النساء العامالت حيث أن العديد منهن لم يتمك ّن 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.

 ٣.4العمال الفلسطينيون
في اسرائيل
كان للعمال الفلسطينيين في إسرائيل وضع خاص خالل الوباء
وذلك للتفاوت في انتشار الوباء بين الضفة الغربية وإسرائيل.
في البداية كانت هنالك مخاوف في إسرائيل ان العمال
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
لإلحصاء الفلسطيني  ، 2019كان هنالك 134,000عامل
فلسطيني في سوق العمل اإلسرائيلي ( %13.2من 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  80ألف عامل تحت عمر  50عام إلى
أماكن عملهم داخل السوق اإلسرائيلي قبل  22آذار وأن يلتزموا
بالبقاء هناك لمدة شهر على األقل دون الذهاب واإلياب إلى
الضفة الغربية .وتم االتفاق على ان توفر لهم إسرائيل المسكن
وظروف معيشة الئقة .ولكن في  25آذار عملت السلطات
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
الشوارع .ونتيجة لذلك طلب رئيس الوزراء الفلسطيني من
العمال أن يتركوا عملهم في إسرائيل وان يعودوا إلى الضفة
الغربية على أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل أن
ينضموا إلى عائالتهم.
وكنتيجة لذلك ووفقا لرئيس الوزراء الفلسطيني ،عاد أكثر من
30,000عامل إلى الضفة الغربية من إسرائيل .وعاد المزيد من
العمال قبيل الفصح اليهودي في  8نيسان .وقدرت السلطة
الفلسطينية أنه في منتصف نيسان ،بقي حوالي 25,000عامل
فلسطيني داخل سوق العمل اإلسرائيلي .ولكن في  28نيسان،

وكجزء من محاوالت إسرائيل إلعادة انعاش اقتصادها ،منحت
إسرائيل 50,000عامل فلسطيني تصاريح لدخول إسرائيل للعمل
ووعدت بتوفير مسكن لهم .وطلبت السلطة الفلسطينية أن
يبقى هؤالء العمال في إسرائيل حتى نهاية شهر رمضان (23
أيار).
وما تظهره البيانات أن عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل
خالل فترة نصف آذار ونهاية حزيران  2020تتراوح ما بين
70,000 -25,000عامل .وتجدر اإلشارة هنا ان هذه األرقام هي
للعمال مع تصاريح ومع ذلك يوجد اعداد كبيرة من العمال
الذين ال يملكون تصاريح ولكن استمروا في الذهاب للعمل
في إسرائيل خالفا لطلب السلطة الفلسطينية أو أنهم بقوا في
إسرائيل بدون تصاريح .وعليه ووفقا للبيانات المتوفرة ،يمكن
ان نقدر أن حوالي  70,000من 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
ومع ذلك يبقى العمل في إسرائيل خيارا مفضال للعديد من
الفلسطينيين بسبب ارتفاع مستويات األجور .ففي الحقيقة،
مدخول العمال الفلسطينيين في إسرائيل هو أساسي ويمثل
 %25من األجور المحصلة في  2018ومع ذلك فإن هؤالء العمال
يمثلون فقط  %13.2من مجموع العمال الفلسطينيين .وهذا
يعنى ان مدخولهم هو مصدر أساسي لبقاء واستمرار على األقل
50,000أسرة فلسطينية .وانقطاع هذا الدخل خالل فترة الوباء
كان له على األكيد أثر وخيم على األسر التي بقي عمالها بدون
عمل.
ملخص:
وفقا للتحليل أعاله ،نقدر أن حوالي  %60من العمال
الفلسطينيين قد استمروا بالعمل و/أو استلموا كل أو جزء من
أجورهم خالل فترة الدراسة ويشمل ذلك:
• العاملين في القطاع العام (الذين استلموا كافة رواتبهم
لشهري آذار ونيسان ولكن نصف راتب لشهر أيار)
• العمال الحيويين كما تمت اإلشارة في التقرير.
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• العاملون عن بعد في قطاع التعليم والمؤسسات غير
الحكومية.

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

• 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.

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

• العمال الفلسطينيون الذين استمروا بالعمل في إسرائيل.

ومع ذلك لم يتمكن جزء كبير من العاملين من االستمرار
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)

إن الزيادة األخيرة في اإلصابات في األرض الفلسطينية المحتلة
تعني أن الصعوبات لم تنتهي بعد بل وقد تزداد سوءا .وتلقي
الزيادة في عدد الحاالت بظاللها على سوق العمل للفترة
القادمة .وينطبق هذا بصفة خاصة على العمال في االقتصاد
غير المنظم والذين يعملون في قطاعات تتطلب مخالطة كبيرة
مع الجمهور.
تعرض الدراسة اآلن نتائج النموذج المبني على االقتصاد
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 .2020
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 .٤Wأثر كوفيد  ١٩على سوق العمل الفلسطيني  -تحليل نموذج
التوقعات
 ٤.1نموذج
سيتم استخدام النسخة الموسعة لنموذج التوقعات الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتقدير توقعات االقتصاد الفلسطيني
في عام  2020في ظل جائحة الكورونا .ويقسم هذا النموذج الذي تم تطويره في  2018من 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 ( 2020معدل 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  2020لفترة شهرين آخرين.

 ٤.2االفتراضات
تستند االفتراضات المتعلقة بعائدات الضرائب واالستثمارات الحكومية إلى التقرير الشهري لشهر آذار  2020الصادر عن وزارة
المالية مقارنة بشهر آذار من العام  .2019وتم االستناد إلى تقديرات بنك إسرائيل ٤فيما 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 األردني .٥وال 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  2019وبأسعار
ثابتة .اما االفتراضات المتعلقة بالتغير في اإلنتاجية التي يتم استعراضها في الجدول أدناه فمردها إجراءات الحجر والقيود المفروضة
على األنشطة نتيجة لجائحة كورونا وليس الركود االقتصادي .يقوم النموذج بشكل ذاتي بتوفير التوقعات المرتبطة باالستجابة
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  ،2020يليها شهر واحد يتم فيه رفع
هذه التدابير خالل شهر حزيران  ،2020ومن ثم أسبوعين من اإلغالق خالل شهر تموز  2020والسماح 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 ( )%50خالل األسبوعين المتبقين من شهر تموز ( 2020أي 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  2020ومعاودة النشاطات العادية بشكل جزئي ( )%50خالل 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  %2.5في السيناريو الثاني بناء على الفرضية القائلة بأن
صادرات الزراعة ،والتي تمثل  %26من القيمة المضافة لهذا القطاع ستنخفض بمقدار  %50في الربع الرابع نتيجة لإلغالقات التي
فمن غير المتوقع
الفلسطينية
والقيودﺨﻔعلى
والتعليمﯿﻮد
الصحةاﺋﯿﻞ واﻟﻘ
خدماتﮭﺎ إﺳﺮ
المحتلة .اﻟﺘأماﻲ ﺗﻔﺮﺿ
ﻺﻏﻼﻗﺎت
األرضﺑﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟ
إلىﻊ اﻟﺮا
منﻲو اﻟﺮﺑ
البضائع %ﻓ
حركةﺪار 50
ﺾ ﺑﻤﻘ
ائيلﻄﺎع ﺳﺘﻨ
إساراﻟﻘ
تفرضهاﻟﮭﺬ
بلغﻊمقداره  %20في
السيناريو
السيناريو
الذيﻤﺘﻮﻗ
االنخفاضﻏﯿﺮ اﻟ
أساسﻌﻠﯿﻢ ﻓﻤﻦ
علىﺔ واﻟﺘ
%10ﻟﺼﺤ
بنسبةﺎت ا
انخفاضهاﻣﺎ ﺧﺪﻣ
يفترضاﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .أ
الثانيﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ض اﻟﻔﻠ
ولكنﻟﻰ اﻷر
األولﻣﻦ و إ
ﻀﺎﺋﻊ
وفقﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒ
ان تتأثرﻋﻠﻰ
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ﻨ
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ﻟ
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ﻟ
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التوظيفن في القطاع العام نتيجة الستمرار األزمة المالية .ويفترض السيناريو األول والثاني استمرار نشاطات االتصاالت والمعلومات
دونﻟﺬأيي ﺑﻠﻎ
اعتياديض ا
بشكل اﻻﻧﺨﻔﺎ
تغيير.ﻣﻘﺪاره  %20ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﯾﻔﺘﺮض اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎطﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﯿﺎدي دون أي
ﺗﻐﯿﯿﺮ.

مقارن ً
جدول ﺟﺪ
األساسﺴﺐ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
خطﻋﺪي ﺣ
بسيناريو اﻟﻘﺎ
ﻂة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
الخارجيةﯾﻮ ﺧ
المتغيﯿرﺮاتﻋﻦ ﺳﯿﻨﺎر
لتغيرﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐ
المئوية اﻟﻤﺌﻮ
النسبة :اﻟﻨﺴﺒﺔ
(:)3ول )(3
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻛﻮﻓﯿﺪ19-

اﻟﻤﺘﻌﯿﺮ

 4أﺷﮭﺮ

 6أﺷﮭﺮ

ﻋﻮاﺋﺪ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

%27.1-

%54.2-

ﻋﻮاﺋﺪ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

%70.0-

%90.0-

ﻋﺪد أﯾﺎم اﻹﻏﻼق ﻟﻠﻌﻤﺎل

%50.0+ %25.0+

ﻋﺪد أﯾﺎم اﻷﻏﻼق ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

%0.0

%12.5+

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

%30.0-

%50.0-ا

اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

%0.0

%10.0-

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

%73.7-

%90.0-

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

%0.0

%20.0-

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ

%5.3-

%7.0-

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن

%3.0-

%7.0-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ

%0.0

%2.5-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

%18.1-

%19.4-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎءات

%13.4-

%15.3-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎر ة

%10.5-

%12.1-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ

%10.2-

%19.2-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

%0.0

%0.0

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ

%0.0

%10.0-

ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى

%8.6-

%16.9-
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نتائجﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
 4.3 ٤.3ﻧﺘ
التوقعات

الكليﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
االقتصاداﻻﻗﺘ
بشأن ﺑﺸﺄن
التوقعاتﻌﺎت
 4.3.1اﻟﺘﻮﻗ
٤.٣.1 
 2019بموجب
مقارنةربالعام
%6.4
%6.4ﻊ ﺑﻤﻘﺪا
بمقدارﯿﺘﺮاﺟ
اجعﻘﯿﻘﻲ ﺳ
سيتراﻟﺤ
الحقيقيﻤﺎﻟﻲ
اإلجماليﻠﻲ اﻹﺟ
المحليﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤ
الناتج ﺑﺄن اﻟﻨ
بأنﻨﻤﻮذج
النموذجﺎ اﻟ
يطرحها ﯾﻄﺮﺣﮭ
التيت اﻟﺘﻲ
التوقعاتﺘﻮﻗﻌﺎ
تشير ﺗﺸﯿﺮ اﻟ
 2020بموجب
بينماﺪاركان من
وبمقدار
العامﻛﺎن
%3.9ﻲ،فيﺑﯿﻨﻤﺎ
بمعدل اﻟﺜﺎﻧ
ينموﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ
المتوقعﻮﺟانﺐ اﻟ
 %10.8ﺑﻤ
الثاني،وﺑﻤﻘ
السيناريوﻷوﻟﻲ
بموجبﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ا
%10.8ﻤﻮﺟﺐ اﻟ
 2019ﺑ
األولﺑﺎﻟﻌﺎم
السيناريوﺎرﻧﺔ
ﻣﻘ
المحليﻓﻲ ﻏﯿﺎ
الناتجي )أي
فياﻟﻘﺎﻋﺪ
اجعﺎت
األكبرﻂللتاﻟرﺒﯿﺎﻧ
السببرﯾﻮ ﺧ
ويعودﺐ ﺳﯿﻨﺎ
.)19ﺑﻤﻮﺟ
2020
فيروسﻟﻌﺎم
انتشار %ﻓﻲ ا
غيابل 3.9
فيﺑﻤﻌﺪ
(أيﻨﻤﻮ
األساسن ﯾ
خطﻤﺘﻮﻗﻊ ا
سيناريوﻣﻦ اﻟ
بإلى انخفاض
اإلجمالي
كوفيد-
19
ﺪ
ﯿ
ﻓ
ﻮ
ﻛ
س
و
ﺮ
ﯿ
ﻓ
ر
في اﻧﺘﺸﺎ
الثاني.ﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
السيناريوﻹﺟﻤﺎﻟ
%10.5ﺗﺞفياﻟﻤﺤﻠﻲ ا
وبمعدلﻓﻲ اﻟﻨﺎ
األولﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ
ﻷﻛﺒﺮ
ا
ﺐ
ﺒ
ﺴ
ﻟ
ا
د
ﻮ
ﻌ
ﯾ
و
.
(
معدالت االستهالك الكلي بمعدل  %7.8في السيناريو
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻤﻌﺪل  %7.8ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول وﺑﻤﻌﺪل  %10.5ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

اما االنخفاض في االستهالك الكلي فمرده الصدمات التي اصابت جانبي الطلب والعرض في سوق العمل  ،أي عدم تمكن العمال من
أساسية.ﺮض ﻓﻲ ﺳﻮق
تعتبرﺐ واﻟﻌ
التيﺒ الﻲ اﻟﻄﻠ
والخدمات ﺟﺎﻧ
البضائعﻲ اﺻﺎﺑﺖ
بعضﻣﺎت اﻟﺘ
علىاﻟﺼﺪ
الطلبﺮده
انخفاضﻜﻠﻲ ﻓﻤ
وكذلكﮭﻼك اﻟ
ﻲ اﻻﺳﺘ
أماكنض ﻓ
إلىﻻﻧﺨﻔﺎ
الوصولﻣﺎ ا
ا
عملهم
اﻟﻌﻤﻞ  ،أي ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ.

مقارنة بالعام
الكليﺘفي
جدول ﺟﺪو
2019رﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم 2019
 2020ﻣﻘﺎ
2020ﻲ اﻟﻌﺎم
العامﻜﻠﻲ ﻓ
ﺼﺎد اﻟ
االقتصادت اﻻﻗ
ات ﻣﺆﺷﺮا
مؤشرﻓﻲ
فيﻠﺘﻐﯿﺮ
للتغيرﯾﺔ ﻟ
المئوية اﻟﻤﺌﻮ
النسبة :اﻟﻨﺴﺒﺔ
(:)4ل )(4
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
 4اﺷﮭﺮ

 6أﺷﮭﺮ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ

%8.3-

%10.8-

اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﻠﻲ

%9.5-

%10.5-

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

%3.0-

%9.2-

ﺻﺎدرات اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

%6.9-

%8.8-

واردات اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

%7.4-

%8.7-

 4.3.2اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

 ٤.٣.٢ التوقعات بشأن سوق العمل
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ﺮ
ﺗﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨ
الشكل ( :)5معدالت البطالة في االراضي الفلسطينية المحتلة
األساسية ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات .وﻧﺒﺪأ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ
المخرجاتﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ
علىﻲ ،ﻏﯿﺮ اﻧ
التوقعاتﺴﻄﯿﻨ
هذهﺮﻛﺰي اﻟﻔﻠ
تركز اﻟﻤ
لسوق العمل المتاحة بموجب نموذج جهاز
العامينا اﻟ 2019و 2020
ت اﺴﻟﯿﺒﻨﺎفي
ﻷﻻورل
31.7ﻣﻌﻓﺪﻲﻻ اﻟ
رﺑﺤﻌﺘﻠﺔﺔ اﻓﺷﻲﮭاﻟﺮﻌﺎﻣﯿﻦ  2019و 2020
ض اأﻟﻤ
ﺿﺬﻲياﻟﻔﯾﻠﻔﺘﺴﺮﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻄﺎﻟرﯾﺔﻮﻓ اﻲ ا
:(5)%
ﺼﻟﻞﺸﻜﻞ
اﻟﻌﺎم  2020واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺘ ا
المركزي
بالتأكيد %ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻹﻏﻼق
انها 33.8
غيرﺼﻞ
الفلسطيني ،وﻟﺘ
ﻼق واﻟﺤﺠﺮ
اإلحصاءﻦ اﻹﻏ
ﻣ
مع
ونبدأ
للمؤشرات.
الكاملة
القائمة
ةﻷﻣﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت
ليستواﻟﺤﺠﺮ .ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ردود ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻗﺼﯿﺮ ا
المتوقعﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
منﺮ ﻓﻲ ﻋ
والتيﺴﺎﺋ
2020ﺎ اﻟﺨ
العام ﻣﺮدھ
البطالةﻟﻤفيﺮﺗﻔﻌﺔ
معدالتﺒﻄﺎﻟﺔ ا
اﻟ
.
ﻞ
ﯾ
ﻮ
ﻄ
ان اﻟ
ترتفع لتصل الى  31.7%في السيناريو األول الذي

يفترض أربعة اشهر من اإلغالق والحجر ولتصل
الى  % 33.8في السيناريو الثاني الذي يفترض ستة
اشهر من اإلغالق والحجر .ال تظهر مشاركة اليد
العاملة ردود فعل على الصدمات قصيرة األمد
وبالتالي فإن معدالت البطالة المرتفعة مردها
الخسائر في عدد الوظائف اكثر منه التغييرات في
جانب العرض على المدى الطويل.
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٢٠٢٠

٢٠١٩

اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،ﻓﺈن آﺛﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺣﺪ .ةﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول )(5
ﺑﺄن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ھﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ وﺧﺪﻣﺎت
أﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق( ،وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻰ
أن ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻀﺮرت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﺎر ةﯾﺸﮭﺪان ﻧﻤﻮا إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ،ﻏﯿﺮ ان
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ھﺬه ﺗﻈﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺧﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪي.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻹﻧﺸﺎءات  -واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ .وﺣﯿﺚ
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اما على المستوى القطاعي ،فإن آثار الجائحة على العمالة ليست موحدة .يظهر الجدول ( )5بأن 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  3و  ،9.2%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  9.5و %10.5من 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  %0.9وفق 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  %21.6في العام  ،2002خالل 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.
جدولول
ﺟﺪ
2019ﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم 2019
 2020ﻣﻘﺎر
2020اﻟﻌﺎم
العامع ﻓﻲ
في ﻗﻄﺎ
قطاعﻜﻞ
ظﯿﻒ ﻟ
للتغيرﻟﻠﺘفيﻐﯿﺮ ﻓﻲ ا
المئويةﻤﺌﻮﯾﺔ
النسبةﻨﺴﺒﺔ اﻟ
( :(5):)5اﻟ
مقارنة بالعام
التوظيفﻟﺘﻮلكل
ﺧﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪي

ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
 4أﺷﮭﺮ

 6أﺷﮭﺮ

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ

%0.9-

%5.0

%4.4

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

%3.9

%20.9- %18.2-

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات

%14.6

%1.1

%0.2

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎر ة

%10.1

%4.3

%2.5

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ

%2.7

%8.7-

%9.3-

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

%4.0

%5.5

%3.2

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ

%3.8

%4.3

%5.1-

اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

%2.1-

%7.1-

%8.0-

 4.3.3اﻷﺟﻮر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺛﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم  2020ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ رواﺗﺐ
وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺟﻮر اﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.1ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ
اﻹﻏﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.8ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻹﻏﻼق .ﻛﻤﺎ وﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ
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 ٤.٣.3 األجور

باإلضافة إلى أثر الجائحة على التوظيف ،فإنه من المتوقع أن يشهد العام  2020تراجعا في رواتب وأجور العاملين ،بحيث يحصل
كافة العاملين في كل القطاعات ،باستثناء العاملين في قطاع االتصاالت والمعلومات ،على أجور اقل بنسبة  %2.1بالمعدل بموجب
السيناريو األول المتعلق بأربعة أشهر من اإلغالق وبنسبة  %2.8بموجب السيناريو الثاني المتعلق بستة أشهر من اإلغالق .كما
وستنخفض تكلفة الرواتب بنسبة  %3.6و  %5.9بموجب السيناريو األول والسيناريو الثاني تباعا .وحيث أن قطاعي اإلنشاءات والتعدين
والصناعة هما األكثر تأثرا ً 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  %1.2و  %2.1ضمن 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 ( :)6النسبة المئوية للتغير في معدل األجور اليومي لكل قطاع
األساسﺪي
خطﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻋ
ﺧﻂ اﻟﺒﯿ

ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
 4أﺷﮭﺮ

 6أﺷﮭﺮ

اﻟﺰراﻋﺔ

%0.6-

%2.2-

%2.1-

اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

%0.6

%3.5-

%3.9-

اﻹﻧﺸﺎءات

%1.7

%3.4-

%4.5-

اﻟﺘﺠﺎر ة

%1.1

%2.4-

%3.0-

اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ

%6.4-

%0.2-

%0.6-

%1.7

%1.6

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ

%1.7

%1.2-

%2.1-

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

%1.8

%1.1-

%2.0-

ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر اﻟﯿﻮﻣﻲ

%1.1

%2.1-

%2.8-

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺟﻮر

%4.5

%3.6-

%5.9-

اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت %1.6

تستخدم هذه النماذج معلومات أدق حول أث ُر الجائحة على سوق العمل وتحديدا فقدان الوظائف واألجورعبر قطاعات متعددة .ومن
أخرىاﻟﻮظﺎﺋ
قطاعاتﻘﺪان
فيﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓ
التوطيفﻞ و
معدالتﻮق اﻟﻌﻤ
تزيدﻋﻠﻰ ﺳ
أنﺋﺤﺔ
المتوقعﻟﺠﺎ
منل أﺛُﺮ ا
بينماﺣﻮ
العاملةأدق
اليدﻮﻣﺎت
القطاعات ﻣﻌﻠ
بعضه اﻟﻨﻤﺎذج
تخسرﺪم ھﺬ
المتوقع أن ﺗﺴﺘﺨ
ولكنهاﻒتظل أقل من
ن
أ
ﻊ
ﻗ
ﻮ
ﺘ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻦ
ﻣ
ﺎ
ﻤ
ﻨ
ﯿ
ﺑ
ﺔ
ﻠ
ﻣ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
ﺪ
ﯿ
ﻟ
ا
ت
ﺎ
ﻋ
ﺎ
ﻄ
ﻘ
ﻟ
ا
ﺾ
ﻌ
ﺑ
ﺮ
ﺴ
ﺨ
ﺗ
ن
أ
ﻊ
ﻗ
ﻮ
ﺘ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻦ
ﻣ
و
ة
.
د
ﺪ
ﻌ
ﺘ
ﻣ
ت
ﺎ
ﻋ
ﺎ
ﻄ
ﻗ
ﺮ
ﺒ
ﻋ
ر
ﻮ
ﺟ
التوقعات واﻷ
بموجب سيناريو خط األساس ،إال أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى زيادة صافية في التوظيف بالرغم من الجائحة.
ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮطﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻈﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺧﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ويعتمد ذلك على قدرة العاملين في هذه القطاعات االستمرار بوظائفهم باعتبارها خدمات أساسية و/أو أن يتمكنوا من العمل عن
اﻟﻘﺎﻋﺪي ،إﻻ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﮭﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى زﯾﺎد ةﺻﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
المتوقع أن تشهد
منﺔ و/أو
االتصاالت،ﺳﺎﺳﯿ
مثلﺧﺪﻣﺎت أ
القطاعاترھﺎ
بعضﻔﮭﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ
نرىارأنﺑﻮظﺎﺋ
حيثﺳﺘﻤﺮ
واألجور،ت اﻻ
الرواتباﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
علىﻓﻲ ھﺬه
تنعكسﻣﻠﯿﻦ
العملر اةﻟﻌﺎ
علىﻋﻠﻰ ﻗﺪ
القدرةذﻟﻚ
هذهﯾﻌﺘﻤﺪ
بعد .إن و
ذاته،نمن المتوقع
الوقت
وفي
ً.
ا
تباع
اإلغالق
من
اشهر
وستة
اشهر
ألربعة
والثاني
األول
السيناريو
بموجب
واألجور،
الرواتب
ارتفاعا في أن ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .إن ھﺬه اﻟﻘﺪر ةﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر ،ﺣﯿﺚ ﻧﺮى أ
السبب وراء ذلك
واإلنشاءاتاﺗتر
العاملوناﻟﻘفي
ويعودﯿﻨﺎرﯾﻮ
أجورهم،ﺟﺐ اﻟﺴ
فيﻮر ،ﺑﻤﻮ
اجعا ًﻷﺟ
ﺐ وا
والتجارةﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺮو
والصناعةﺸﮭﺪ ارﺗﻔﺎ
التعدينﻮﻗﻊ أن ﺗ
فيها ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘ
بماﻻت
أخرىﺼﺎ
قطاعاتﻞ اﻻﺗ
ﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜ
أن يشهد ﺑﻌﺾ
ً
تحويلﻊ أن ﯾﺸﮭ
العملﻦأو اﻟﻤﺘﻮﻗ
ساعاتذاﺗﮫ ،ﻣ
عددﻟﻮﻗﺖ
تقليلﻓﻲ ا
ذاتهﺎﻋﺎ .و
الوقتق ﺗﺒ
وفياﻹﻏﻼ
العاملين ﻣﻦ
علىﺘﺔ اﺷﮭﺮ
لإلبقاء وﺳ
آليات اﺷﮭﺮ
بتطويرﻷرﺑﻌﺔ
المؤسساتاﻟﺜﺎﻧﻲ
إلى قيام اﻷول و
الوظائفﺪإلى وظائف
السائدة.ﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻹﻧﺸﺎءات ﺗﺮاﺟﻌﺎً ﻓﻲ أﺟﻮرھﻢ،
الظروفﻦ واﻟﺼﻨ
معﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾ
التكيف ﻓﯿﮭ
آلياتﺮى ﺑﻤﺎ
كإحدىت أﺧ
ﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻓ
ن
جزئيﻟﻌﺎﻣﻠﻮ
ا
برواتب اقل
بدوام
وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎت ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ إﻟﻰ وظﺎﺋﻒ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮواﺗﺐ اﻗﻞ ﻛﺈﺣﺪى آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪ .ة

 .5أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ )اﻟﮭﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ( :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﻧﻤﻮ
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 .٥Wأهداف التنمية المستدامة (الهدف الثامن) :العمل الالئق
ونمو االقتصاد
ةﺗﺘعلى
يصيبﺔ اﻟﻤﺤﺘ
المستدامةﺎم
التنمية ﺧﻼل اﻟﻌ
هدف ﻣﺮات
تحقيقﺛﻼث
ﻀﺎﻋﻒ
بشكلﻮكبيرو
2020ﻊ اﻟﻔﺠ
العامن ﺗﺘﺴ
الفلسطينيﻤﺘفيﻮﻗﻊ ا
االقتصادﻠﺔ .وﻣﻦ اﻟ
المتوقعاﻟﻔﻠأنﺴﻄﯿﻨﯿ
العميقراﺿﻲ
الركودﻓﻲ اﻻ
سيؤثراﻟﻨﻤﻮ
االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع.
النموﺤﺔ.
بتعزيزﺠﺎﺋ
المتعلق اﺛﺮ اﻟ
الثامن 2020
ومنذ العام  ، 2014كان معدل النمو المستهدف لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول األقل نموا والبالغ %7
أعلى بكثير من معدالت النمو في االراضي الفلسطينية المحتلة .ومن المتوقع ان تتسع الفجوة وتتضاعف ثالث مرات خالل العام
الجائحة.ﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻛﻤﺆﺷﺮ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد ورﻓﺎه
 2020واثرﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ .ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ
وقد تم تحديد معدالت النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر رئيسي على أداء االقتصاد ورفاه المواطنين .تظهر
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (6أدﻧﺎه .وﻗﺪ ﺑﻘﯿﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  2017وھﻮ
التقلبات التي شهدتها معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في االراضي الفلسطينية المحتلة في الشكل رقم ( )6أدناه .وقد
المتوقعﻜﻞ
ﻻت ﺑﺸ
ﻣﺎ ﯾﺆﺷﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺘﺮاﺟﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﺪ
بقيت قيمة معدالت النمو بالسالب منذ العام  2017وهو ما يؤشر لوجود تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد .ومن
يستمرﻤﺮ
بينماﺎ ﯾﺴﺘ
ستنخفض ﺑﯿﻨﻤ
اإلجماليﺘﻨﺨﻔﺾ
المحليﻤﺎﻟﻲ ﺳ
الناتجﻲ اﻹﺟ
نموﻟﻤﺤﻠ
معدالتﺗﺞ ا
ألنﻤﻮ اﻟﻨﺎ
ﻻرات ﻧ
لجائحةﻷن ﻣﻌ
كنتيجةﻧﻈﺮا
أكبرروﻧﺎ،
بشكل ﻛﻮ
ﺠﺎﺋﺤﺔ
هذهﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟ
اجعﺮ ﻛ
ان تتر أﻛﺒ
كورونا،ﺪنظ
المعدالت
الصعود.ﻲ اﻟﺼﻌﻮد.
السكان اﻟفيﺴﻜﺎن ﻓ
نموﺪل ﻧﻤﻮ
معدل ﻣﻌ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(6ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد 2019 -2010 ،
الشكل ( :)6معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 2019 -2010 ،

2019ﻄ.ﯿﻨﻲ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ. 2019 ،
القومية،ﻔﻠﺴ
ﺼﺎء اﻟ
اﻟﻤﺼﺪر:اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣ
المصدر:الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات الحسابات

وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻷﺧﺮى ﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ
مستوياتﺔ.أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ،واالرتقاء بمستوى
األخرى
تحقيقﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ
المستدامةت اﻟﻜﺜﯿ
التنميةواﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
ألهدافﻌﺎﻟﯿﺔ
ﻀﺎﻓﺔ اﻟ
المقاصدﺔ اﻟﻤ
ومن ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ
التكنولوجيا ،واالبتكار ،من خالل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.
للعاملن
اإلجماليﻧﺎه ،ﻓﺈ
المحلي ) (7أد
الناتجﺮ ﺷﻜﻞ
فإن ﯾﻈﮭ
أدناه،ﻛﻤﺎ
()7ﺪد .و
شكلﺼ
يظهرھﺬا اﻟ
وكماﻓﻲ
الصدد.ﺳﺘﮫ
استهﻣﺎفيﯾﺠهذاﺐ درا
يجبﺷ دﺮرا ھﺎ
هاما ﻣﺆ
مؤشﻟراﻌﺎﻣﻠﺔ
العاملةﯿﺪ ا
اليدﺎﺟﯿﺔ اﻟ
إنتاجية إﻧﺘ
تعتبر ﺗﻌﺘﺒﺮ
للعواملﻲ
وفقاﺞ اﻟﻤﺤﻠ
جذرياﻟﻨﺎﺗ
بشكل ﺣﺠﻢ
يتذبذبﺧﺎص
والذي ﺑﺸﻜﻞ
اإلجماليﯾﺤﺪده
المحليﻛﺒﯿﺮ ةو
الناتجﺗﻘﻠﺒﺎت
حجمﯾﺸﮭﺪ
خاصزال
بشكل وﻣﺎ
ويحددهﻞ ﺷﮭﺪ
كبيرةﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣ
تقلباتﺟﻤﺎﻟ
يشهدﺤﻠﻲ اﻹ
وماﻨﺎﺗزالﺞ اﻟﻤ
شهد اﻟ
أنﺪا
واقعيﺤﺪﯾ
بشكلﻲ ،وﺗ
نتنبأﺮاﺋﯿﻠ
يمكننالأناﻹﺳ
هنا،ﻻﺣﺘﻼ
ومنﻦ ا
الحركة.ﺔ ﻋ
على اﻟﻨﺎﺟﻤ
المفروضةﺳﯿﺔ
القيوداﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎ
سياسةﺎ ﻟﻠﻌﻮ
وتحديداي وﻓﻘ
ائيلي،ﻞ ﺟﺬر
بر ﺑﺸﻜ
عنﻟﺬي ﯾﺘﺬ
ﻲ وا
السياسيةﻹﺟﻤﺎﻟ
ا
االحتاللﺑﺬاإلس
الناجمة
العاملين.ﻲ
ورفاهيةﺞ اﻟﻤﺤﻠ
االقتصادﮭﺪ اﻟﻨﺎﺗ
على أن ﯾﺸ
سلبيةﻗﻌﻲ
آثارﻜﻞ وا
سيخلفﺑﺸ
وهو أمان ﻧﺘﻨﺒﺄ
للجائحةﻤﻜﻨﻨﺎ
نتيجةھﻨﺎ ،ﯾ
التدهوروﻣﻦ
منﺤﺮﻛﺔ.
مزيدا اﻟ
للعامل ﻋﻠﻰ
اإلجماليﺮوﺿﺔ
المحليﻮد اﻟﻤﻔ
الناتجﺳﺔ اﻟﻘﯿ
يشهد ﺳﯿﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺨﻠﻒ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ورﻓﺎھﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.
اﻟﺸﻜﻞ ) :(7اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ2019 -2005 ،

Wأثر وباء كوفيد19 -

الشكل ( :)7التغير في الناتج المحلي اإلجمالي للعامل2019 -2005 ،

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات الحسابات القومية.2019 ،

ومنﻣﯿﺔ،
لوظائفهم.اﻟﻘﻮ
األقلﺤﺴﺎﺑﺎت
علىﺎت اﻟ
موظفا ﺑﯿﺎﻧ
90,500ﻄﯿﻨﻲ،
خسارةء اﻟﻔﻠﺴ
(كوفيد-ﻛﺰ)19ي ﻟإلىﻺﺣﺼﺎ
كوروناﺎز اﻟﻤﺮ
فيروس :اﻟﺠﮭ
انتشارﻤﺼﺪر
أدى اﻟ
.2019ترتفع معدالت البطالة
المتوقع أن
لتصل الى  33.8% -%31.7بينما كانت نسبتها  %25.3في العام  . 2019وقد ازداد االستخدام الناقص للعمالة واتسعت الفجوة نحو
القطاعات
منﻊ
تضرﻤراﺘﻮﻗ
األكثرﻦ اﻟ
الفلسطيني،ﻢ .وﻣ
االقتصادﻞ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭ
إنتاجيةﻔﺎفيﻋﻠﻰ اﻷﻗ
 90,500ﻣﻮظ
أكثر ة
أحدﺴﺎر
والصناعة،ﻰ ﺧ
التعدين (19 -إﻟ
قطاع)ﻛﻮﻓﯿﺪ
فيروﻧﺎ
العاملون ﻛﻮ
وكانﻓﯿﺮوس
الكاملة.ﺸﺎر
العمالةأدى اﻧﺘ
بالتالي،
.
2020
العام
خالل
%20.9
-%
18.2
بين
ما
وظائفهم
خسروا
من
نسبة
تكون
أن
والمتوقع
)
19
(كوفيد-
كورونا
فيروسﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  33.8% -%31.7ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  %25.3ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . 2019
انتشار أن ﺗ
ةﺤﻮ اﻟﺘﻮظﯿﻒ .وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
المنتجين .ﻧ
العمالﻗﻢ اﻟﻔﺠﻮ
أوساطﻣﻠﺔ ﻓﺎ
بينﺪ اﻟﻌﺎ
كبير ﻟﻠﯿ
بشكلﻜﺎﻣﻞ
ايدﺪم اﻟ
البطالةﻻتتﺳزﺘﺨ
معدالتﻋﺪم ا
فإن إن

فيهاﻛﺜﺮ
يحصلﺣﺪ أ
الذيﻋﺔ ،أ
الوقتﺼﻨﺎ
وفي واﻟ
الرسميا
األدنى ﻓﻲ ھﺬ
الحدﺎﻣﻠﯿﻦ
أقلﺴﺒمنﺔ اﻟﻌ
أجرﺖ ﻧ
علىﺑﻠﻐ
غزةﯿﺚ
وقطاعﻲ ﺣ
الغربيةﺴﻄﯿﻨ
الضفةﺎد اﻟﻔﻠ
فيﻻﻗﺘﺼ
بأجرﻲ ا
العمالﺔ ﻓ
من إﻧﺘﺎﺟﯿ
%28ﺎت
منﻄﺎﻋ
اكثر اﻟﻘ
لألجور،اﻟﻘﻄﺎ
ووجودا
المدفوعةﺧﺴﺮو
المرضيةﺴﺒﺔ ﻣﻦ
واإلجازةﺗﻜﻮن ﻧ
المدفوعةﻗﻊ أن
السنوية( واﻟﻤﺘﻮ
اإلجازةﺪ19 -
مثل)ﻛﻮﻓﯿ
األساسيةوﻧﺎ
بحقوقهمس ﻛﻮر
يتمتعتونﺎر ﻓﯿﺮو
الموظفينراالﻣﻦ اﻧﺘﺸ
غالبيةﺮ ﺗﻀﺮ
وحيثﻋﺎﻷﻛﺜ
يتوقعﺮ
الالئق.ﻞ ﻛﺒﯿ
العملﺪ ﺑﺸﻜ
بشروط ﺗﺘﺰاﯾ
التمتع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
البعدن ﻣعنﻌﺪﻻت
كل ،ﻓﺈ
بعيدونﺎﻟﻲ
 . 2020ﺑﺎﻟﺘ
العمالل اﻟﻌﺎم
 %ﺧﻼ
نحو-%
18.2
رسميﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
عملظﺎﺋﻔﮭ
عقد و
الفلسطينيين
20.9فإن
تقاعدهم،
ومساهمات
.
ﻦ
ﯿ
ﺠ
ﺘ
ﻨ
ﻤ
ﻟ
ا
ل
ﺎ
ﻤ
ﻌ
ﻟ
ا
ط
ﺎ
ﺳ
و
أ
ﻦ
ﯿ
ان ﺑ
ترتفع ظاهرة العمال الفقراء مع اتساع نطاق الحجر  -ومع التوقعات بمزيد من التراجع في معدل األجور بمقدار  %2.8 - %2.1و
البالد.ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %28ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺟﺮه ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰ ة
فيﯿﮭﺎ ا
الالئقﻞ ﻓ
العملﯾﺤﺼ
فرصﻟﺬي
فيﻗﺖ ا
النقص اﻟﻮ
انتشار وﻓﻲ

شكلي()8ﯾﻌﺘﺒ
ويظهر واﻟﺬ
األجورﻢ
الفجوة ﺑفيﺤﻘﻮﻗﮭ
تستمرﻤﺘﻌﺘﻮن
بينما ﻻ ﯾﺘ
2000ﻔﯿﻦ
العامﻟﻤﻮظ
فيﺒﯿﺔ ا
لتلكﻏﺎﻟ
مشابهةﯿﺚ
هير ،وﺣ
2019ﺟﻮ
العامﻲ ﻟﻸ
الحقيقية اﻟفيﺮﺳﻤ
األجور اﻷدﻧﻰ
معدالت اﻟﺤﺪ
أدناهﺮأنأﻗﻞ ﻣﻦ
الذيﻲ
األجوررﺳﻤ
معدلﻋﻤﻞ
ضعفﻋﻘﺪ
علىﺟﻮد
ويحصلون وو
ائيلﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
داخلﺿإسﯿرﺔ ا
ةﻟﻤﺮ
يعملون ا
الرجالﻹﺟﺎز
لكونﻋﺔ وا
جزئياﻤﺪﻓﻮ
ذلكﯾﺔ اﻟ
فيﺴﻨﻮ
ةﻟ
السبب ا
ويعودﻹﺟﺎز
والنساء.ﻣﺜﻞ ا
الرجالﺳﺎﺳﯿﺔ
بين اﻷ
وقطاع
الحصولھﻤﺎعليه
نتيجةﻖ
الحقيقيةاﻟﻼﺋ
األجورط اﻟﻌﻤﻞ
معدلﺸﺮو
ينخفضﻤﺘﻊ ﺑ
المتوقعﻌﺪأن ﻋﻦ اﻟﺘ
ومن ﻛﻞ اﻟﺒ
غزة.ﺪون
ﻦ ﺑﻌﯿ
الغربيةﻄﯿﻨﯿﯿ
الضفةل اﻟﻔﻠﺴ
المحليﺈنفياﻟﻌﻤﺎ
االقتصادﺪھﻢ ،ﻓ
ت ﻧفيﺤﻮ ﺗﻘﺎﻋ
يمكن وﻣﺴﺎ
العمل.ﻊ ظﺎھﺮ اةﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻊ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺠﺮ  -وﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ
سوقن ﺗﺮﺗﻔ
فيﻗﻊ ا
للضغطﯾﺘﻮ
ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر ﺑﻤﻘﺪار  %2.8 - %2.1و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

الشكل ( :)8األجور الحقيقية في االراضي المحتلة الفلسطينية حسب الجنس
وﯾﻈﮭﺮ ﺷﻜﻞ ) (8أدﻧﺎه أن ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019ھﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000
ةﻟﺮواﺗﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء .وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﺮﺟﺎل ﯾﻌﻤﻠﻮن
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺠﻮ ا
داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰ .ةوﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺸﻜﻞ ) :(8اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

المصدر :مسح القوى العاملة – الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2019 ،

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ2019 ،

ﺗﺪﻋﻮ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ،
وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ووﺿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.ﻣﻦ
29ﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب ااﻟﻤﺘﻮﺟﮭﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻀﯿﻒ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ طﺒﻘﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أ
ﺧﺎص ﻧﻈﺮا ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻹﻏﻼق واﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ2019 ،
ﺗﺪﻋﻮ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ،
وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ووﺿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.ﻣﻦ
تدعو أهداف التنمية المستدامة أيضا إلى تقليل نسبة الشباب خارج إطار العمل او التعليم أو التدريب ،وهو األمر الذي يسهم
فيﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أ
ا
إضافيةﻞ ﺑمنﺸﻜﻞ
طبقة اﻟﻌﻤ
الجائحةﺳﻮق
تضيفﻦ إﻟﻰ
المتوقعاﻟﻤأنﺘﻮﺟﮭﯿ
والتعليم.منﺸﺒﺎب ا
المنتجت أﻣﺎم اﻟ
العملﺼﻌﻮﺑﺎ
مسارﻣﻦ اﻟ
علىﻓﯿﺔ
الشبابإﺿﺎ
ووضع طﺒﻘﺔ
للمواردﺠﺎﺋﺤﺔ
الكاملﯿﻒ اﻟ
االستخدامن ﺗﻀ
نتيجةﻟﺠﺎﺋﺤ
الوظائفﻄﺔ ﺑﺎ
لفقدانﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒ
خاصقنظراواﻟﺤﺠ
بشكلﻹﻏﻼ
العملﻻت ا
سوقﺔ ﻟﺤﺎ
االمتوجهينﻒإلىﻧﺘﯿﺠ
الشبابان اﻟﻮظﺎﺋ
أمامﺮا ﻟﻔﻘﺪ
الصعوبات ﻧﻈ
ﺧﺎص
لحاالتﺔ.اإلغالق والحجر المرتبطة
بالجائحة.

الشكل ( :)9النسبة المئوية للشباب خارج التوظيف او التعليم او التدريب2019 ،

اﻟﺸﻜﻞ ) :(9اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺧﺎرج اﻟﺘﻮظﯿﻒ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ او اﻟﺘﺪرﯾﺐ2019 ،
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المصدر :مسح القوى العاملة ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2019 ،

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ2019 ،

أعلنت السلطة الفلسطينية بأنها تتوقع تراجعا بنسبة  %50في عائداتها للعام  2020وتم اإلعالن عن موازنة طوارئ لدعم قطاع الرعاية

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎم  2020وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
الصحية والقطاعات األخرى المتضررة بفعل الجائحة .كما أن التوترات السياسية الناجمة عن خطة الضم اإلسرائيلية في الضفة الغربية
تنفيذ أن
عملية .ﻛﻤﺎ
تعليقﺎﺋﺤﺔ
إلىﻞ اﻟﺠ
ةﻌ
بالمحصلةﺑﻔ
وأدىﻀﺮر
المالية ،اﻟﻤﺘ
ﻷﺧﺮى
ﻣﻮازﻧﺔ طﻮارئ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا
وامتناع إسرائيل عن تحويل العائدات الجمركية للسلطة الفلسطينية فاقم من األزمة
الباﻟرﺘﻮ
المستدامة.ﻀﻢ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻣﺘﻨﺎع إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ
التنميةﻦ ﺧﻄﺔ اﻟ
أهدافﻤﺔ ﻋ
تحقيق اﻟﻨﺎﺟ
تدعمﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
التيت اﻟ
امجﺗﺮا
اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وأدى ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

 .6 .1اﻟﺘﺪ ﺧﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
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 .6Wالتدخالت 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 ،يع ّرض 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.

 ٦.1التدخالت على مستوى السياسات في االراضي الفلسطينية المحتلة
تحركت السلطة الفلسطينية بشكل سريع في محاولة للحد
من انتشار جائحة كوفيد .19 -ففي الخامس من آذار وبعد
تشخيص حاالت اإلصابة األولى بالفيروس ،أعلنت السلطة
الفلسطينية "حالة الطوارئ" .وقد تضمن ذلك إغالق كافة
المدارس والجامعات ،وفرض قيود على الحركة من وإلى
بيت لحم حيث تم تشخيص حاالت اإلصابة األولى ،وألزمت
المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي .وفي  22آذار
 ،تم فرض تدابير أشد صرامة في الضفة الغربية حيث تم
حظر الحركة بين كافة المحافظات ،وإغالق كافة المرافق غير
األساسية وإلزام المواطنين في الضفة الغربية بالتزام منازلهم
لمدة  14يوما .وبعد  45يوما 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 ( 23نيسان).
استمرت السلطة الفلسطينية بفرض قيود على التجمعات ،بما

في ذلك في المساجد والكنائس ،واألعراس والمهرجانات ،بينما
ظلت المدارس والجامعات والحضانات مغلقة .ولم يتم السماح
للعمال الفلسطينيين في اسرائيل بالتنقل إلى سوق العمل
اإلسرائيلي وتم حظر العمل في المستوطنات .وسمحت السلطة
الفلسطينية لألسواق بالعمل ما بين الساعة العاشرة صباحا
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  %60من قدرته الكاملة،
بينما طلب من موظفي القطاع العام العمل في مناطقهم بحيث
ال يضطر الموظفون للتنقل بين المحافظات.
تم التخفيف من هذه التدابير في  25أيار حيث سمح للحياة
االقتصادية معاودة العمل بشكل اقرب للمستوى المعتاد بشرط
التزام الجمهور بتدابير التباعد االجتماعي .واستمرت فترة
اإلغالق (الشامل والجزئي) من  5آذار 25 -أيار ،أي (حوالي 80
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يوما ) (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2020 ،
غير ان هذه الفترة مثلت فقط الموجة األولى للجائحة
حيث بدأ عدد الحاالت بالتزايد بعد شهر من رفع إجراءات
الحجر واإلغالق .وبدأت هذه الموجة منذ شهر تموز ، 2020
وكانت أكثر شدة وصعوبة  ،حيث أنه بحلول الخامس عشر
من تموز ،كان هناك حوالي  7734حالة إصابة مسجلة في
األرض الفلسطينية المحتلة ،والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق
بعشرة أضعاف العدد السابق .ونتيجة لذلك ،فرضت السلطة
الفلسطينية إغالقات لمدة  10أيام منذ الثالث من تموز
والذي تم رفعه جزئيا في  13تموز ،وقامت بالسماح لمزيد
من األعمال التجارية بالعودة الى مزاولة عملها (مكتب رئيس
الوزراء الفلسطيني.) 2020 ،
وكما هو الحال في بقية دول العالم ،فإن اإلغالق ووقف
النشاطات في األرض الفلسطينية المحتلة قد دفع باالقتصاد
ألقصى حد كما تم توضيحه سابقا .بالتالي ،تحرك صانعو
السياسات لبلورة سياسات تهدف لالستجابة لألثر االقتصادي
المدمر للجائحة .سيوضح هذا القسم هذه السياسات ويوفر
تقييما ألثرها على سوق العمل.
السلطة الفلسطينية :اتسم توجه السلطة الفلسطينية نحو
احتواء كوفيد 19 -بأنه متعدد المستويات والطبقات .فقد تم
إعداد خطة استجابة للطوارئ في نهاية شهر شباط والتي هدفت
إلى معالجة قدرة القطاع الصحي على التعامل مع الجائحة.
وتمثل التوجه الذي تم اختياره بفحص وحجر المواطنين الذين
ظهرت عليهم أعراض المرض والمصابين على التوالي بدال من
إجراء فحوصات عشوائية للجميع نتيجة للقدرات المحدودة
المتوفرة .وتم حجر األفراد الذين اشتبه بإصابتهم بفيروس
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
المشافي العامة .اضافة الى ذلك ،عمل مكتب رئيس الوزراء
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 على مستوى الصحة العامة :لدعم االستجابة
المباشرة على مستوى الصحة العامة لجائحة كوفيد 19 -في
األرض الفلسطينية المحتلة (في الضفة الغربية ،بما فيها القدس
الشرقية ،وقطاع غزة) وتعزيز قدرة الطواقم الطبية والتوريدات
والمعدات وتوفير الدواء.
• دعم الموازنة :لتغطية النفقات التشغيلية ودفع رواتب

موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد ،والحفاظ على شبكة
الحماية االجتماعية مع توسيع محتمل ومؤقت لنطاق الدفعات
لتغطي األفراد الذين تأثرت معيشتهم بشكل مباشر نتيجة
للتدابير الرسمية الحتواء المرض.
• التعافي االقتصادي :تأسيس صندوق "وقفة عز" لدعم العائالت
المحتاجة وتوفير السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم لتمكينها من االستمرار في عملها .وهدفت السلطة
الفلسطينية إلى وضع خطة مع البنك الدولي من أجل التعافي
االقتصادي.
• دعم الالجئين واألسرى والعمال داخل إسرائيل :كان هناك
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.
ووظفت السلطة الفلسطينية أموال صندوق "وقفة عز"،
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 130
الف عامل أسماءهم الكترونيا للحصول على المساعدة .وقد
تم اختيار حوالي  40الف عامل استنادا إلى معايير وحسابات
متعلقة بدرجة تأثرهم بالجائحة ،و الخسائر التي لحقت
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 -
ودعمت وزارة العمل كذلك  1500عامال في قطاع التعليم
الخاص من خالل منح مالية قدمتها منظمة الصليب األحمر.
وتضمن ذلك العاملين في الحضانات ومراكز التدريب المهني
الخاصة والمسؤولين عن تقديم الطعام في مراكز التعليم
الخاصة حيث يعمل اكثر من  16,275عامل في هذا القطاع.
تم اختيار المستفيدين من بين أولئك المسجلين على موقع
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.
البنك الدولي :شدد البنك الدولي في نقاشه على مستوى
السياسات حول أثر جائحة كوفيد 19 -على االقتصاد الفلسطيني
( )2020على انعدام أدوات السياسات لدى السلطة الفلسطينية
والهامش المالي المحدود بشكل يقيد القدرة على االستجابة
لألثر االقتصادي للجائحة.
وحسب البنك الدولي ،تفتقر السلطة الفلسطينية لألدوات
المتوفرة لدى الدول األخرى من قبيل اصدار السندات و/
أو زيادة عملية االقتراض الخارجي ،وبالمقابل ،فإن الخيارات
المتوفرة حسب البنك الدولي ،تتضمن الحفاظ على تقديم
الخدمات األساسية من خالل تأجيل المصروفات غير األساسية
وتحديد أولويات الصرف بحيث يتم توفير المساعدات
االجتماعية للعائالت األكثر احتياجا باإلضافة إلى توفير السيولة
النقدية بالغة األهمية لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
والحفاظ على الخدمات العامة األساسية من خالل ضمان
استمرار خدمات القطاع المصرفي.
وقد أوصى البنك الدولي بضرورة توفير التحويالت النقدية
لألسر ومساعدة الشركات النظامية القادرة على السداد للتعامل
مع الصدمات المتعلقة بالسيولة النقدية .وشدد البنك الدولي
على أهمية صون وحماية استقاللية سلطة النقد الفلسطينية
لضمان استقرار القطاع المالي باإلضافة إلى البحث عن موارد
لتعزيز السيولة النقدية المتوفرة لهذا القطاع .وأوصى البنك
الدولي كذلك بأن تسعى السلطة الفلسطينية للحصول على
الموارد التي تحتجزها إسرائيل وتقديم الدعم لهيئات الحكم
المحلي.
تشدد هذه التوصيات على إدارة األزمات باستخدام الموارد
المتوفرة بهدف ضمان استمرار عجلة االقتصاد دون االضطرار
لمراكمة مزيد من الديون وبالمقابل الحفاظ وضمان سالمة
واستقرار القطاع المالي .إال ان هذه التوصيات ال تعطي
معلومات معمقة حول السياسات البنيوية التي من شأنها ان
تدفع بعجلة االقتصاد قدما الى ما بعد انتهاء الجائحة.

وركزت توصيات معهد ماس فيما يتعلق بالصناعة على توفير
قروض وتسهيالت بنكية لتعزيز قدرة هذا القطاع .كما دعت
التوصيات إلى وضع سياسات هادفة للحفاظ على قطاع
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.
فريق األمم المتحدة القطري للعمل اإلنساني في االراضي
الفلسطينية المحتلة ركزت خطة االستجابة لجائحة كوفيد-
 19الصادرة عن الفريق القطري للعمل اإلنساني في األرض
الفلسطينية المحتلة ( 25نيسان ) 2020 ،على ستة مجاالت
رئيسية :الرعاية الصحية ،الحماية ،توفير المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية ،المأوى والمواد غير الغذائية،
التعليم واألمن الغذائي .وركزت المجاالت الثالثة األولى على
تحسين قدرة النظام الصحي وتعزيز قدرات الوقاية بحيث
تشمل كل من هم بحاجة للحماية ،من خالل النشاطات التي
تركز على حماية األطفال ،و الحماية من العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي والحماية لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة باإلضافة إلى توفير وسائل النظافة الصحية وتنفيذ
حمالت إعالمية توعوية .أما البند الرابع فهو يركز على توفير
المأوى والمواد غير الغذائية مثل مواد النظافة ،ومواد التنظيف
والسيولة النقدية للعائالت المعرضة لخطر اإلصابة بفيروس
كوفيد 19 -والعائالت المعرضة لخطر فقدان مصدر دخلها .أما
البند الخامس فهو متعلق بالتعليم والحاجة لتوفير الدعم الالزم
وزيادة الوعي حول كيفية مواجهة الفيروس بفعالية وضمان
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 ذوي االحتياجات الخاصة ،و كبار السن واألطفال من
خالل تقديم المساعدات العينية والنقدية بما يشمل كوبونات
الكترونية .كما تطرقت هذه التوصيات إلى قضية التجمعات
البدوية والرعاة والمزارعين وأهمية تحسين شبكة سالسل
التوريد وتحديدا بالنسبة لصغار المنتجين.

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية -ماس ()2020
اصدر المعهد في العام  2020مجموعة من التدخالت على تعتبر هذه التدخالت والتوصيات على مستوى السياسات جزءا
مستوى السياسات متعلقة بكافة القطاعات االقتصادية بما من االستجابة اإلنسانية الهادفة للتعامل مع آثر جائحة كوفيد-
فيها تدخالت مالية وضريبية وأخرى متعلقة بالتجارة والصناعة 19 .مع التركيز على المجموعات والمجتمعات المهمشة ولكنها
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تتطلب توفر موارد مالية ضخمة غير متوفرة بشكل كامل حاليا.

 ٦.2توصيات بخصوص
سياسات سوق العمل
تطرقت التوصيات التي عبرت عنها جهات متعددة من صناع
السياسات في المشهد الفلسطيني إلى كل من االعتبارات
اإلنسانية واالقتصادية .إن مساهمتنا هذه تضيف على هذه
التوصيات من منظورين رئيسيين :فهي تشدد على بعض
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
ضغوطا كبيرة جدا على االقتصاد الفلسطيني على المدى
القصير والبعيد .إن حاجة اسرائيل االقتصادية لجذب العمال
الفلسطينيين للبقاء في سوق العمل اإلسرائيلي خالل
الجائحة وفي الوقت ذاته تنصل اسرائيل من مسؤولية توفير
السكن والمتطلبات الصحية لهؤالء العمال تستوجب أن يقوم
الفلسطينيون بالتفكير بتدابير تهدف لتخفيف االعتماد على
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
والعمال الذي يحصلون على الحد األدنى من األجور ما زال
حقيقة قائمة في سوق العمل الفلسطيني .إن أية محاولة
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
الهش والضعيف في سوق العمل ،وهو األمر الذي يتطلب

بشكل أو بآخر التعامل مع التحديات المرتبطة بإنتقال الشركات
والعمال الى االقتصاد المنظم.
• يعتمد االقتصاد على التوظيف في قطاع الخدمات الذي
يميل للهشاشة وعدم االنتظام .وفي الوقت ذاته ،فإن التراجع
في مساهمة القطاعات المنتجة فيما يتعلق بالتوظيف ،يسلط
الضوء على الوضع الدقيق الذي يعاني منه االقتصاد خالل
الجائحة وما بعدها.
نظرا لهذه الخصائص والقيود في سوق العمل في االراضي
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 ،سيمكّننا من اقتراح توصيات أفضل تحديدا للسياسات
ومقاصدها ،مع األخذ بعين االعتبار األمور المرتبطة بجانبي
العرض والطلب ،قمنا ببلورة توصياتنا بموجب فئتين رئيسيتين
على النحو التالي:
 .1تدخالت اقتصادية فورية للحد من أثر اإلغالق المرتبط
بالجائحة على العمال وعائالتهم.
 .2تدخالت اقتصادية هيكلية لوضع االقتصاد على مسار نمو
أصيل خاص به مع اعتماد أقل على االقتصاد األسرائيلي.
التدخالت االقتصادية الفورية
تعتبر هذه التدخالت االقتصادية الفورية مهمة بشكل خاص
وذات صلة مباشرة بعد اإلغالقات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 -
 .وحيث أن األرض الفلسطينية المحتلة بدأت تشهد فعال موجة
ثانية من الجائحة ،خاصة في قطاع غزة ،من الممكن تنفيذ
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
ذات صلة للعمال الذين تضرروا نتيجة للصدمات في جانبي
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
وغيرهم من عمال المياومة ،والعاملين في االقتصاد المنظم
وغير المنظم) .يجب ان تتم عملية إعداد كشوفات بهؤالء
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
التبرعات التي يتم جمعها عبر الصناديق التي أنشئت على
المستوى الوطني.

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

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

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

يتطلب مثل هذا التدخل حشد وتجميع الموارد من البرامج
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
المستحقة لهم .يجب أيضا انشاء منصات الكترونية لهؤالء
العمال مع متطلبات واضحة حتى يتم تقديم مثل هذه المشورة
دون حاجة العمال للقدوم شخصيا إلى مقر الوزارة او مقر
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.
• تأجيل الدفعات المطلوبة من المواطنين بشكل عام ومن
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.
• فرض تطبيق تدابير الصحة والسالمة للعمال خالل جائحة
كوفيد . 19 -حيث يجب ان يكون هناك تمييز بين تدابير
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  2020من أجل حماية أجور العمال

• تقديم قروض ميسرة للشركات المتناهية الصغر ليس فقط
لتغطية كافة أشكال نفقاتها بما فيها األجور والتعويضات
المدفوعة للعمال ولكن أيضا لدعم نشاطاتها األخرى ،وتحديدا
إذا كان العمال في الشركة قادرين على العمل عن بعد أو
في موقع العمل بطاقات اقل من المطلوب عادة لسير العمل
المعتاد .يمكن الجمع بين هذه القروض الميسرة وبين خطط
ضمان القروض للمصالح التجارية بهدف تقديم الحوافز لها
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
الملتوية وحاالت انعدام التوازن المشوهة في سوق العمل
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
التي تربط سياسات االقتصاد الكلي والجزئي ،والتركيز على
االستثمارات والتجارة بهدف توفير فرص عمل إنتاجية مستقرة
في االقتصاد الفلسطيني.
يمكن للقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة أن تولد فرص
عمل أكثر جودة واستقرارا وأن تقلل االعتماد على االقتصاد
اإلسرائيلي ،وبالتالي فإنه من المهم تعزيز ودعم هذين
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
اختيار هذه القطاعات الفرعية يجب أن يأخذ بعين االعتبار
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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
قضايا متعلقة باستخدام التكنولوجيا واالبتكار والتسويق
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
والخبرات المحلية وتقليل الواردات من االقتصاد اإلسرائيلي
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:

• تحسين إنتاجية هذا القطاع من خالل تشجيع الزراعة
وباستخدام التكنولوجيا واالبتكار.
• تشجيع إنشاء شركات زراعية متناهية الصغر من خالل الحوافز
التي تتضمن القروض وخطط ضمان القروض.
• توفير المعلومات للشركات الزراعية متناهية الصغر حول
التجارب المرتبطة بالزراعة في مناطق تكون فيها مصادر المياه
شحيحة ،وحول استخدام التكنولوجيا في الزراعة باإلضافة
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.
• استخدام السياسات التجارية للتقليل أو لزيادة الواردات
والصادرات التي من شأنها ان تعمل على تحسين الكفاءة
واإلنتاجية في هذا القطاع.
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Wالملحق ١
التوصيات واإلرشادات العامة لمنظمة العمل الدولية على مستوى السياسات:
استنادا إلى معايير العمل الدولية ،اقترحت منظمة العمل الدولية )  ( 2020أربعة ركائز لمعالجة القضايا الناشئة في سوق العمل .
نتيجة للتدابير الرامية لمكافحة جائحة كوفيد19 -
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 كوفيد19 -
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
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