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مؤشرات االقتصاد والتشغيل يف القدس الشرقية  -بيانات عام 2019

ملخص تنفيذي
يتم تنفيذ برنامج الحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية والتنمية االقتصادية يف شرقي القدس
بموجب قرار الحكومة رقم  ،3790الذي تم تبنيه يف مايو  .2018يشمل القرار ستة مجاالت عمل رئيسية
 التعليم والتعليم العايل ،االقتصاد والتوظيف ،النقل ،تحسني الخدمة للمواطن وجودة الحياة،الصحة وتسجيل األرايض.
ً
أهدافا رقمية واضحة.
تحدد الخطة عد ًدا من أهداف التنمية االقتصادية يف شرقي القدس ،لكنها ليست
لذلك ،وضعنا يف هذه الوثيقة عد ًدا من املؤشرات التي تهدف إىل مراجعة الجوانب االقتصادية والتوظيفية
يف شرقي القدس ودراستها بمرور الوقت مقابل األهداف املوضوعة .تشري البيانات الواردة يف هذه الوثيقة
إىل السنوات .2017-2018
فيما ييل املؤشرات املختارة لفحص األهداف وأهم البيانات التي تنبثق عنها:
 .1زيادة إنتاجية العمل – من املعتاد قياس إنتاجية العمل من خالل حساب متوسط املنتج لكل ساعة
عمل ،لكن بيانات دائرة االحصاء املركزية ( )CBSالالزمة لحساب إنتاجية العمل لسكان شرقي
القدس ليست متاحة حاليًا عىل املستوى املطلوب .ومع ذلك ،لتقدير اإلنتاجية تم اختيار مقياسني
متصلني باإلنتاجية بالنسبة لهذه الفئة من السكان :مستوى األجور ومستوى التعليم.
ُتظهر املعطيات التي تم فحصها ً
وفقا لهذه املؤشرات أنه يف عام  2017كان متوسط أجر سكان شرقي
القدس حوايل  5,538شيكل ،مقابل  8,741شيكل بني السكان اليهود يف القدس و 6,899 -شيكل
بني عرب اسرائيل .يف الوقت نفسه فإن مستوى تعليم عرب القدس أعىل قليالً منه لدى عرب
إسرائيل لكن نسبة منخفضة مقارنة بالسكان اليهود يف القدس  25٪ -من عرب القدس الشرقية
يحملون شهادة أكاديمية مقارنة بـ  36٪بني اليهود (وغريهم) يف املدينة و 21٪بني عرب إسرائيل.
يشري هذا الرقم إىل إمكانية تحسن حقيقي يف إنتاجية العمل إذا أزيلت الحواجز التي تحول دون
اندماجها يف سوق العمل.
 .2دمج سكان شرقي القدس يف دائرة التشغيل– تحدد الخطة املؤشر الرئييس لفحص اندماج سكان
شرقي القدس يف العمل :زيادة نسبة مشاركة املرأة العربية يف القوى العاملة إىل  75٪من نسبة
املشاركة املقابلة لجميع النساء العربيات يف إسرائيل.
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يف عام  ،2018بلغ هذا املؤشر  1.62٪يف الدراسة الحالية سوف نقدم مجموعة متنوعة من املؤشرات التي
نعتقد أنها تعكس بشكل أفضل وضع التوظيف يف شرقي القدس ،بما يف ذلك  :معدل مشاركة الرجال
يف القوى العاملة (وهو معدل انخفض بشكل كبري من  88٪عام  2012إىل  79٪عام )2018؛ ومعدالت
البطالة بني الرجال والنساء التي أخذت ترتاجع يف السنوات األخرية.
 .3زيادة دخل األسرة يف شرقي القدس– يتسم سكان القدس الشرقية بانخفاض مستوى املعيشة،
وهو ما يظهر يف انخفاض استهالك األسرة وارتفاع معدالت الفقر .يف عام  2017بلغت نسبة انتشار
الفقر يف شرقي القدس  75٪بني العائالت و 86٪بني األطفال .هذا العام بلغ االستهالك املنزيل يف
شرقي القدس  12,598شيكل مقارنة بـ  15,480شيكل يف املنازل اليهودية يف املدينة .متوسط أجر
املوظف (والذي يساعد ً
أيضا يف تقدير مستوى اإلنتاجية) هو مؤشر يعكس دخل األسرة .باإلضافة
إىل ذلك نقدم إنفاق األسرة من أجل عكس صورة أوسع لدخل األسرة الفعيل.

ستوفر املراقبة املتعددة السنوات لهذه املؤشرات صورة شاملة للوضع االقتصادي لسكان القدس الشرقية
وفعالية الربنامج عىل املستوى الكيل.

ملخص تنفيذي

 .4زيادة مدخول بلدية القدس–تهدف الخطة إىل زيادة مدخول بلدية القدس من تحصيل األرنونا
التجارية بنسبة  .20٪يف العامني املاضيني كانت هناك زيادة بنسبة  10٪يف تحصيل األرنونا
التجارية من الشركات يف شرقي القدس من  220مليون شيكل يف عام  2016إىل  252مليون
شيكل يف عام .2018

 1يف عام  2018بلغت نسبة توظيف النساء العربيات يف القدس  25٪مقابل  40٪بني النساء العربيات يف إسرائيل.
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مقدمة
الخطة  3790هي خطة حكومية تهدف إىل تحقيق التنمية االقتصادية لشرقي القدس وتقليص الفجوات
االجتماعية واالقتصادية بني شرق املدينة وغربها .يوجد للربنامج أهداف تعليمية واجتماعية واقتصادية.
يف املجال االقتصادي يهدف الربنامج إىل زيادة إنتاجية العمل لسكان شرقي القدس ودمجهم يف دوائر
العمل ،وزيادة دخل األسرة وزيادة دخل بلدية القدس من األرنونا التجارية.
بلغ عدد السكان العرب يف القدس ،الذين يعيشون يف الغالب يف شرق القدس ،حوايل  350ألف ساكن
يف عام ( 2018مقابل  570ألف ساكن يف غرب املدينة) .كما يتضح من الرسم البياين (أ) ،فقد زادت نسبة
السكان العرب يف شرق املدينة تدريجياً بني عامي  2009و 2018من  35.7٪إىل .38.0٪
الرسم البياين (أ) :نسبة السكان العرب بني سكان القدس2009-2018 ،

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

يف عام  ،2018تم تصنيف القدس ألول مرة يف املجموعة  2يف املؤشر االجتماعي واالقتصادي لدائرة
اإلحصاء املركزية .تعترب الزيادة يف الحصة النسبية للسكان املستضعفني يف املدينة ،بما يف ذلك السكان
العرب ،عامالً رئيسياً يف هذا التدهور.
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يعترب قرار  3790خطوة ضرورية من أجل تحسني الرفاهية االقتصادية لهؤالء السكان بشكل خاص،
والوضع االجتماعي واالقتصادي لسكان القدس بشكل عام.
تستثمر الحكومة اإلسرائيلية  2.1مليار شيكل عىل مدى خمس سنوات يف الربنامج الحكومي لتطوير
شرقي القدس .ومن أجل فحص نجاح الربنامج يجب فحص تأثريه عىل املؤشرات املوضوعية .تعرض هذه
الدراسة أهم املؤشرات االقتصادية التي تدل عىل الوضع الراهن ومستوى التطور يف شرق املدينة مقارنة
بوضع عرب إسرائيل وأوضاع السكان اليهود يف القدس .تم اشتقاق هذه املؤشرات من األهداف الكلية
املعلنة للربنامج ،وتستند التحليالت إىل بيانات من دائرة اإلحصاء املركزية (.)CBS
نوضح يف الوثيقة أن األهداف التي حددتها الحكومة لفحص التنمية االقتصادية للمنطقة مهمة ،لكنها
تقدم صورة ضيقة وجزئية فيما يتعلق بمستوى معيشة سكان شرق املدينة .نعتقد أنه من أجل تكوين
صورة مثالية القتصاد املنطقة يجب فحص مجموعة أوسع من مؤشرات التوظيف واإلنتاجية جنبًا
إىل جنب مع مؤشرات االستهالك والفقر وغريها من مؤشرات النشاط التجاري .يف الدراسة سنقرتح
مؤشرات إضافية يجب فحصها لضمان املراقبة الفعالة ملستوى التنمية االقتصادية يف املنطقة ولتقييم
تطور االقتصاد يف شرقي القدس بشكل أفضل وأكرث شموالً.
املقدمة
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املنهجية
حدد قرار الحكومة بشأن الخطة  3790أهداف الربنامج يف مجال االقتصاد والتوظيف عىل النحو التايل:
" زيادة اإلنتاجية يف االقتصاد ،ودمج سكان شرق القدس يف دائرة التوظيف ،وزيادة الدخل لكل

أسرة يف شرق املدينة ودخل بلدية القدس".

2

يف هذا التقرير ،درسنا األهداف األساسية األربعة املحددة (زيادة اإلنتاجية ،اإلندماج يف دورة التوظيف،
زيادة دخل األسرة وزيادة دخل بلدية القدس) بمساعدة املؤشرات االقتصادية املعرتف بها .البيانات
املقدمة بمثابة نقطة مرجعية تجريبية تعرب عن مستوى التنمية االقتصادية لشرق القدس يف عام 2018
والغرض منها هو تمكني املقارنة بمرور الوقت.
ً
فصاعدا ،وقد
تستند البيانات الواردة يف الوثيقة إىل بيانات من دائرة اإلحصاء املركزية منذ عام 2009
تمت معالجتها من قبل معهد القدس لبحث السياسات .تقيس دائرة اإلحصاء املركزية بعض األهداف
املحددة يف الربنامج بشكل منفصل للقدس الشرقية (عىل سبيل املثال  -معدالت التوظيف والبطالة،
دخل بلدية القدس من ارنونا) .ومع ذلك ،بالنسبة لبعض األهداف (عىل سبيل املثال  -إنتاجية العمل)،
فإن بيانات دائرة اإلحصاء املركزية ال تجعل من املمكن فصل سكان شرقي القدس عن سكان املدينة
اآلخرين أو عن السكان العرب اإلسرائيليني .يف هذه الحاالت ،استخدمنا مؤشرات غري مباشرة لتقديم
تقييم للوضع الحايل.

2

8

قرار الحكومة  ,3790مايو  ,2018جزء  – 2االقتصاد والتوظيف (الرتجمة ايل س”س) .

نتائج البحث
 .1إنتاجية العمل
تعد زيادة إنتاجية العمل يف شرقي القدس أحد األهداف االقتصادية الشاملة األربعة املحددة للخطة
( 3790للتوسع انظر يف فصل املنهجية) .يتم تعريف إنتاجية العمل عىل أنها الناتج الذي يتم إنتاجه لكل
ساعة عمل .يف الوقت الحايل ،ال يقيس دائرة اإلحصاء املركزية الناتج املحيل اإلجمايل وساعات العمل
لسكان شرقي القدس بشكل منفصل عن سكان املدينة بالكامل وبالتايل ال يمكن حساب إنتاجية سكان
شرقي القدس باستخدام هذه البيانات .من أجل التغلب عىل نقص البيانات اخرتنا مؤشرين يسمحان
لنا بقياس اإلنتاجية بشكل غري مباشر :التعليم واألجور .يف البحث االقتصادي يعترب التعليم أحد
ً
تعقيدا ،ولكن ألغراض
املتغريات التي تؤثر بشكل كبري عىل اإلنتاجية .العالقة بني األجور واإلنتاجية أكرث
هذا البحث ،فإن االفرتاض بأن الفجوات اإلنتاجية يتم التعبري عنها بشكل مباشر يف فجوات األجور هو
افرتاض معقول ،السيما بسبب النسبة العالية لسكان العرب يف املدن الذين يعملون يف قطاعات تكون
اإلنتاجية فيها منخفضة دائما ،كما هو موضح أدناه .إذا كان األمر كذلك ،فإننا نفرتض أن الزيادة يف كال
املؤشرين ستشري بشكل غري مباشر إىل زيادة إنتاجية سكان شرقي القدس.

 1.1األجور

كما هو مبني يف الرسم البياين  ،1.1فإن متوسط األجر الشهري لسكان شرقي القدس لكل وظيفة عامل
أقل مقارنة بمتوسط األجر يف إسرائيل ،سواء بالنسبة للسكان اليهود أو بالنسبة للسكان العرب .عىل
ً
اختالفا جوهريًا بني القطاعات املختلفة وأن األجور يف إسرائيل
فرض أن ساعات عمل املوظف ال تختلف
تعرب عن انتاج العمال يف الدولة (معربًا عنه يف الناتج)  -فإن إنتاجية سكان شرقي القدس أقل بكثري من
إنتاجية سكان إسرائيل اآلخرين.
كما يتضح من الرسم البياين  ،1.2بينما يعمل الرجال اليهود يف القدس يف صناعات متنوعة ،يعمل
الرجال العرب يف عدد محدود من الصناعات .حوايل  70٪من الرجال العرب يف املدينة يعملون يف البناء
والنقل وتجارة الجملة والضيافة والصناعات الغذائية .هذه الصناعات ال تتطلب تعليمً ا أكاديميًا وتعترب
صناعات ذات إنتاجية منخفضة يف االقتصاد اإلسرائييل.
3

3

انظر املراجع السابقة باإلضافة إىل :اإلنتاجية  -مؤتمر هوروفيتس حول املجتمع واالقتصاد2014 ,
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رجال

الرسم البياين  :1.1متوسطاألجور الشهرية للموظفني
حسب فئة السكان والجنس2017 ،

نساء
متوسط العمل

األجر الشهري يف الشيكل
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ومع ذلك ،يف الصناعات التي تعترب ذات إنتاجية عالية يف االقتصاد  -املهن العلمية والتكنولوجية واملالية
ً
منخفضا ً
جدا.
 -يكون تمثيل الرجال العرب

عرب يف إسرائيل

يهود وغريهم
يف القدس

عرب يف القدس

مجموع السكان
يف إسرائيل

املصدر :معالجة معهد القدس لبحث السياسات لبيانات مسح إنفاق األسرة يف دائرة اإلحصاء املركزية.

الرسم البياين  :1.2توزيع الرجال العاملني يف القدس
حسب القطاع والصناعة2018 ،
رجال يهود
رجال عرب

تكنولوجيا

علم
وتواصل

خدمات
التمويل
والتأمني متخصصة،
علمية
وتقنية

ادارة
ودعم

وظائف علمية،
تكنولوجية ومالية

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات
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ادارة
محلية,
عامة,
وأمن

تربية

صحة,
رفاهية
ورعاية

القطاع العام
وخدمات اجتماعية

صناعة,
تعدين
ومحاجر

االستضافة
واألكل

التجارة,
تجارة الجملة,
بائع التجزئة
والتصليحات

املواصالت,
التخزين,
الربيد
والسعاة

وظائف ال تحتاج اىل
تعليم اكاديمي

البناء

حوايل  68٪من النساء العربيات يف املدينة يعملن يف مجاالت التعليم والصحة والرفاة والرعاية
االجتماعية .كما يتضح من الرسم البياين  ،1.3فإن نسبة كبرية من النساء اليهوديات يف املدينة يعملن
أيضا يف هذه الصناعات لكنهن يعملن بمعدالت أعىل يف صناعات أخرى ً
ً
أيضا.
تظهر هذه البيانات أن الفجوة يف األجور واإلنتاجية تفسر جزئياً باختيار املهن التقليدية للجنسني .لذلك
فإن تشجيع النساء والرجال عىل االندماج يف العمل يف الصناعات األخرى قد يؤثر بشكل كبري عىل
اإلنتاجية واألجور يف شرق القدس.
الرسم البياين  :1.3توزيع النساء العامالت يف القدس
حسب القطاع والصناعة2018 ،
نساء يهود
نساء عرب

وظائف علمية،
تكنولوجية ومالية

القطاع العام
وخدمات اجتماعية

نتائج البحث

تكنولوجيا

علم
وتواصل

خدمات
التمويل
والتأمني متخصصة،
علمية
وتقنية

ادارة ودعم

ادارة
محلية,
عامة,
وأمن

تربية

صحة,
رفاهية
ورعاية

صناعة,
تعدين
ومحاجر

االستضافة
واألكل

التجارة,
تجارة الجملة,
بائع التجزئة
والتصليحات

املواصالت,
التخزين,
الربيد
والسعاة

البناء

وظائف ال تحتاج اىل
تعليم اكاديمي

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

 1.2التعليم

كما هو واضح يف الرسم البياين  ،1.4فإن مستوى تعليم عرب شرقي القدس منخفض مقارنة بالسكان
اليهود (وغريهم) يف القدس لكنها ال تقل عن مستوى تعليم السكان العرب يف إسرائيل ،بل إنها تتجاوزها
إىل حد ما  -نسبة سكان الجزء الشرقي من املدينة الحاصلني عىل تعليم ما بعد الثانوي ،عىل سبيل
املثال ،أعىل مقارنة بالسكان العرب يف إسرائيل .يشري هذا الوضع إىل وجود إمكانات عالية نسبيًا لسكان
شرق القدس مقارنة بعرب إسرائيل لالندماج يف وظائف ذات إنتاجية أعىل.
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الرسم البياين  :1.4بني االعمار من  25إىل ً 64
عاما
حسب القطاع وآخر مؤسسة تعليمية2018 ،
عرب يف القدس
يهود واخرى يف القدس
عرب يف إسرائيل

مؤسسة اكاديمية

مدرسة ثانوية /
تدريب املربيني واملعلمني

مدرسة ثانوية /
يشيفة

مدرسة ابتدائية /
اعدادية

لم يتعلموا قط

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

للتلخيص ،أجور عرب شرقي القدس منخفضة مقارنة ببقية السكان يف إسرائيل .يمكن االفرتاض
أن السبب الرئييس لذلك هو القرب النسبي لسكان شرقي القدس من االقتصاد الفلسطيني ،حيث
األجور أقل بكثري مما هي عليه يف إسرائيل .باإلضافة إىل ذلك ،يعمل سكان شرقي القدس يف الغالب يف
مهن تقليدية خاصة بالنوع الجنيس  -يعمل الرجال بشكل رئييس يف وظائف مثل البناء والنقل وتجارة
الجملة ،وتعمل النساء بشكل رئييس يف التعليم والصحة والتمريض .يشري املستوى التعليمي العايل
لعرب شرقي القدس مقارنة بعرب إسرائيل إىل إمكانية كبرية لزيادة اإلنتاجية ،والتي يمكن تحقيقها من
خالل إزالة الحواجز التي ستساعدهم عىل االندماج يف اقتصاد القدس الغربية .إن إزالة حواجز اللغة
وتوفري الحوافز لدمج عرب شرقي القدس يف النظام االقتصادي للقدس الغربية يمكن أن يؤدي إىل زيادة
إنتاجية العمال وأجورهم.
نقرتح االستمرار يف مراقبة متوسط أجر عرب شرقي القدس  -رجاالً ونساءً  -باملقارنة بالوضع الحايل
ومتابعة حالة التعليم يف شرقي القدس .ستشري الزيادة املستمرة يف األجور والتعليم إىل زيادة إنتاجية
سكان شرقي القدس .كما نقرتح دراسة توزيع العاملني يف شرقي القدس حسب الصناعة من أجل
ً
منخفضا للغاية.
دراسة التكامل مع الوقت يف الصناعات التي يكون معدل املشاركة فيها
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 .2االندماج يف دائرة التوظيف
يضع القرار  3790كهدف مركزي عىل دمج سكان شرقي القدس يف دائرة التشغيل .املؤشر الرئييس الذي
تم اختياره لتقدير االندماج هو تقليص الفجوة يف معدل توظيف النساء العربيات يف شرقي القدس
والنساء العربيات يف إسرائيل إىل  75٪بحلول عام  .2023وهذا إجراء مهم ألن معدل توظيف املرأة
املنخفض يف املجتمع العربي يمنع هذا املجتمع من تحقيق إمكاناته االقتصادية الكاملة .ومع ذلك،
نعتقد أن هناك حاجة إىل مقاييس إضافية لضمان املراقبة املثىل إلدماج سكان شرقي القدس يف
دائرة التوظيف.

معدل املشاركة يف العمل  -كيف يجب فحص ذلك؟

نتائج البحث

ً
ً
واحدا لفحص االندماج يف العمل  -زيادة نسبة مشاركة النساء العربيات
هدفا
كما ذكرنا ،يحدد الربنامج
يف شرقي القدس إىل حوايل  75٪من النساء العربيات يف إسرائيل .يف الواقعُ ،تظهر البيانات من السنوات
ً
(أيضا فيما
األخرية أنه يف حني أن نسبة مشاركة الرجال العرب الذين يعيشون يف شرقي القدس مرتفعة
يتعلق بالسكان اليهود) ،فإن نسبة مشاركة النساء يف شرقي القدس ال تزال منخفضة باملقارنة بالنساء
اليهوديات والنساء العربيات يف إسرائيل .ي َّ
ُفسر انخفاض نسبة املشاركة يف القوى العاملة لنساء شرقي
القدس من خالل املستوى التعليمي املتدين ،العادات الثقافية -التقليدية ،نقص البنية الداعمة لألمهات
العامالت (روضات ورياض األطفال) وغريها.
ومع ذلك ،فإن املؤشر الذي حدده الربنامج ال يكفي ،يف رأينا ،كمؤشر واحد لضمان االندماج الناجح
لسكان شرقي القدس يف سوق العمل ،وذلك لعدة أسباب:
 .1املؤشر هو مؤشر نسبي – يعترب املؤشر املقرتح لفحص مشاركة نساء شرقي القدس يف القوى
العاملة مؤشراً مهماً ،لكن ألنه مؤشر نسبي (فحص نسبة مشاركة النساء يف شرقي القدس مقارنة
باملعدل املقابل بني النساء العربيات) ال يمكن أن يكون مؤشراً واحداً.
ً
وفقا للبيانات الواردة يف الرسم البياين  ،2.1ارتفع معدل مشاركة املرأة العربية يف إسرائيل وشرقي
القدس تدريجياً يف السنوات األخرية :بني عامي  2012و ،2018ارتفعت نسبة مشاركة املرأة يف
شرقي القدس من  20٪إىل  ،25٪وارتفعت نسبة مشاركة املرأة العربية يف إسرائيل من  36٪إىل
 .40٪كما يتضح من الرسم البياين  ،2.2يتم الحفاظ عىل هذه الفجوات عرب جميع الفئات العمرية
التي شملها املسح .يف هذه الحالة ،من املمكن أنه بشكل غري معقول ،حتى لو زاد معدل توظيف
النساء العربيات يف شرقي القدس ،قد ال تحقق الخطة هدفها الرسمي بسبب زيادة مقابلة يف
معدل توظيف النساء العربيات يف إسرائيل.
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الرسم البياين  :2.1معدل املشاركة يف القوى العاملة للنساء يف الفئة العمرية ً 64-25
عاما,
حسب السنة والقطاع2018-2012 ،

عربيات يف القدس
يهوديات وغريهن يف القدس
عربيات يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

4

الرسم البياين  :2.2معدل مشاركة املرأة يف القوى العاملة
حسب الفئة العمرية والقطاع2018 ،

عربيات يف القدس
يهوديات وغريهن يف القدس
عربيات يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

 4تشري البيانات إىل السنوات  2013-2012إىل النساء العامالت اللوايت ترتاوح أعمارهن بني  25و  54عامً ا فقط .وبما أن
نسبة النساء العامالت اللوايت ترتاوح أعمارهن بني  55و  64سنة ال تزيد عن نسبة النساء العامالت يف سن أصغر،
يمكن افرتاض أن االتجاه التصاعدي يف معدل املشاركة يف القوة العاملة كبري.
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كما ذكرنا سابقا ،يواجه سكان شرقي القدس تحديات فريدة بالنسبة لهم والتي تميزهم عن كل
عرب إسرائيل .يختلف سكان شرقي القدس يف وضعهم السيايس ،يف طبيعة الحواجز اللغوية
التي يواجهونها يف طبيعة نظام التعليم الذي يدرسون فيه ويف بيئتهم املعيشية (التي عادة ما
تكون ريفية وليست حضرية) .نظرا لالختالف الكبري بني سكان شرقي القدس وعرب إسرائيل،
من املناسب للربنامج أن يفحص نجاح املرأة العربية يف االندماج يف دوائر التوظيف ،حتى باملقارنة
بوضعها األويل.
 .2كما يجب أن يؤخذ يف االعتبار معدل املشاركة يف القوى العاملة بني الرجال العرب – تشري
بيانات السنوات األخرية إىل انخفاض يف معدل املشاركة يف القوى العاملة بني الرجال يف شرقي
القدس وبني الرجال العرب يف إسرائيل بشكل عام .كما يتضح من الرسم البياين  ،2.3انخفض
معدل مشاركة الرجال العرب يف إسرائيل بني عامي  2012و 2018من  83٪إىل حوايل  .79٪بني
العرب يف شرقي القدس ،كان هناك انخفاض أكرب ،من  88٪إىل .79٪

نتائج البحث

الرسم البياين  :2.3معدل املشاركة يف القوى العاملة للرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني ً 64-25
عاما ,
حسب السنة والقطاع2018-2012 ،

رجال يف القدس
رجال يهود وغريهم يف القدس
رجال عرب يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

5

 5تشري البيانات إىل السنوات  2013-2012إىل نسبة املشاركة بني  25-54سنة .من املهم مالحظة أن معدل املشاركة يف
هذه األعمار أعىل ،وهو ما يفسر االنخفاض بني عامي  2013و .2014ومع ذلك ،استمر االتجاه التنازيل يف معدل املشاركة
يف السنوات التالية.
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كما يتضح من الرسم البياين  ،2.4فإن التغيري يف معدل املشاركة بني الفئات العمرية املختلفة مقارنة
بالقطاع ضئيل.
الرسم البياين  :2.4معدل مشاركة الرجال يف القوى العاملة
حسب الفئة العمرية والقطاع2018 ،

رجال يف القدس
رجال يهود وغريهم يف القدس
رجال عرب يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

وتظهر البيانات أن الزيادة يف نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة تحدث بالتوازي مع انخفاض
معدل املشاركة بني الرجال .وبالتايل ،بالنظر إىل أن الرجل يكسب أكرث من النساء ،فليس هناك ما
يضمن أن زيادة معدل مشاركة النساء سيؤدي يف حد ذاته إىل زيادة الرفاهية االقتصادية للسكان.
لهذا السبب عند فحص نجاح الربنامج ،يجب تحديد أهداف إضافية واتخاذ إجراءات لزيادة
مشاركة الرجال العرب يف العمل ،وليس فقط لزيادة توظيف النساء بني هذه الفئة من السكان.
 .3يجب تقدير معدالت البطالة بني سكان شرقي القدس– قد يكون فحص االتجاهات يف معدل
البطالة بنفس األهمية من حيث معدل مشاركة القوى العاملة .تشري البيانات من السنوات
األخرية ،املعروضة يف الرسمني البيانيني  2.5و ،2.6إىل أن معدل البطالة قد انخفض بشكل ملحوظ
وسجل أكرب انخفاض بني
يف معظم القطاعات يف إسرائيل ،بني النساء والرجال عىل حد سواءُ .
النساء العربيات يف شرقي القدس .كما يمكن مالحظة أن معدل البطالة بني النساء العربيات
يف القدس أقل قليالً مقارنة بالنساء العربيات يف إسرائيل .قد يكون هذا بسبب أن عد ًدا أكرب من
النساء العربيات يف إسرائيل هم يف دائرة الباحثني عن عمل.
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الرسم البياين  :2.5معدل البطالة بني الرجال ( 64-25سنة)
حسب القطاع والسنة2018-2012 ،

رجال عرب يف القدس
رجال يهود وغريهم يف القدس
رجال عرب يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

نتائج البحث

الرسم البياين  :2.6معدل البطالة بني النساء ( 64-25سنة)
حسب القطاع والسنة2018-2012 ،

نساء عربيات يف القدس
نساء يهوديات وغريهن يف القدس
نساء عربيات يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

 .4يجب فحص معدالت األجور كمقياس للتكامل الناجح – تشري الزيادة يف األجور لكل وظيفة
موظف إىل اندماج ناجح يف سوق العمل .كما قلنا يف الفصل السابق ،تشري الزيادة يف األجور إىل
زيادة يف اإلنتاجية وكذلك ارتفاع مستوى املعيشة لسكان شرقي القدس .كما ذكرنا ،يتسم سكان
شرقي القدس بانخفاض مستوى األجور ،مما يشري ً
أيضا إىل مستوى إنتاجية منخفض ً
جدا (انظر
الرسم البياين  .)1.1ونتيجة لذلك ،فإننا نعترب مستوى الراتب مؤشرًا مهمً ا يجب أخذه بعني االعتبار
يف مراقبة نجاح الربنامج.
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للتلخيص :من أجل الحصول عىل صورة كاملة عن اندماج عرب شرقي القدس يف سوق العمل ،يجب
فحص عدد كبري من املعايري :معدل مشاركة رجال ونساء يف القوى العاملة ،معدل بطالة الرجال
والنساء ،متوسط األجر لكل وظيفة موظف .سيتم تقديم كل مؤشر مقارنة مع عامة السكان والسكان
العرب يف إسرائيل ،مما سيمكن من املراقبة الفعالة لتنفيذ الربنامج ونجاحه.

 .3االندماج يف دائرة التوظيف
الهدف اآلخر للخطة  3790هو رفع مستوى دخل األسر يف شرقي القدس (انظر يف فصل املنهجية) .املكانة
االجتماعية واالقتصادية لسكان شرقي القدس متدنية ً
جدا مقارنة بسكان باقي الدولة ،وكذلك بالنسبة
لعرب إسرائيل .كما هو واضح يف الرسم البياين  ،3.1كان متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة يف شرقي
القدس يف عام  2017أقل بنسبة  20٪من إنفاق األسرة بني عامة السكان (اليهود وغريهم) يف القدس.
الرسم البياين  :3.1إنفاق االستهالك الشهري لألسر حسب القطاع (شيكل)2017 ،
عرب يف القدس

عرب يف إسرائيل

يهود وغريهم يف القدس

املصدر :معالجة معهد القدس لبحث السياسات ملسح إنفاق األسرة التابع لدائرة اإلحصاء املركزية

تظهر الرسوم البيانية  3.2و  3.3مقارنة بني نسبة الفقر بني سكان شرقي القدس وجميع السكان العرب
يف الدولة وبني السكان العرب يف إسرائيل .يُالحظ أنه يف عام  ،2017بلغ معدل انتشار الفقر بني العائالت
يف شرق املدينة  ،75٪وبني األطفال .86٪
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نسبة انتشار الفقر بني سكان شرق املدينة أعىل بكثري مما هي عليه يف القطاعات األخرى يف إسرائيل مع
مرور الوقت .باإلضافة إىل ذلك ،يبلغ عدد العائالت التي يحق لها الحصول عىل دعم الدخل يف شرقي
القدس حوايل  5٪( 3,200من العائالت العربية يف القدس)  -كما يتضح من الرسم البياين .3.4
من أجل فحص ما إذا كان هناك تحسن يف مستوى املعيشة لسكان شرقي القدس نتيجة للربنامج،
باإلضافة إىل فحص متوسط األجر الشهري لكل وظيفة (تم فحصه كجزء من مراقبة إنتاجية العمل)،
يجب فحص االتجاهات يف حدوث الفقر واإلنفاق الشهري لألسرة.
الرسم البياين  :3.2نسبة الفقر حسب القطاع2017 ،
نسبة الفقر  -الشخص
نسبة الفقر  -أوالد

نتائج البحث

عرب يف إسرائيل

عرب يف القدس

يهود وغريهم

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

الرسم البياين  :3.3نسبة الفقر بني العائالت حسب القطاع2009-2017 ،

عائالت يهودية وغريها يف القدس
عائالت عربية يف القدس
عائالت عربية يف إسرائيل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات
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الرسم البياين  :3.4نسبة العائالت املؤهلة للحصول عىل دعم الدخل
حسب القطاع2009-2017 ،

عائالت يهودية وغريها يف القدس
عائالت عربية يف القدس

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

للتلخيص :من أجل الحصول عىل صورة كاملة عن دخل األسرة بني سكان شرقي القدس ،يجب فحص
عدد من املؤشرات االقتصادية :متوسط األجر لكل وظيفة موظف (رجال ونساء) ،انفاق األسرة ،معدل
انتشار الفقر ،ومتلقي دعم الدخل .يجب مقارنة هذه البيانات مع عامة السكان يف القدس (اليهود
وغريهم) وعرب إسرائيل .إن فحص هذه املعطيات ودالئل التحسن يف الثالثة كلها سيظهر اتجاهاً إيجابياً
يف الصورة الكلية ألوضاع العرب يف شرقي القدس.

 .4زيادة عائدات بلدية القدس من املصالح التجارية
يؤسس القرار  3790مؤشرًا آخر لتقدير نطاق النشاط التجاري والتنمية االقتصادية يف شرق املدينة:
تحصيل االرنونا التجارية يف املنطقة ،ويشكل هدف إىل زيادة تحصيل االرنونا التجارية بنحو  20٪يف
شرقي القدس .تشري البيانات الواردة يف الرسم البياين  4.1إىل أنه منذ عام  2017كانت هناك زيادة بنحو
 10٪يف هذا املؤشر .ترجع هذه الزيادة إىل زيادة عدد الشركات يف شرقي القدس ،كما يتضح من الرسم
البياين .4.2
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الرسم البياين  :4.1نطاق تحصيل االرنونا التجارية يف شرقي القدس2014-2019 ،

االف الشواكل

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات ،معالجة بيانات الكتاب اإلحصايئ السنوي الورشليم-القدس

نتائج البحث

الرسم البياين  :4.2عدد الشركات املسجلة يف شرقي القدس2014-2019 ،

عدد الشركات

املصدر :معهد القدس لبحث السياسات

ومع ذلك  ،كما يتضح من الرسوم البيانية  4.3و  6،4.4ال يزال حجم االرنونا التجارية املحصلة وعدد
الشركات املسجلة يف شرقي القدس أقل بكثري مما هو عليه يف غربي القدس .إجمايل االرنونا املحصلة يف
غربي القدس أعىل بخمس مرات مما هو عليه يف شرق القدس ،وعدد األعمال التجارية يف غرب املدينة
أعىل بثالث مرات من عدد الشركات يف شرق املدينة.
6

البيانات ال تشمل الحي اليهودي يف البلدة القديمة.
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الرسم البياين  :4.3تحصيل االرنونا التجارية
يف القدس حسب املنطقة2019 ،

الرسم البياين  :4.4عدد الشركات املسجلة يف
القدس بآالف الشواكل2019 ،

االف الشواكل

شرقي القدس

غربي القدس

عدد الشركات
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وبالنظر ً
أيضا إىل حقيقة أن يف غرب املدينة حوايل  570,000ساكن مقارنة بحوايل  350,000ساكن يف
شرق القدس لهذا فإن الفجوة كبرية.

شرقي القدس

غربي القدس

يف الختام ،من أجل الحصول عىل صورة كاملة عن الزيادة يف دخل البلدية من االرنونا التجارية ،نقرتح
قياس الدخل من االرنونا التجارية والزيادة يف عدد الشركات ومقارنتها بالزيادة املقابلة يف غرب املدينة.
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تلخيص
يف هذه الدراسة ،استعرضنا عد ًدا كبريًا من املؤشرات االقتصادية املستمدة من أهداف التنمية التي حددتها
الخطة  3790لتنمية شرقي القدس .يهدف الربنامج ،الذي تم إطالقه يف عام  ،2018إىل رفع مستوى
إنتاجية سكان شرقي القدس ودخل األسرة ،زيادة مستوى اندماج السكان يف دائرة التوظيف وزيادة
عائدات بلدية القدس من تحصيل االرنونا التجارية يف شرقي القدس.
بالنسبة لهذه املؤشرات ،وجدنا أن مستوى إنتاجية سكان املنطقة ،والذي ينعكس يف متوسط األجر،
منخفض للغاية وكذلك مستوى دخل األسر .إن مستوى اندماج سكان املنطقة يف سوق العمل مرتفع
بني الرجال ولكنه منخفض للغاية بني النساء ،عىل الرغم من انخفاض معدل املشاركة بني الرجال يف
السنوات األخرية وزيادة يف نسبة املشاركة بني النساء.
يمكن ً
أيضا مالحظة أنه كانت هناك زيادة يف عدد الشركات التي تم افتتاحها يف شرقي املدينة يف العامني
املاضيني ،ويبدو أن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة يف هذا املجال (زيادة  20٪يف عائدات االرنونا
التجارية) أمر ممكن ومجدي.

ومع ذلك ،نعتقد أن مجموعة األهداف التي حددها الربنامج صغرية نسبيًا .ومن أجل دراسة مستوى
التنمية االقتصادية للمنطقة ونجاح الربنامج بشكل أفضل ،يجب فحص مجموعة أوسع من املؤشرات،
بما يف ذلك:
 .1مشاركة رجال من شرقي القدس يف سوق العمل يف ظل االنخفاض امللحوظ يف هذا املعدل يف
السنوات األخرية .هذا باإلضافة إىل فحص نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ،وليس فقط كمقارنة
مع النسبة املقابلة بني النساء العربيات يف إسرائيل.
 .2بيانات البطالة واألجور ،وهي ضرورية من أجل املراقبة الفعالة الندماج سكان شرقي القدس يف
اقتصاد غرب املدينة ومستوى إنتاجيتهم.
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 .3معدل انتشار الفقر وعدد متلقي دعم من ضمان الدخل كمؤشرات حاسمة لفحص الرفاه
االقتصادي لسكان املنطقة .إن فحص هذه املؤشرات باملقارنة مع عرب إسرائيل والسكان اليهود يف
إسرائيل يرسم صورة مقلقة للغاية.
هذه املؤشرات ،يف رأينا ،هي امتداد ضروري للمؤشرات التي تحددها الحكومة .ستسمح مراجعتهم
الدورية للمراقبة الفعالة لتنفيذ الربنامج ونجاحه.

أعضاء مجلس اإلدارة
معهد القدس لبحث السياسية
دان هالبرين  -رئيس مجلس اإلدارة
سايل مريدور
ابراهام اشري
د .ايهود شابريا
أورا أحيمري
عنات تسور
د .اريئل هالربين
جيل ريبوش
ديفيد بروديت
الربوفيسور حنوخ جوتفرويند
روت حشني
الربوفيسور نافا بن تسفي
رعنان دينور
ليئور شيالت -املدير العام

الخطة  3790هي خطة حكومية تهدف إىل تحقيق التنمية االقتصادية للقدس الشرقية وتقليص الفجوات االجتماعية

واالقتصادية بني شرق القدس وغربها.

الربنامج له أهداف تعليمية واجتماعية واقتصادية .يف املجال االقتصادي يهدف الربنامج إىل زيادة إنتاجية العمل لسكان

شرقي القدس ،دمجهم يف دوائر التوظيف ،زيادة دخل األسرة وزيادة دخل بلدية القدس من ضرائب األرنونا التجارية.
تعرض الوثيقة الحالية املؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تشري إىل الوضع الحايل ومستوى التطور يف شرقي

القدس مقارنة بوضع عرب إسرائيل وأوضاع السكان اليهود يف القدس .باإلضافة إىل املؤشرات املستمدة من األهداف

املعلنة للربنامج ،نقدم يف هذه الوثيقة مقاييس تهدف إىل إجراء فحص شامل ملستوى تطوير جميع األدوات لشرق

املدينة ونجاح الربنامج.
ُتظهر البيانات الواردة يف الوثيقة أنه اعتبارًا من عام  2019فإن مستوى إنتاجية سكان شرقي القدس -معربًا عنه
بمتوسط األجر  -منخفض ً
جدا ،وكذلك مستوى دخل األسر .إن مستوى اندماج سكان املنطقة يف سوق العمل مرتفع
بني الرجال ولكنه منخفض للغاية بني النساء ،عىل الرغم من وجود اتجاه يف السنوات األخرية إىل انخفاض معدل
املشاركة بني الرجال وزيادة نسبة املشاركة بني النساء.
يمكن ً
أيضا مالحظة أنه كانت هناك زيادة يف عدد الشركات التي تم افتتاحها يف شرق القدس يف العامني املاضيني،
ويبدو أن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة يف هذا املجال (زيادة  20٪يف عائدات االرنونا التجارية) أمر ممكن
ومجدي.

ياميت نفتايل ,باحثة ومديرة البحوث الدولية يف املعهد .تقود األبحاث واملشاريع لصياغة االسرتاتيجيات
وخطط السياسة يف مجاالت االبتكار والتوظيف واالقتصاد.

نداف كاسبي باحث يف االقتصاد والسياسة وخبري اقتصادي سابق يف قسم امليزانية يف وزارة املالية ،يقدم
املشورة بشأن االقتصاد والسياسة للوزارات الحكومية ومعاهد البحوث والشركات الرائدة يف االقتصاد.

عومر يانيف ,باحث يف املعهد وعضو يف فريق الكتاب اإلحصايئ السنوي الورشليم-القدس .يشارك
يف أبحاث القدس مع الرتكيز عىل السياحة ومتخصص يف إتاحة البيانات لعامة الناس وإنشاء معالجة
تفاعلية للمعلومات الحالية.
معهد القدس لبحث السياسات ,تم انشاؤه يف عام  ,1978وهو معهد أبحاث رائد ومؤثر ,يخرج من
القدس نظرية اجتماعية واقتصادية ومكانية مستدامة .املعهد هو العنوان الذي يلجأ إليه مصممو الواقع لتوضيح

وتعزيز وتعريف قضايا السياسة يف إسرائيل بشكل عام ويف القدس بشكل خاص .تساعد أبحاث وأنشطة املعهد

املؤسسات والهيئات عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة  ،وإحضار القدس بمختلف مكوناتها إىل العالم

والعالم اىل القدس .تعترب القدس بالنسبة للمعهد مصدر إلهام ومجال بحث ومخترب وفضاء مستهدف للتأثري.
إن تطوير املدينة لصالح سكانها املتنوعني ومحبيها واملؤمنني بها ,وتعزيز مكانتها العاملية ونفوذها عىل رأس جدول

أعمال املعهد .تخرج أعمال املعهد من القدس إىل دوائر أوسع يف إسرائيل وحول العالم ويعود إليها ,من أجل
املساهمة يف تطوير املدينة وسكانها.
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