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مقدمة المديرين
تنرش هذه الوثيقة السياسية يف وقت بدأت فيه الدولة ،وأخ ًريا ،بدفع سياسة واسعة النطاق تهدف اىل دمج املواطنني
العرب يف سوق العمل ،وهذا بعد عرشات أعوام من التمييز واقتصار االستثامر يف التطوير االقتصادي ،الصناعة والعمل،
عىل املواطنني اليهود فقط تقريبا .مع ذلك ،يكمن خلف كتابة هذه الوثيقة االدراك بأنه من دون معالجة الطلب
املنخفض عىل عامالت وعامل عرب يف سوق القطاع الخاص ،فإن احتامالت نجاح هذه السياسة بشكل واسع املدى
ستظل منخفضة .الوثيقة املعروضة أمامكم تطرح اقرتاحا ناجعا وقليل التكلفة ،لزيادة الطلب عىل عامل عرب يف سوق
القطاع الخاص من خالل استخدام القوة الرشائية للدولة.
إن جمعية سيكوي – منظمة مشرتكة ملواطنني عرب ويهود – هي أحد رافعي لواء النضال لدفع املساواة والرشاكة بني
املواطنني العرب واليهود يف ارسائيل .نحن عىل ثقة بأن املساواة بني جميع مواطني الدولة يجب أن تشكل حجر الزاوية
لكل نظام دميقراطي ،مجتمع ودولة ،ومن هنا فإننا نتناول هذا املوضوع من خالل العمل املكثف عىل تغيري سياسة
الحكومة نحو املواطنني العرب .إن النشاط املنهجي ألعضاء الطاقم العرب واليهود يف سيكوي أمام وزارات الحكومة
ينجح بإحداث تغيريات جدية يف السياسات وبتقليص التمييز يف امليزانيات.
يف كانون األول  2015اتخذت الحكومة القرار رقم  922لتقليص الفجوات يف تخصيص امليزانيات للمواطنني العرب.
كان القرار مبثابة انطالقة بكونه يحاول معالجة األجهزة املسؤولة عن تخصيص امليزانيات بشكل متييزي ،وهدف القرار
األسايس دمج املواطنني العرب يف االقتصاد وسوق العمل .لقد بدأت الحكومة مؤخرا يف تطبيق الخطة ،والتي تض ّم
خطوات لتصحيح الفجوات وتخصيص امليزانيات يف مجال املواصالت ،البنى التحتية ،اإلسكان والتخطيط ،الحضانات
النهارية ،برامج دفع التشغيل ،التعليم الرسمي وغري الرسمي وغريها.
يسعى العديد من الخطوات يف الخطة الحكومية إىل زيادة وتحسني عرض العامل العرب وزيادة توافرية مراكز التشغيل
أمامهم .وهذه جهود الئقة ورضورية بعد عرشات اعوام التمييز العميق يف جميع مجاالت الحياة والسياسة ،لكنها ال
تتعاطى مع املعيق األكرث مركزية الذي يؤثر عىل العمل لدى املواطنني العرب – التمييز عىل خلفية قومية .فمن دون
معالجة عميقة للطلب املتدين عىل عامالت وعامل عرب ،والنابع من ذلك التمييز ،ستجد سوق العمل االرسائيلية نفسها
مع عرض آخذ باالزدياد لعامل عرب راغبني ومستعدين للدخول اىل سوقٍ هي غري مستعدة الستيعابهم.
وبناء عليه ،هناك حاجة يف تدخّل لغرض زيادة عامل عرب يف السوق الخاصة ،وتوجد طريقة فاعلة ورشعية للقيام بذلك،
تفصل مقرتحا
وهي مقبولة يف العديد من دول العامل الغريب ،مبا فيها الواليات املتحدة وكندا .ان وثيقة السياسة هذه ّ
لسياسة تستند إىل تجربة دولية واسعة وناجحة لوضع أنظمة تشجع املصالح االقتصادية املتنافسة عىل مناقصات دولة
(يف البنى التحتية ،الخدمات والرشاء) لغرض زيادة تشغيل املواطنني العرب .واملقصود تنظيم لني يشتمل عىل تنويعة
متدرجة من األدوات ،تبدأ من واجب التبليغ عن نسبة املشغَّلني العرب وخطط العمل لزيادة تشغيلهم ،وصوال إىل
تفضيل معني يف املناقصات الكربى للرشكات التي تشغّل نسبة أعىل من العامل العرب.
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إن هذا اإلجراء املقرتح عادل ومنصف نحو املواطنني العرب وحقهم يف املساهمة املتساوية يف سوق العمل ،لكنه أيضا
حيوي لالقتصاد يف ارسائيل .وقد بينّ حساب اقتصادي مدقَّق أجرته رشكة االستشارة  TASCأن التكاليف القصوى لهذا
االجراء ال تزيد عىل  30مليون ش.ج .يف السنة .وهي تكاليف منخفضة ج ًدا قياسا بتكاليف خطوات حكومية أخرى
لدفع التشغيل ،وكذلك قياسا للقوة االقتصادية الهائلة الكامنة يف االقتصاد عىل أثر زيادة تشغيل العرب ،والتي تقدر
مبليارات الشواقل.
متت كتابة االقرتاح الذي نضعه أمامكم يف إطار تحرك واسع لجمعية سيكوي من أجل دفع سياسات حكومية تطبقه.
نحن نلتقي بشكل دائم مع سلك كبار املوظفني يف الوزارات الحكومية ذات الصلة ونجند دعم املجتمع االقتصادي لهذا
التحرك .وانطالقا من معرفتنا املعمقة مبنظومة العالقات بني املواطنني اليهود والعرب وبعمق التمييز عىل خلفية قومية،
والذي يتغذى لألسف بتحريض بارز يف الجدل العام عىل املواطنني العرب ،فإننا ندرك أن هذا التحرك املك ّمل رضوري،
ألنه إذا تواصل غياب الطلب عىل عامل عرب من دون عالج ،فإن جهود الحكومة لدفع التشغيل بينهم من شأنها أن
تترضر بشكل بالغ.
لقد كانت كتابة هذه الوثيقة السياسية عبارة عن سريورة مركبة تطلبت تعاونا بني جهات مختلفة ،عمال جامعيا ،ومعرفة
وخربات متعددة املجاالت .بودنا أن نشكر أوالً نيتسان تنعامي وروعي جرويف اللذين كتبا هذه الوثيقة املمتازة .روعي
جرويف يقود يف سيكوي التحرك لتطبيق هذه التوصية بكل إرصار ومثابرة ومهنية.
نتقدم بالشكر اىل جابر عساقلة ،املدير العام املشارك السابق يف سيكوي ،الذي بذل جهو ًدا كبرية لدفع هذا التحرك عىل
مالحظاته الهامة ج ًدا عىل التقرير .بودنا أيضً ا أن نشكر شرييل ركح ويئري ساكوب عىل القراءة املدققة وعىل مالحظاتهام
املفيدة ومساهمتهام يف البحث.
شكر خاص للفيدرالية اليهودية يف نيو يورك ،التي تدعم ومتول هذا املرشوع .منذ نحو أكرث من عقد ،الفدرالية داعمة
ورشيكة يف مشاريع طالئعية لسيكوي وتدعمنا بالنهوض باملساواة بني املواطنني اليهود والعرب.
وثيقة السياسة هذه مخصصة لكل من يعمل عىل دفع تشغيل املواطنني العرب ،يف وزارات الحكومة ،الكنيست ،القيادة
العربية ،املجتمع املدين واإلعالم .نأمل أن يقود تطبيق التح ّرك املقرتح فيها اىل االنطالقة املطلوبة يف التشغيل املتساوي
للمواطنني العرب.
مع تحيات،
رون چرليتس ورونق ناطور
مديران عامان رشيكان ،جمعية سيكوي
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ملخص إداري
يسود اتفاق واسع بشأن أهمية دمج املواطنني العرب يف سوق العمل االرسائيلية .فمن شأن دمج عامالت وعامل عرب
يف جميع مستويات التشغيل يف الرشكات الفائزة مبناقصات الحكومة أن يحدث انطالقة يف هذا املجال ،بتكلفة منخفضة
نسب ًيا ،وبصورة تؤثر عىل سوق القطاع الخاص بأكملها عىل املدى البعيد.

عدد من المعيقات المركزية أمام دمج العرب في سوق العمل االسرائيلية
توافرية مادية :ترتكز غالبية البلدات العربية يف الجليل ،املثلث والنقب ،وبالتايل فهي بعيدة مسبقًا عن مراكز
التشغيل يف مركز البالد .تكلفة الوصول اىل العمل العالية ،نتيجة غياب املواصالت العامة أو جهاز الدعم املالئم (مثل
الحضانات النهارية) ترفع تكلفة دمج عامل عرب يف سوق العمل وتزيد من صعوبته.
التحصيل العلمي :تؤدي االستثامرات القليلة يف الرتبية والتعليم العايل يف املجتمع العريب إىل إنتاج متثيل متد ٍّن
للمجتمع العريب يف املهن املتطورة ،وتعود بانجازات منخفضة يف سوق العمل.
تمييز على خلفية قومية :يعاين العرب يف ارسائيل من متييز بارز يف سوق العمل ،بسبب أفكار مسبقة مشتقة من
وجهات نظر اجتامعية ،أمنية وعنرصية .بعدهم املادي والثقايف عن اماكن العمل والسكن املشرتك مع اليهود ،يزيد من
مشاعر االغرتاب وال يتيح تجارب مشرتكة من شأنها تقليل ظواهر التمييز.
هذه املعيقات ،املتنوعة واملتعددة وقوية التأثري ،تعمل م ًعا بشكل يتطلب معالجة مؤسساتية ناجعة وقوية لتوفري
حل .تحاول الدولة يف معظم الحاالت توفري حل لهذه املسألة املعقدة بواسطة زيادة عرض عامل عرب ،تحسنه وتحسني
توافريته املادية لسوق العمل .فمثال ،الخطة االقتصادية األخرية (قرار الحكومة رقم  )922الذي اتخذ يف هذا الشأن يف
كانون األول  ،2015ينص عىل إصالح جدي ج ًدا يف اليات التمويل الحكومية للمواطنني العرب .ويجري يف هذا االطار
توجيه ميزانيات جدية اىل املجتمع العريب ،يف مجاالت هدفها األسايس هو الدفع قد ًما بدمجهم يف سوق العمل :حضانات
نهارية ،مواصالت عامة ،تعليم أبتدايئ حتى أكادميي وغريها .ولكن ،من دون معالجة عميقة للطلب املنخفض عىل
العامالت والعامل العرب ،وهو النابع من متييز عىل خلفية قومية ،تجد سوق العمل االرسائيلية نفسها مع عرض آخذ
باالزدياد للعامل والعامالت العرب الساعني واملستعدين للدخول اىل سوق ليست مستعدة الستيعابهم .هذا الوضع
يزيد من االحباط يف املجتمع العريب وميس بفاعلية النشاط الحكومي لغرض دمج عامل عرب يف سوق العمل .من هنا،
فإن معالجة زيادة الطلب عىل عامل عرب يف سوق العمل مهمة بشكل خاص ،وتزداد أكرث يف هذه الفرتة التي تشكل
بدء تطبيق قرار الحكومة  ،922ألن عدم معالجة الطلب سوف يهدد تطبيقه بنجاح.
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امكانيات تنظيم تطوير دمج عامالت وعمال عرب في مناقصات عامة

تقرتح سيكوي تطوير دمج عامالت وعامل عرب يف القطاع الخاص بواسطة املناقصات العامة .وتوجد لهذا الغرض
تشكيلة متنوعة من األدوات التنظيمية .متثل هذه األدوات مستويات مختلفة من االلتزام بتمثيل الئق للعامالت
والعامل العرب ،وسط االصغاء الحتياجات املشغّلني يف القطاع الخاص ومقدرتهم عىل مالءمة أنفسهم للتنظيم املقرتح.
 .1واجب التبليغ وخطة لتطوير دمج عامالت وعامل عرب :جمع ونرش معلومات عن نسبة العامالت والعامل العرب يف
الرشكات املتنافسة عىل مناقصات عامة ،حجم الوظائف ودرجات أجورها .كذلك ،تطالَب الرشكات املتنافسة بتقديم
وتطبيق خطة لتطوير دمج عامل عرب .تشتمل الخطة عىل أهداف واضحة وعينية لتجنيد عامل عرب ودفعهم قد ًما،
مثل نرش اعالنات "مطلوبون للعمل" يف وسائل اعالم عربية ،مالءمة اجراءات التصنيف للعامل العرب ،ووضع أهداف
كم ّية لدمج عامل عرب .تطبيق الخطة تفحصه الجهات املالمئة يف الحكومة.
 .2تفضيل الرشكات املتنافسة التي تطبق متثيال الئقًا :املتنافسون الذين يطبقون واجب التمثيل الالئق للعامل العرب،
يف جميع مستويات التشغيل ،ينالون تفضيال بواسطة زيادة نقاط يف سريورة انتاج املناقصة.
 .3متثيل العامل العرب كرشط عتبة للمشاركة يف املناقصات :ميكن اشرتاط امكانية التق ّدم اىل مناقصة عامة بتمثيل الئق
للعامل العرب يف جميع مستويات التشغيل .يح ّدد التمثيل الالئق يف كل مجال وفرع وفقًا لخصائص عرض العامل
العرب يف املجال ،ضمن سريورة تدريجية حتى الوصول اىل درجة متثيل الئق.
تويص سيكوي بأن يرسي الرشط  1عىل جميع املناقصات ،يف حني ترسي الخطوتان  2و  3بشكل منفصل ،وعىل مناقصات
متوسطة وكبرية فقط ،ابتداء من درجة محددة.

استخدام مناقصات الدولة لتطوير دمج العمال والعامالت العرب في سوق العمل
االسرائيلية
تستخدم دول كثرية قوة الرشاء لديها لغرض تطوير ودفع أهداف اجتامعية واقتصادية ،مستبدل ًة التوجه الذي ساد يف
املايض ،إذ تم اختيار املقرتح األقل تكلفة يف املناقصات .فالكثري من الدول تفضل اليوم اختيار االقرتاح األكرث جدوى عىل
املدى الطويل .يشكل الرشاء العام (من قبل الجمهور)  13%–20%من الناتج املحيل الخام يف الدول املتطورة 1.هناك
دول كثرية يف العامل ،بينها كندا ،الواليات املتحدة والعديد من دول االتحاد األورويب التي تدمج مجموعات سكانية ُمقصاة
عن سوق العمل ،بواسطة تشجيع تشغيلها يف مناقصات الدولة .تضع هذه الدول مطالب مختلفة أمام مقاويل الحكومة،
مثل التبليغ عن تركيبة القوة العاملة ،االلتزام بخطة عمل وتحقيق أهداف دمج املجموعة السكانية ذات الصلة ضمن
نسبة معينة من قوة العمل .إن العقوبات املفروضة عىل عدم تحقيق االهداف ترتاوح بني غرامة مالية عىل الرشكة
املنفذة ،عدم التعاقد معها يف السنوات الالحقة مع تلك الرشكة وحتى الغاء التعاقد.

 1وزارة املالية ،مديرية املشرتيات ،فوروم  OECDللرشاء العام( 25.4.2013 ،يف موقع مديرية املشرتيات الحكومية.)www.mr.gov.il :
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بتقديرنا ،إن استخدام مناقصات الدولة (بشأن منتوجات ،خدمات وبنى تحتية) لغرض تطوير دمج عامل عرب يف سوق
العمل ،هو أمر مج ٍد اقتصاديا .مقابل امكانية االرتفاع القليل للتكلفة املبارشة وغري املبارشة لسريورة املناقصة ،يوجد
هناك الربح األكيد والكبري لالقتصاد االرسائييل ،مع الدمج الفاعل للمواطنني العرب ،وكذلك التوفري عىل املدى البعيد يف
الرصف الحكومي عىل الخطط العديدة لدمج املواطنني العرب.

أهمية دمج عامالت وعمال عرب في سوق العمل الخاصة بواسطة مناقصات عامة

تأثير على االقتصاد االسرائيلي :وفقًا ملعطيات "السلطة للتطوير االقتصادي للوسط العريب" ،فإن عدم تحقيق
القوة العاملة الكامنة للمواطنني العرب يف سوق العمل يكلف االقتصاد االرسائييل نحو  31مليار شيكل سنويًا .2وبناء
عليه ،فإن استخدام االقتناء العام لدمج عامل عرب يف السوق الخاصة ينطوي عىل قوة كامنة هائلة لدفع وتطوير
االقتصاد يف ارسائيل .القوة االقتصادية الكامنة يف هذه العملية قادت أيضا اىل التوصية التي قدمتها منظمة OECD
3
الرسائيل بإدخال أنظمة اىل املناقصات لدفع وتطوير دمج العرب يف العمل.
أطلقت يف السنوات  2010-2016وفقًا لقرارات حكومية خطط مبليارات الشواقل
لغرض االستثامر يف املجتمع العريب .وقد خُصص قسم كبري منها لزيادة دمج عامل عرب يف سوق العمل وتوفري بنى تحتية
داعمة للدمج (مثل املواصالت العامة ،الحضانات النهارية ،جعل التعليم العايل أكرث توافرية ،وغريها).
أساسا عىل تأهيل املواطنني العرب للعمل وتحسني
مع ذلك ،فإن هذه الخطط غال ًبا ما تعالج جانب العرض وتساعد ً
توافريته لهم ،ولكنها ال تقدم حال للنقص يف الطلب عىل عامل عرب من قبل املشغّلني .هناك خطط تسعى اىل التأثري
عىل الطلب بواسطة مساهمة بتمويل األجور (سبسدة) وتنجح بشكل عيني ،ولكنها مكلفة وغالية مام يقيّد من مداها.
لغرض استخالص أقىص الفائدة من االستثامر الحكومي العايل لزيادة عرض العامل يف املجتمع العريب ،من الرضوري
استخدام املناقصات العامة ،بحيث تزيد الطلب بأقل تكلفة للدولة ،وبصورة تؤدي اىل تغيري حقيقي ومستدام يف تشغيل
العرب يف سوق القطاع الخاص.

األفضلية االقتصادية لدمج عامالت وعمال عرب في سوق القطاع الخاص
إن دمج عامل عرب يف سوق القطاع الخاص ليس حيويًا فقط لالقتصاد االرسائييل ،بل ج ّيد للرشكات ايضً ا .يحمل تن ّوع
قوة العمل أفضليات كثرية يف ادارة القوة العاملة ،تطوير أسواق ومنتوجات ،زيادة التجديد ،تحسني صورة الرشكة
واالرتباط بالسوق العاملية .هذه العوامل كلها تق ّوي مناعة الرشكات االقتصادية وتساهم يف االستقرار االقتصادي وزيادة

" 2الدمج يف سوق العمل" ،من موقع "السلطة للتطوير االقتصادي للوسط العريب".)http://afed.gov.il( ،
3 OECD Reviews of labor market and social policies :Israel ،Jan.2010
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املدخوالت 4.اىل جانب هذا ،فإن تلك االفضليات تتجسد فقط يف املواقع التي تتمتع بتن ّوع جوهري ،ويندمج فيها عامل
متنوعون يف مختلف املستويات والوظائف.
أفضليات دمج عامالت وعامل عرب يف سوق العمل الخاصة بواسطة مناقصات عامة
 .1مالءمة لخصائص المجتمع العربي :يتميز املجتمع العريب بعرض كبري ملرشحني قادرين وراغبني يف االندماج
الفوري يف سوق العمل ،سواء عىل مستوى القيادة أو عىل مستوى الفرد ،ومن جهة أخرى يالحظ مدى التأثري الكبري
للتمييز عىل خلفية القومية يف هذا املجتمع .لذلك ،يجب تشجيع الطلب عىل عامل عرب يف السوق الخاصة .واستخدام
املناقصات من أجل تق ّدم املجتمع العريب هو أفضل وسيلة للتشجيع املتالئم مع خصائص املجتمع العريب.
املجتمع العريب هو أكرب مجموعة (ما عدا النساء) تتعرض لالقصاء يف املجتمع االرسائييل ،وتتطلب
.2
الحاجة لدمجه يف سوق العمل أدوات تالئم حجم التحدي .وفقًا ملديرية املقتنيات ،يصل حجم مشرتيات الوزارات
الحكومية ،مبا فيه املرصوفات األمنية واملستشفيات ،اىل  54مليار ش.ج .سنويًا .هذا املعطى ال يشمل مشرتيات املجالس
املحلية ،الرشكات الحكومية وما شابه ،ويف جميع األحول نتحدث عن أحجام رشاء عامة ضخمة ميكن بواسطتها إحداث
تغيري جدي يف وضع التشغيل لدى املواطنني العرب.
 .3سوق القطاع الخاص :سوق القطاع الخاص هي أكرب مشغّل يف االقتصاد ،وميكن ان نجد فيه  63%من مجمل
الوظائف التي يشملها االقتصاد .ومن دون خطة جدية تلزم املشغلني بزيادة جدية لتشغيل عامل عرب يف جميع
مستويات التشغيل (عامل بوظائف عالية ،درجات وسطى والخ )..لن يحدث التغيري املطلوب يف سوق العمل .وقد وجد
بحث لرشكة شلدور أجرته بطلب مبادرة "كولكتيف امباكت" أنه يوجد منذ اليوم  27ألف عامل عريب قادرين عىل
االندماج الفوري يف قلب سوق القطاع الخاص (صناعة ،خدمات مهنية ،مالية وهايتك).
 .4وسيلة قد أثبتت نفسها :عىل أثر قرارات وخطوات الحكومة لتطوير التمثيل الالئق للعامل العرب بواسطة
رفع الطلب يف قطاع خدمات الدولة ،والتي ترافقت بوضع ناجع للنظم ذات الصلة ،ارتفعت نسبة العامل العرب من
 7.5%عام  2007اىل  10%عام  – 2016اي ارتفاع بنسبة .75%
يُستخلص من هذه التجربة السابقة أن النشاط الناجع والف ّعال يف مجال الطلب ،ميكنه إحداث تغيريات جدية عىل املدى البعيد.
سنفحص يف هذه الوثيقة حاجة دولة ارسائيل االقتصادية يف دمج عامل عرب يف سوق العمل ،وسنعرض الجهود التي
بُذلت حتى اليوم .كذلك ،سنفحص االستخدام الذي جرى حتى اليوم يف عامل املناقصات العامة من أجل تطوير أهداف
اجتامعية-اقتصادية ،وسنعرض أفضليات هذه الطريقة ،ونقدم اجابة عىل الحجج التي تعارض تطبيق هذا االجراء يف
ارسائيل ،وسنفحص االطار القانوين لالتفاقيات الدولية وقانون واجب املناقصات .ختا ًما ،سنقرتح عددا من الخطوات
املتعلقة بالسياسات والتي تتيح استخدام املناقصات العامة من أجل تلبية الحاجة االقتصادية القطرية وتطوير ودفع
هدف الحكومة لدمج عامالت وعامل عرب يف سوق العمل الخاصة.
 4يبينّ بحث لرشكة االستشارة الدولية مكنزي أن الرشكات ذات املوارد البرشية األكرث تن ّو ًعا تصل اىل نتائج مالية أعىل من املعدل .عالوة عىل ذلك،
كام يقول البحث ،فإن التن ّوع كام يبدو عامل فاصل تنافيس ،يحرف حصة السوق مبرور الوقت لصالح الرشكات األكرث تن ّوعا .ينظر:
Vivian Hunt، Dennis Layton، and Sara Prince، “Why Diversity Matters”، January 2015 (www.mckinsey.com).
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حاجة اسرائيل االقتصادية في دمج مواطنين
عرب في سوق العمل
قالت كرنيت بلوغ ،عميدة بنك ارسائيل ،يف ترشين األول :2013
يشتمل املجتمع العريب يف ارسائيل عىل قوة هائلة وغري مستخ َدمة من حيث قدرة منو االقتصاد
االرسائييل .وباالضافة اىل القوة االقتصادية الكامنة ،فإن األمر يتضمن أيضً ا قوة كامنة اجتامعية
عالية األهمية .إن السياسة والتطبيق الصحيحني سيثمران ،سواء من جهة املجتمع العريب ،زيادة
خصوصا ،أو من جهة الجمهور العام
يف دمجه يف املجتمع االرسائييل وتحسني وضعه االقتصادي
ً
واالقتصاد عمو ًما .إن قدرتنا عىل مواصلة العيش كمجتمع متعدد من جهة ،ولكن ذا متساك اجتامعي
من جهة اخرى ،تتعلق بني ما أمور اخرى بالشكل الذي سيتطور فيه التشغيل يف املجتمع العريب
خالل السنوات القريبة القادمة .اذا أحس ّنا استخالص القوة الكامنة لزيادة النمو وتقليص الفجوات،
سيكون مبقدورنا ،يهودا وعربا ،االستفادة من مثار هذه السريورة .أما إذا أخفقنا يف ذلك ،فسوف ندفع
بتقديري مثنا اقتصاديا واجتامعيا باهظًا يف السنوات القادمة.

العامالت والعمال العرب في سوق العمل االسرائيلية – خصائص واسقاطات على
اقتصاد اسرائيل
نسبة السكان العرب من بني مجمل السكان يف جيل العمل ( )64–18هي  ،19.4%ولكن نسبتهم يف قوة العمل املدنية
أقل بكثري وتصل  .13.7%5وهي تنتج  8%فقط من الناتج القومي الخام .عام  62015كانت نسبة العاملني العرب يف جيل
 64–25فقط  ،55.6%وكانت نسبة التشغيل بني الرجال العرب  ،77.7%ولدى النساء العربيات  .33.7%لغرض املقارنة،
فإن نسبة العاملني اليهود يف جيل  64–25كانت ( 85.1%فجوة بحوايل  30%عن العرب) ،وكانت نسبة التشغيل بني
الرجال اليهود ( 86.7%فجوة بنسبة  9%عن الرجال العرب) ،ولدى النساء الهوديات ( 83.5%فجوة بنسبة  50%عن
7
النساء العربيات).
مدخوالت املواطنني العرب من العمل هي أصغر بدرجة كبرية من مدخوالت املواطنني اليهود من العمل .إحدى نتائج
هذا الوضع هي أن السكان العرب أفقر بكثري من السكان اليهود 8.عام  2014كان  52.6%من العائالت العربية فقرية،

 5دائرة االحصاء المركزية :بحث القوى العاملة للربع األخير من العام .http://www.cbs.gov.il 2015
" 6نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل" ،ضمن تقرير مراقب الدولة السنوي . www.mevaker.gov.il 2016
أساسا عىل زيادة نسبة تشغيل النساء يف جيل  64–25تم عرض
 7أجيال العمل املتعارف عليها هي  ،64–18ولكن مبا أن اهداف الدولة مركزة ً
أساسا.
الفجوات يف التشغيل لدى هذه املجموعات ً
" 8نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل" ،ينظر هامش  5أعاله.
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مقابل نسبة الفقر العامة يف املجتمع االرسائييل التي كانت  9.18.8%وفقًا ملعطيات "السلطة للتطوير االقتصادي للوسط
10
العريب" ،فإن عدم استنفاد قوة العمل الكامنة لدى السكان العرب يكلف االقتصاد االرسائييل  31مليار شيكل سنويًا.
ق ّدر بحث أجري يف جامعة تل أبيب عام  2013أن السياسة الحكومية التي تطور دمج نساء عربيات يف العمل ستؤدي
11
عىل األقل اىل عائدات سنوية (مبصطلحات الناتج) بنسبة  7.3%–3.5%عىل االستثامر ،مبدى  40عا ًما.
هذا الوضع ،اىل جانب اتجاهات دميوغرافية تشري اىل زيادة الحصة النسبية للمجموعات السكانية ذات املشاركة القليلة
يف سوق العمل (خصوصا العرب والحريديم) ،قد خلقت اتفاقًا واس ًعا عىل أهمية دمج السكان العرب يف سوق العمل.
تجسد ،بني أمور أخرى ،يف سلسة قرارات حكومية بشأن أهداف التشغيل 12،باقامة "السلطة للتطوير
هذا االتفاق ّ
االقتصادي للوسط العريب" يف مكتب رئيس الحكومة ،واقامة هيئة دمج السكان العرب يف سوق العمل ،يف وزارة االقتصاد.

تأثير االتجاهات الديموغرافية على سوق العمل
تشري االتجاهات الدميوغرافية يف ارسائيل اىل سريورتني متوازيتني تؤثران عىل نسبة املشاركة العامة يف سوق العمل:
شيخوخة السكان وتغريات يف الوزن النوعي ألوساط مركزية من السكان .وفقا ملعطيات مكتب االحصاء املركزي ،كانت
وترية ازدياد عدد السكان حتى السنوات األخرية لدى الفئة العمرية ( 25-64معظم قوة العمل) أرسع بشكل كبري من
وترية ازدياد السكان عمو ًما .هذا العامل أدى اىل ترسيع وترية النمو خالل تلك الفرتة .ولكن منذ اآلن ،وأكرث من ذلك يف
العقود القريبة ،يتوقع لهذا االتجاه بأن ينقلب ،ألن وترية ازدياد أجيال العمل املركزية يتوقع لها أن تكون أبطأ من وترية
ازدياد عموم السكان .ويتوقع لهذه هذه السريورة أن تؤثر سل ًبا عىل وترية منو الناتج منذ العقد القريب.
يتوقع يف غضون ذلك حدوث ارتفاع يف وزن السكان العرب ضمن املجتمع العام ،من  20.3%عام  2009اىل  23.1%عام
 .2059ازدياد وزنهم بني السكان اىل جانب نسبة مشاركة قليلة يف سوق العمل وناتج عمل منخفض نسبيًا ،من شأنها أن
13
تؤدي اىل تباطؤ يف وترية النمو وتعميق الالمساواة والفقر ،إذا مل يتم القيام بخطوات سياسة مالمئة.

 9قرير أحجام الفقر والفجوات االجتامعية الصادر عن التأمني الوطني (.)www.btl.gov.i
" 10الدمج يف سوق العمل" ،ينظر الهامش  2أعاله
 11عران يشيف ونيتسا (كاليرن) كسري " ،سوق العمل لدى عرب ارسائيل – استعراض خصائص وبدائل للسياسة" (جامعة تل أبيب  ،)2013ص ،81
()www.tau.ac.il
 12قرار حكومة رقم  ،1194قرار حكومة رقم  ،1539قرار حكومة رقم  ،1194قرار حكومة رقم  ،1539قرار حكومة رقم  ،2861قرار حكومة رقم
 ،3211قرار حكومة رقم  ،3708قرار حكومة رقم .4193
 13وزارة املالية" ،السياسة العامة وسياسة امليزانية للسنتني املاليتني  ،"2016–2015القسم الثاين ،استعراض عام( ،يف موقع.)http://mof.gov.il ،
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رسم بياني  :1اسقاطات الرصد الديموغرافي على نسبة العمل ،بفرضية جمود نسب
العمل لكل مجموعة سكانية

67%

72%
71%
69%

70%
68%

68%

66%

65%

64%

64%

62%
2059

2049

2039

2029

2019

2010

نسبة التشغيل العامة

الجمود في نسبة عمل السكان
العرب والحريديم سيؤدي الى
انخفاض في نسبة العمل العامة
وانخفاض مستوى الحياة في
اسرائيل

60%

املصدر :التصور املرحيل للتوقعات الدميوغرافية ملكتب االحصاء املركزي وإعدادات الستطالع قوة العمل البرشية  ،2010كام عرضته وزارة
االقتصاد يف جلسة "مستقبل االقتصاد العريب وميزانية الدولة" التي عقدت يف لجنة االقتصاد الربملانية بتاريخ .1.7.2013

نسب املشاركة املنخفضة للمجتمع العريب يف قوة العمل ،اىل جانب االتجاهات الدميوغرافية املستقبلية ،تهدد مناعة
املجتمع واالقتصاد يف ارسائيل .تتوقع وزارة املالية انه يف حال استمرار هذه االتجاهات يتوقّع لالقتصاد االرسائييل
انخفاض يف نسب العمل ومستوى الناتج للفرد ،ازدياد الالمساواة االقتصادية وازدياد عجز امليزانية .إن دمجا اكرب للسكان
العرب يف سوق العمل ،وخصوصا يف درجات العمل العالية ،هو بالتايل مسألة حيوية .ستعود عىل الدولة واملجتمع فائدة
كبرية من دمج السكان العرب يف العمل ومن تقليص حجم الفقر لديهم .يرسي هذا عىل الجانب االجتامعي – زيادة
التامسك االجتامعي وتقليص االغرتاب ،الفجوات والضائقات يف املجتمع ،وكذلك عىل الجانب االقتصادي – زيادة مستوى
الناتج االقتصادي ،تطور القطاع الخاص ،زيادة مدخوالت الرضائب وتقليل املرصوفات عىل الدعم االجتامعي.

13

نشاط الحكومة لدمج السكان العرب في سوق العمل
معيقات ماثلة أمام دمج عرب في سوق العمل
هناك معيقات بنيوية كثرية ومتنوعة تقف أمام الدمج املتساوي لعامالت وعامل عرب يف سوق العمل االرسائييل:
االنتشار الجغرايف ،البُعد عن مراكز التشغيل ،بنية تحتية سيئة للمواصالت العامة ،غياب منظومة دعم مالمئة (مثل
الحضانات النهارية لألطفال) ،مستوى تعليم متد ّن نسبيًا ومتييز يف القبول للعمل .ميكن تقسيم هذه املعيقات اىل عدد
من الفئات األساسية.
توافرية مادية :إن الرتكيز الجغرايف للمجتمع العريب يف شامل البالد يبعده مسبقًا عن مراكز التشغيل يف وسط البالد.
كذلك ،تتميز البلدات العربية ببنية تحتية محلية غري متطورة يف مجال املواصالت العامة ،سواء يف داخل البلدات أو بني
البلدات وبني مراكز التشغيل .اىل جانب ذلك ،غياب منظومة دعم مالمئة (مثل الحضانات النهارية) يصعب عىل توجه
العرب اىل اماكن العمل.
منقوصا للمجتمع
تحصيل علمي :تنتج االستثامرات املنخفضة يف التعليم ويف التعليم العايل يف املجتمع العريب متثيال
ً
العريب يف وظائف متقدمة وتؤدي اىل انجازات متدنية يف سوق العمل.
تمييز على خلفية قومية :يعاين الكثري من العرب يف ارسائيل من التمييز البارز يف سوق العمل ،نتيجة ألفكار
مسبقة مشتقة من وجهات نظر اجتامعية ،أمنية وعنرصية .البعد املادي والثقايف عن العمل وعن السكن مع يهود،
يعمق من شعور االغرتاب وال يسمح بتجارب مشرتكة من شأنها تقليل مظاهر العنرصية.
هذه املعيقات الكثرية واملتنوعة تنتج دمجا مدمرا يتطلب عالجا جهازيًا (عىل مستوى األجهزة) ،قويًا وفاعال .حني
تسعى الدولة اىل توفري حل لقسم من املعيقات ،فإنها تتمحور عادة يف بنى تحتية داعمة للتشغيل (خصوصا الحضانات
النهارية) وتأهيل العامل ،ولكن من دون معالجة الئقة للطلب ،تظل دولة ارسائيل مع عرض آخذ بالتزايد للعامل
الراغبني يف الدخول اىل سوق عمل ليست مستعدة الستيعابهم .سنفحص يف هذا الفصل نشاطات الحكومة لغرض ازالة
تلك املعيقات ،وسنحاجج أنه يف حني تكتسب الجهود الراهنة للحكومة أهمية ورضورة ،فمن دون أن تقدم الحكومة
حال ملعيقات التمييز عىل خلفية قومية ومن دون خلق طلب عىل عامل عرب يف سوق القطاع الخاص ،ميكن لفاعلية
جهود الحكومة ان تظل محدودة ج ًدا.
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خطط رفع نسبة المشاركة في سوق العمل
مبا أنه ال خالف عىل أهمية الدمج املتساوي ملواطني ارسائيل العرب يف سوق العمل ،فقد بادرت حكومات ارسائيل
األخرية اىل وضع خطط كثرية ،كبرية امليزانيات ،لغرض دفع وتطوير هذا الهدف.
أطلِقت بني السنوات  2016–2010وفقا لقرارات الحكومة خطط لالستثامر يف املجتمع العريب مبليارات الشواقل .قسم
هام من هذه الخطط خُصص لزيادة دمج عامل عرب يف سوق العمل وتوفري بنى تحتية داعمة (مثل املواصالت العامة،
الحضانات النهارية ،توافرية التعليم العايل وغريها) .عىل الرغم من ذلك ،هذه الخطط تعالج عىل الغالب العرض وتساعد
أساسا يف تأهيل مواطنني عرب للعمل وتوفريه ،لكنها ال تعطي حال للنقص يف الطلب عىل العامل من قبل املشغلني.
ً
هناك خطط تسعى اىل التأثري عىل جهة الطلب بواسطة املساهمة بتمويل األجور وتنجح بشكل محدد .ولكنها غالية
التكاليف مام يؤدي اىل الحد من اتساعها .ولغرض استخالص أقىص الفائدة من االستثامر الحكومي العايل يف رفع عرض
العامل يف املجتمع العريب ،من الرضوري استخدام املناقصات العامة ،بحيث تزيد من الطلب بأدىن تكلفة للدولة ،بشكل
يحدث تغيريا حقيقيا ومستداما بتشغيل العرب يف سوق القطاع الخاص.

الخطط المركزية لتطوير التشغيل في السنوات األخيرة
حددت الحكومة يف  2010أهداف التشغيل للسنوات  ،2020–2010ومنها أهداف تشغيل بشأن السكان العرب14.
وقررت الحكومة يف اذار " 2010خطة خمسية للتطوير االقتصادي للبلدات يف وسط األقليات" 15.وجاء يف القرار أن هذه
الخطة (فيام ييل خطة البلدات الـ )12ستتمحور يف بلدات يسكن فيها نحو  23%من السكان العرب يف البالد ،وتتطرق
ايضً ا اىل تطوير اقتصادي تشغييل .كانت ميزانية الخطة نحو  778مليون ش.ج .واصلت الحكومة الخطة يف  2015لعام
واحد فقط ( )2015بتكلفة  664مليون ش.ج( .قرار  2365كانون األول  .16 )2014قسم من ميزانيات هذه القرارات
خُصص لتطوير التشغيل.
قررت الحكومة عام " 2011خطة دفع التنمية والتطوير االقتصاديني للسكان البدو" (فيام ييل خطة بدو الجنوب).
امليزانية الشاملة لتطبيق هذه الخطة كانت  1.26مليار ش.ج .خُصصت هذه الخطة ،بني أمور أخرى ،لزيادة نسبة
انخراط البدو بالنقب يف سوق العمل ،تطوير بنية تحتية داعمة يف البلدات وتحسني التعليم العايل لديهم .تم تخصيص
نحو  700مليون شيكل لهذه األهداف.
17

عىل أثر تقرير اللجنة للتغيري-االجتامعي-االقتصادي برئاسة بروفيسور منويل طرخطنربغ (فيام ييل لجنة طرخطنربغ)،

 14قرار  1994متوز  ،2010اتخذ عىل أثر تقرير اللجنة املكلفة بفحص سياسات التشغيل يف ارسائيل ،برئاسة بروفيسور تسفي أكشطاين .وتتعلق
أهدافها بالسكان العرب ،مبن فيهم الدروز والرشكس.
 15قرار  1539اذار  2010للسنوات  ،2014–2010الذي تطرق اىل أجزاء من السكان العرب والدروز.
 16قرار  2365كانون الثاين .2014
 17قرار  3708أيلول  2011للسنوات  .2016–2012وفقا للقرار  2025يف أيلول  2014حول موضوع "الخطة متعددة السنوات لتطوير الجنوب" تم
تخصيص ميزانيات اضافية للبلدات العربية البدوية يف الجنوب ،والتي خُصصت بني أمور أخرى اىل تطوير مسائل التشغيل والعمل.
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قررت الحكومة يف كانون الثاين  2012اتخاذ عدد من الخطوات املك ّملة وتخصيص ميزانية إضافية لغرض ازالة املعيقات
التي تص ّعب عىل اندماج السكان العرب يف العمل (فيام ييل خطة العمل للسكان العرب)  18.التكلفة الشاملة لتطبيق
هذه الخطة تلخصت بـ  730مليون ش.ج.
قررت الحكومة يف كانون األول  2015خطة واسعة ومهمة لتصحيح قسم من أجهزة تخصيص امليزانيات التمييزية ودفع
عملية التطوير االقتصادي يف املجتمع العريب (فيام ييل قرار الحكومة يف كانون األول  19.)2015هدف هذه الخطة هو
تطوير التشغيل والدمج والتطوير االقتصادي للمجتمع العريب ،انطالقًا من رؤية ذلك محركًا مركزيا لالقتصاد االرسائييل،
وكذلك تقليص مستوى الالمساواة والفجوات االجتامعية .تشتمل هذه الخطة عىل االستثامر يف التعليم ،العمل ،البنى
التحتية ،السلطات املحلية ،االسكان ،األمن الداخيل وغريها .التكلفة الشاملة لتطبيق هذه الخطة ،فيام لو تم تطبيقها
بكاملها ،ستصل إىل  10مليارات ش.ج .خالل األعوام الخمسة القادمة وكذلك  5ملياردات شيكل لتعديل التمييز يف
تخصيص امليزانيات للمدارس االبتدائية والتي تقرر تخصيصها بعد القرار رقم .922
أساسا للتوجيه املهني ،التأهيل
باملجمل ،تم يف السنوات  2010-2016تخصيص مليارات الشواقل لخطط تم تخصيصها ً
املهني ،التحصيل العلمي والبنى التحتية الداعمة لالنخراط بالعمل (مثل املواصالت العامة والحضانات النهارية).
باالضافة اىل هذه النشاطات ،جرت محاولة لزيادة الطلب عىل العامل العرب بواسطة خطط للمساهمة بتمويل سبسدة
أجور للمشغلني 20.وتف ّعل وزارة االقتصاد مسار دعم الستيعاب عامل من مجموعات سكانية خاصة 21،ويسبسد أجور
عامل عرب بـ  20%باملعدل ملدة سنتني ونصف السنة .كذلك ،تف ّعل الوزارة مسا ًرا لدمج متخصصني عرب يف صناعات
تتطلب معرفة عالية 22،ويتم يف اطاره مساهمة بتمويل  50%من أجر املتخصص يف السنة األوىل و  50%–40%من األجر
يف السنة الثانية .هذه الخطة تساعد فعال يف استيعاب عامل عرب ،ولكن من الواضح أن تكلفتها عالية جدً ا ومن غري
األكيد أنه ميكن توسيعها بشكل جدي.
متت عام  2009املصادقة يف إطار الخطة عىل  831وظيفة فقط ،بتكلفة  39مليون ش.ج ،.ويف العام  2010متت املصادقة
23
عىل  1355وظيفة بتكلفة  62مليون ش.ج ،.وعام  2011صودق عىل  1660وظيفة بتكلفة  85مليون ش.ج.

تمثيل الئق لعامالت وعمال عرب في القطاع العام
هناك اهمية كربى للتمثيل الالئق ملجموعات سكانية مختلفة يف قطاع الخدمات العامة .إن دمج مجموعات سكانية
مختلفة يساعد يف مالءمة الخدمة املقدمة ملجموعة ذات خصوصية ،تقوي الشعور باالنتامء ،تساعد عىل خلق تكتل
اجتامعي وتزيد الحراك االجتامعي لدى مجموعات سكانية ُمقصاة ليساهم ذلك بالتايل يف تقليص الالمساواة.
 18قرار  4193كانون الثاين  2012للسنوات .2016–2012
 19قرار  922كانون األول .2015
 20هذه الخطط مت َّول ايضا يف اطار قرارات الحكومة التي تم استعراضها اعاله ،ولكن بنسب ضئيلة.
 21أمر املدير العام ( – )4.17خطة املساعدة الستيعاب عامل اضافيني يف ارسائيل (خطة وزارة االقتصاد ملساعدة املجموعات السكانية الخاصة)،
عىل موقع وزارة االقتصاد.http://economy.gov.il ،
 22أمر املدير العام ( )4.20مسار دعم لدمج متخصصني من وسط األقليات يف الصناعات التي تتطلب معرفة عالية (خطة وزارة االقتصاد ملساعدة
املجموعات السكانية الخاصة) ،عىل موقع وزارة االقتصاد.http://economy.gov.il ،
" 23السلطة للتطوير االقتصادي للوسط العريب ،الدرزي والرشكيس" ،تقرير سنوي  ،2011عىل موقع مكتب رئيس الحكومة .www.pmo.gov.il
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انطالقا من فهم أهمية دمج عامل عرب يف القطاع العام ،تم عام  2000ادخال تعديل عىل البند 15أ من قانون خدمة
الدولة (تعيينات) ( ،)1959وهو تعديل يلزم بالتمثيل الالئق للعرب يف خدمة الدولة (عدد العاملني يف خدمة الدولة
يصل حوايل  70الفًا ويشتمل عىل وزارات الحكومة ،وحدات الدعم واملستشفيات الحكومية) .تم عام  2007تحديد
هدف  10%حتى العام  ،2012وواجب وزارات الحكومة ووحدات الدعم يف مفوضية خدمة الدولة التبليغ بتقرير سنوي
عن وضعها اىل املجموعات التي يرسي عليها البند بخصوص نسبة متثيلها يف الوزارة .كذلك ،يرسي واجب التبليغ السنوي
عىل مفوضية خدمات الدولة اىل لجنة القانون والدستور والقضاء الربملانية ،بخصوص الخطوات التي تم القيام بها وفقا
لهذا البند لزيادة متثيل املجموعات السكانية ذات الصلة.
ترافق قرار الحكومة ايضً ا بتوسيع منظومة دعم عامل عرب يف القطاع العام ،مثل زيادة املشاركة يف أجر السكن بهدف
التغلب عىل املعيق الجغرايف ،نشاطات لرفع الوعي المكانيات التشغيل يف القطاع العام ،توسيع مالكات يف الوزارات
بحيث تلبي خطة العمل لزيادة التمثيل وحتى مناقصات مغلقة مخصصة لعامالت وعامل عرب فقط.

نتائج نشاط الحكومة لغرض دمج المواطنات والمواطنين العرب في الخدمة العامة
عىل أثر قرارات ونشاطات الحكومة لدفع وتطوير التمثيل الالئق لعامل عرب يف القطاع العام ،والتي رافقها تنظيم ناجع،
وصلت حكومة ارسائيل عام  2016اىل هدف  10%من التمثيل للسكان العرب يف خدمة الدولة ،مثلام تم تحديده عام
.2007
متجانسا
مثلام أش َري أعاله ،كان من املفروض تحقيق الهدف حتى عام  ،2012وكذلك ،فإن التوزيع بني الوزارات ليس
ً
ومتثيل العامل العرب يف الوظائف الكبرية ،قليل .هذا مثال جيد عىل جهود الدولة التي بذلتها يف جانب الطلب ،بحيث
أن الدولة نجحت يف تسعة أعوام برفع نسبة مشاركة عامل عرب يف خدماتها من  5.7%عام  2007حتى  10%اواسط
عام  – 2016ارتفاع بنسبة  75%تقري ًبا.
مقابل ذلك ،فإن نسبة العامل العرب منخفضة ج ًدا يف االجسام التي ال يرسي القانون عليها ،مثل رشكات عامة ورشكات
حكومية .فمثالُ ،وجد يف الرشكات العامة التي تم فحصها يف اطار تقرير مراقب الدولة عام  ،2016ان نسبة العامل
العرب يف سلطة األوراق املالية هي  ،1.5%يف سلطة املطارات  1.1%ويف بنك ارسائيل  ،1%ويف كل ما يتعلق بالوظائف
االدارية – ال يوجد يف قسم من الرشكات أي مدير عريب باملرة 24.نسبة العرب يف مجمل الرشكات الحكومية منخفضة
جدا ،ومل تتجاوز  1.35%عام  2015و 1.24%عام  .2014للمقارنة ،فإن نسبة العرب املشغّلني يف االقتصاد االرسائييل
25
كانت عام .11.4% 2015

" 24نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل" ،ينظر هامش رقم  5أعاله.
 25سلطة الرشكات الحكومية ،تقرير األجور والقوة العاملة يف الرشكات الحكومية (ايار  ،)2016عىل موقع السلطة .www.gca.gov.il :نسبة أبناء
املجتمع العريب (مبا يف ذلك نسبة العامل ونسبة العرب املشغّلني يف الوزارة) يف هذا التقرير للرشكات الحكومية ،حسبت دون أبناء الطائفة الدرزية.
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نتائج نشاط الحكومة لزيادة نسبة تشغيل المواطنات والمواطنين العرب
أساسا ،ويف
لقد قاد االستثامر االقتصادي يف دمج عامل عرب اىل ارتفاع فعيل يف نسبة املشغَلني ،واملشغّالت ً
األعوام الستة التي انرصمت بني عامي  2008و  2015ارتفعت نسبة تشغيل النساء العربيات من الفئة العمرية
 64–25بنسبة  10%ووصلت عام  2015اىل  - 33.7%وهي فجوة بنسبة  50%عن نسبة العمل بني النساء
اليهوديات 26.ولكن عىل الرغم من جهود الحكومة ونجاحاتها ،فإن تقرير مراقب الدولة املنشور يف ايار 2016
ويتطرق اىل نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل ،أق ّر بأن حجم االستثامر ووترية التقدم غري
27
كافيني لغرض تقليص الفجوات عىل املدى البعيد.
تعتقد سيكوي بأن جهود الحكومة محدودة من ناحية قدرتها عىل احداث تغيري جدي وطويل املدى ،لسبب
اضايف :إن غالبية الخطط الحكومية مخصصة لتحسني الرأسامل البرشي واعداد عامل عرب لالندماج يف سوق
العمل ،وليس للتأثري عىل أماكن العمل ليك تستوعب عامال عربا ،وبالتايل فهي تعالج جانب العرض فقط ،ولكن
ليس لجانب الطلب املحدود لعامالت وعامل عرب ،وهذا نابع من التمييز عىل خلفية قومية .بتقديرنا ،ومثلام
سنفصل فيام ييل ،ال ميكن ملعالجة جانب واحد أن يُحدث التغيري املطلوب.
ّ

 26اقرتاحات امليزانية للعامني املاليني  ،2016–2015عىل موقع وزارة املالية ;http://mof.gov.il ،معطيات من استطالع قوة العمل البرشية لشهر
كانون األول ،للربع الرابع وعام  ،2015عىل موقع مكتب االحصاء املركزي.http://mof.gov.il ،
" 27نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل" ،ينظر الهامش رقم  5أعاله.
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خصائص العمال العرب في سوق العمل االسرائيلية
يعيش مواطنو ارسائيل العرب واق ًعا يجري فيه التمييز ضدهم كعرب .جرى توثيق انعدام
املساواة يف عدد كبري من االستطالعات واألبحاث املهنية ،وأكدته قرارات محاكم وقرارات حكومة
ووجد تعبريا عنه ايضً ا يف تقارير مراقب الدولة ويف وثائق رسمية أخرى"
(تقرير لجنة أور ،ص  - 33عربي)
إن الالمساواة املتواصلة بني املواطنني اليهود واملواطنني العرب يف ارسائيل ،والتي يطابق عمرها عمر دولة ارسائيل ،تؤثر
بني أمور أخرى عىل الفرص املتوفرة أمام بنات وأبناء املجتمع العريب حني يحاولون االندماج يف سوق العمل االرسائيلية.
سنعرض يف هذا الفصل وضعهم ،ويف غضون ذلك سوف نتمحور يف الفجوات بني العرب واليهود ،خصائص العرض القائم
للعامل العرب واملعيق املتمثل بالتمييز عىل خلفية قومية.

األكاديميون العرب
هناك اهمية خاصة للتعليم يف حالة املجموعات امل ُقصاة داخل مجتمع متعدد القوميات ومتعدد الثقافات .ويوجد
للتعليم العايل وظيفة مركزية من حيث قدرة كسب األجر املستقبلية للفرد وإمكانية الحراك االجتامعي واالقتصادي.
قياسا باألكادمييني اليهود.
نسبة تشغيل االكادمييني العرب منخفضة ً
رسم بياني  :2نسب العمل لدى األكاديميين
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28

يهود

 28مديرية التحليل واالقتصاد ،وزارة الصناعة ،التجارة والعمل 20 ،حقيقة عن األكادمييني أبناء األقليات يف ارسائيل (.)2011
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رسم بياني  :3األجر الشهري غير الصافي للعمل لدى األكاديميين
فجوة بـ
فجوة بـ
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29

15,682

₪

₪

₪

رجال أكاديميون

نساء أكاديميات
يهود

عرب

تبينّ من استطالع أجرته وزارة االقتصاد وفحص اندماج االكادمييني العرب يف سوق العمل ،أن األكادمييني العرب يستغرقهم
البحث عن عمل نحو  54أسبوعا – أي أكرث من نظرائهم اليهود بـ  25أسبو ًعا 30.كذلك فإن  46%من إجاميل األكادمييني
العرب ال يبحثون عن عمل لدى مشغلني يهود ،و  16%آخرين أفادوا بأنهم بحثوا عن عمل لدى مشغلني يهود لكنهم
مل يُقبلوا بعد 37% .منهم فقط عملوا لدى مشغلني يهود .ويتضح من االستطالع ايضً ا أنه وفقا ألقوال العرب الباحثني
عن عمل ،فإن املسبب األسايس لعدم العثور عىل عمل لدى مشغلني يهود هو العنرصية والتمييز :من بني االكادمييني
العرب الذين بحثوا عن عمل لدى مشغلني يهود ومل يُقبلوا ،هناك نحو  40%يقولون إن العنرصية والتمييز هام معيق
أمام العثور عىل عمل؛ لدى االكادمييني العرب الذين بحثوا عن عمل وعرثوا عليه ،نحو  29%منهم يقولون إن التمييز
31
والعنرصية يشكالن معيقًا.
هناك مشكلة إضافية متيز األكادمييني العرب وهي أنهم يف كثري من األحيان ال يعملون يف املجاالت التي تعلموا فيها.
فمثال ،يف استطالع قامت به وزارة االقتصاد مبشاركة نحو ألف أكادميي عريب 32،وسئل املستَطلَعون فيه عن عملهم
واملواضيع التي تعلموها يف اللقب األول ،تبني أن الكثري من األكادمييني العرب ال يعملون يف مجال دراستهم .كذلك ،تبني
يف االستطالع أن  20%فقط من األكادمييني العرب الذين درسوا العلوم ومواضيع الهندسة يعملون يف مجاالتهم ،ونحو
 44%منهم يعملون يف التدريس.

 29مديرية البحث واالقتصاد ،وزارة الصناعة والتجارة والعمل 20 ،حقيقة حول األكادمييني أبناء األقليات يف ارسائيل (.)2011
 30وزارة الصناعة والتجارة والعمل ،مديرية البحث واالقتصاد ،الوضع التشغييل لالكادمييني العرب يف ارسائيل – وثيقة تحضريية نحو اجراء استطالع
خاص  .عىل موقع الوزارة .www.economy.gov.il
 31وزارة الصناعة والتجارة والعمل ،مديرية األبحاث واالقتصاد" ،اندماج عرب ارسائيل يف سوق العمل واالقتصاد االرسائييل".
موقع الوزارة.www.economy.gov.il ،
 32إعدادات جمعية سيكوي ملعطيات وزارة االقتصاد ،مديرية البحث واالقتصاد ،عمل األكادمييني العرب يف ارسائيل ()2011
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فجوات التمثيل في مهن مركزية
نسبة العامالت والعامل العرب منخفضة يف املهن والفروع التي تتميز باملهارات واملدخوالت العالية .ونتيجة لرتكيز
العامالت والعامل العرب يف سوق العمل الثانوية 33،فإن مداخيلهم تقل بكثري عن مداخيل اليهود.
كل يف مجموعته ،وميكن مثال رؤية أنه من إجاميل
يعرض الرسم البياين رقم  4مهن العرب واليهود من إجاميل العامل ّ
العامل العرب هناك  37.3%عامل يف الصناعة والبناء ،مقابل  12.5%من إجاميل العامل اليهود.
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رسم بياني  :5فجوات األجور بين العرب واليهود
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رسم بياني  :4المهن وفقا للمجموعة – عرب ويهود

34

₪

6,453

نساء

₪

رجال

 33تتميز سوق العمل هذه بعامل ضعفاء من حيث التحصيل الدرايس ويتم تشغيلهم يف أطر تشغيل مجندة من الخارج وكعامل مقاولة ،بأجور
منخفضة ،وذلك من خالل مخالفة الرشوط االجتامعية ،وبعدم التواصل التشغييل والنقل الدائم للعامل يف مواقع العمل.
 34مكتب االحصاء املركزي ،استطالع القوة العاملة البرشية ( .)2011عىل موقع املكتب .www.cbs.gov.il
 35مكتب االحصاء املركزي ،استطالع مرصوفات االقتصاد البيتي ( .)2013عىل موقع املكتب .www.cbs.gov.il
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تصل الفجوة يف األجر غري الصايف الشهري بني الرجال العرب واليهود  ،44.6%والفجوة بني النساء العربيات
واليهوديات .31%

عرض العمال العرب
ميكن لعرشات آالف العامل العرب أن ينخرطوا يف سوق العمل االرسائيلية ابتداء من اليوم .وبينّ استطالع أجرته شلدور
ملبادرة "كولكتيف امباكت" 36أن هناك  136ألف عامل عريب ومرشحني عربا للعمل ،يعيشون أوضاع عمل إشكالية:
معطلون عن العمل وراغبون بالعمل ،عامل يف وظائف ال تالئم مؤهالتهم وعامل مشغلون بشكل جزيئ .فحص استطالع
شلدور هذا العرض للعامل العرب قياسا بسلسلة من املعيقات :البعد عن أماكن العمل ،الجيل ،التعليم والجنس.
وجد بحث شلدور أنه من بني العامل الـ  136هناك نحو  70ألف مرشح عريب لديهم احتامالت عالية لالندماج يف القطاع
قياسا باملعيقات التي تعمل ضدهم ،وبينهم  27ألف عامل عريب مبقدورهم االنخراط منذ اليوم يف قلب القطاع
الخاصً ،
التجاري (صناعة ،خدمات مهنية ،مالية وهايتك).

عنصرية وتمييز على خلفية قومية
هناك معيقات كثرية ،متنوعة وقوية متنع اندماج املواطنني العرب يف سوق العمل االرسائيلية .واملعيقات املركزية هي
البعد الجغرايف عن مواقع مراكز العمل ،توافرية سيئة للمواصالت اىل اماكن العمل ،تحصيل علمي منخفض ومتييز عىل
خلفية قومية.
أساسا يف انتاج عرض نوعي لقوة العمل يف املجتمع العريب (مثل االستثامر يف التعليم
ترتكز جهود دولة ارسائيل الراهنة ً
والتأهيل املهني) واالستثامر لتحسني توافرية سوق العمل للعامل العرب (مثل الحضانات النهارية وتطوير املواصالت
العامة) .لكن جميع هذه الجهود ال تؤثر باملرة عىل الطلب املنخفض عىل العامل ،وهو نابع من التمييز عىل خلفية
قومية ،ويتغذى أيضً ا من تواصل الرصاع االرسائييل-الفلسطيني ومنسوب التوتر املرتفع يف فرتات تفاقم األوضاع .واذا
مل تب َذل جهود الزالة هذا املعيق املركزي وشديد الوقع ،ستجد سوق العمل االرسائيلية نفسها مع عرض آخذ بالتزايد
للعامل العرب الراغبني واملستعدين للدخول اىل سوق غري مستعدة الستيعابهم .هذا الوضع سيمس بقسوة بفاعلية
نشاط الحكومة لتطوير تشغيل العرب ويزيد من االحباط يف املجتمع العريب.

 36كولكتيف امباكت – رشاكات لتطوير العمل يف املجتمع العريب أقيمت لغرض احداث انطالقة يف التشغيل الالئق باملجتمع العريب ،من خالل
تجنيد املشغلني لتغيري فاعل يف أمناط التشغيل .الفرضيات األساسية للمبادرة هي أنه لغرض احداث انطالقة يجب اوال وقبل كل يشء احداث تغيري
يف الوعي لدى املشغلني ،وأن الرافعة املركزية الطالق التغيري املنشود هي خلق وعي لوجود Business Caseاقتصادي واضح.
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أجري يف مديرية االبحاث يف وزارة االقتصاد بني االعوام  2009-2013عدة استطالعات فحصت مشاعر التمييز لدى
العامل والباحثني عن عمل يف مجموعات مختلفة .هكذا مثال ،يف استطالع لوزارة املالية من العام  2014حول مواقف
املشغلني ،تبني بأنه يف  22%من املصالح املوجودة مبلكية يهودية وال تشغّل عربا ،هنالك قناعة بأنه من الصعب تجنيد
العامل العرب بسبب املعارضة املمكنة من قبل عامل ،مدراء أو زبائن ،يف املقابل ،هذه القناعة كانت موجودة لدى 4%
من املصالح املوجودة مبلكية يهودية وتشغل عامال عربا.
يف االستطالع ذاته ،سئل املشغلون أنه يف حال توسيع التعددية وتشغيل عامل من مجموعات مختلفة ،هل برأيهم
سيكون هذا األمر صعبا يف أعقاب الصعوبة الناجمة عن معارضة من قبل عامل ،مدراء أو زبائن؟ وهنا أيضا بني
االستطالع فروقات جدية بني املصالح التي تشغل عربا واملصالح التي ال تشغل عربا.
يف املصالح التي ال تشغل عامال عربا ،تبني بأن يف  25.9%منها ،هنالك اعتقاد بأن معارضة الزبائن ستص ّعب عليهم مقابل
 19.8%من املصالح التي تشغل عربا (فجوة بـ  .)16.1%يف املصالح التي ال تشغل عربا  39.4%يعتقدون بأن معارضة
املدراء ستصعب عليهم مقابل  28%من املصالح التي تشغل عامال عربا (فجوة بـ  .)11.4%يف املصالح التي ال تشغل عربا
 38.3%يعتقدون بأن معارضة العامل ستصعب عليهم وذلك مقابل  23.6%من املصالح التي تشغل عربا (فجوة بـ .)14.7%
تبني املعطيات يف االستطالع بأن حقيقة وجود مصالح غري منكشفة عىل تشغيل العامل العرب تتسبب باقتناعهم
بأن البيئة ستبدي معارضة تجاه تشغيل عرب .باملقابل ،املصالح التي تشغل عامال عربا ،تبدي انفتاحا أكرب بالتشغيل
التعددي وتدرك بأن البيئة فعليا ال تبدي معارضة ملثل هذا التشغيل .37استطالعات أخرى فحصت مواقف مجموعات
مختلفة يف املجتمع اإلرسائييل وجدت شهادات مشابهة ،فيام ييل بعض املعطيات املركزية من هذه األبحاث .وفيام ييل
عدد من النتائج املركزية لتلك األبحاث ،والتي تعكس قوة معيق التمييز عىل خلفية قومية:
رسم بياني  :6مجموعات معرضة للتمييز في سوق العمل وف ًقا لوجهات نظر المستط َلعين
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خادمو شرقيون مهاجرون متدينون
من االتحاد
احتياط
السوفييتي
السابق
املصدر :مشاعر التمييز لدى الباحثني عن عمل وعامل وماذا يفكر الجمهور عن ذلك ،شباط 2010
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اثيوبيون أمهات
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صغار

بالغون

 37دائرة األبحاث واالقتصاد :العرب العاملون يف املصالح ذات امللكية اليهودية وبالعكس
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عرب

نسبة المستطلعين الذين نسبوا تمييزًا للمجموعات
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رسم بياني  :7نسبة المستط َلعين الذين يشعرون بالتمييز من قبل المشغّلين

نساء

أمهات ألطفال
حتى جيل الـ 6

مهاجرون من أشخاص مع
بالغون
حتى جيل االتحاد السوفييتي محدوديات
السابق
الـ 45
املصدر :مشاعر التمييز لدى عامل وباحثني عن عمل والتنويع التشغييل يف أماكن العمل 2013
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تدل املعطيات يف هذا الفصل عىل قوة التمييز عىل خلفية قومية وعىل فجوات جدية بني اليهود والعرب من ناحية
األجور ،االستيعاب يف سوق العمل ،املهن ونسب التشغيل .كذلك ،عرض هذا الفصل العرض الحايل للعامل العرب ،والذي
يشكل فرصة هامة من ناحية املشغلني يف القطاع الخاص .إن التوجه اىل هذا الجمهور من شأنه تعزيز استقرار قوة
العمل يف القطاع الخاص وامكانيات النمو للمدى البعيد.
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أفضليات اقتصادية للتشغيل المتنوع
إن دمج عامالت وعامل عرب يف السوق الخاصة ال تقترص حيويته عىل االقتصاد االرسائييل فقط ،بل أنه جيد للرشكات
أيضً ا .فللتنوع التشغييل أفضليات كثرية تؤثر عىل مناعة الرشكات يف السوق الخاصة وتسمح بنمو وتزايد أعىل من
املتوسط .األفكار املتعارف عليها يف العامل بشأن أهمية تنويع التشغيل ،تتب ّوأ يف السنوات االخرية يف املجتمع االرسائييل
38
موق ًعا أكرث مركزية.

ادارة القوة العاملة البشرية – التجنيد من مصادر مل تنضب بعد ،يجعل التنظيم أكرث جاذبية ملجموعات
ُمقصاة ،يزيد من إخالصها ملكان العمل ويخفض نسبة تب ّدل العامل.
تطوير أسواق ومنتجات – الدمج الالئق لعامل عرب ميكّن من تسويق أكرث نجاعة ملجموعات ُمقصاة ،زيادة
املبيعات ودخول اىل رشيحة السوق العربية.
– اتخاذ قرارات جامعية أفضل ،كرس قوالب تفكري ،تجانس ونجاعة يف حل املشاكل.
تحسين الصورة – يحمل تن ّوع التشغيل إنصافًا وانفتا ًحا ملجموعات زبائن مختلفة وكذلك لعامل ومرشحني للعمل.
رسا
ارتباط بالسوق العالمية – التعددية الثقافية هي أساس العمل يف السوق العاملية وميكنها أن تشكل ج ً
39
ملصالح اقتصادية مع دول جديدة وأسواق جديدة.
تتجىل هذه األفضليات فقط يف األماكن التي تحمل تن ّوعا جوهريًا ،ويف وضع يندمج فيه عامل متنوعون يف نسيج الرشكة
40
مبختلف املستويات والوظائف ،وال ينحرصون يف أقسام ،درجات أو وظائف محددة.
تحسين المدخوالت كنتيجة مباشرة
مسار االدارة – يبينّ بحث لرشكة االستشارة الدولية
"مكنزي" 41أن الرشكات ذات املوارد البرشية األكرث تنو ًعا تقدم نتائج مالية أعىل من املعدل .وجد البحث انه يوجد
للرشكات التي يف الربع األعىل من ناحية التنوع التشغييل-االثني ،احتامل اكرب لتقديم نتائج مالية أعىل من القيم

" 38ما هو التنويع يف العمل؟" ،عىل موقع الهيئة االرسائيلية للتنويع يف العملhttp://diversityisrael.org.il ،

" 39أفضليات التنويع" ،املصدر السابق.
 40بروفيسور فينسنت روشينيو (قسم العلوم االجتامعية ،جامعة أوهايو) « ،كيف نحقق تنوي ًعا جوهريًا يف التنظيم؟» ،املصدر السابق.
 ،”Matters Diversity Why“ 41ينظر الهامش رقم  4أعاله.
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النصفية يف مجالها .زد عىل ذلك ،وفقًا للبحث ،فإن التنوع كام يتبينّ هو عامل مم ّيز تنافيس ،يحرف مبرور الوقت رشيحة
من السوق لصالح رشكات أكرث تنو ًعا.
وجد البحث يف الواليات املتحدة مثال ،عالقة خطية بني التنوع العرقي واالثني وبني االداء املايل األفضل :يف كل ارتفاع
بنسبة  10%للتنوع العرقي واالثني يف مسار االدارة ،ارتفعت املدخوالت قبل الرضيبة والفائدة بـ .0.8%يشري البحث
اىل أن الرشكات تنجح اكرث حني تكون ملتزمة بقيادة متنوعة .الرشكات األكرث تنو ًعا متلك قدرة أفضل عىل جذب عامل
موهوبني ،تحسني التمحور يف الزبون ،رىض العامل وعملية اتخاذ القرارات .هذه األمور كلها تقود اىل تدوير مردود
متزايد أكرث.
عىل الرغم من األفضليات االقتصادية الكامنة يف التشغيل التعددي ،هناك حاجة يف رفع الوعي للتشغيل التعددي يف
ارسائيل ،يف مجاالت ورشكات مختلفة.

دمج العمال العرب ال يجري في جميع فروع االقتصاد
تبينّ مستخلصات وزارة االقتصاد ان السكان العرب يندمجون يف مصالح اقتصادية مبلكية يهود ،لكن هذا التنوع يف
قوة العمل يقترص عىل فروع محددة بينام مل تذ ّوت فروع أخرى األفضليات الكامنة يف تشغيل عامل عرب .الفروع
املركزية التي يربز فيها اندماج السكان العرب يف املصالح االقتصادية مبلكية يهودية ،هي الصحة والتمريض ( 10عامل
عرب باملعدل) ،التعليم ( 10عامل عرب باملعدل) ،التجارة ( 9.7عامل عرب باملعدل) ،ضيافة وطعام ( 8.1عامل عرب
42
باملعدل) .يف الفروع األخرى نسبة العامل العرب باملتوسط ،منخفضة.

قلة

الفصل في سوق العمل

يؤثر التجانس يف قوة العمل عىل مواقف املشغلني ،ويع ّزز أكرث التجانس السائد لديهم؛ املصالح االقتصادية غري
املكشوفة لتشغيل عامل عرب تبدي معارضة كبرية للتشغيل التعددي ،وتعتقد أن محيطها سيبدي أيضً ا معارضة ملثل
هذه السريورة .بينّ استطالع لوزارة االقتصاد انه يف  22.4%من املصالح التي ال تشغّل عربا تعتقد أنه من الصعب
تجنيد عامل عرب بسبب معارضة ممكنة من قبل عامل ،مديرين أو زبائن ،مقابل  4.1%فقط من املشغلني الذين
يشغلون عربًا.
بفعل عدم معرفتهم بعامل عرب ،فإنهم ينظرون اليهم أيضً ا كغري موهوبني .وتبينّ يف االستطالع أن  21.1%من أصحاب
املصالح الذين ال يشغّلون عربًا يعتقدون انه سيصعب عىل العامل العرب القيام بوظائف كثرية يف التنظيم ،مقابل
43
 7.5%فقط من املشغلني الذين يشغلون عربًا.

 42بحث غايل ليس-غينسبورغ" ،العرب العاملون يف مصالح مبلكية يهود والعكس" ،عىل موقع وزارة االقتصاد.www.economy.gov.il ،
 43نفس املصدر.
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هناك تنظيامت تعمل بالتعاون مع املجتمع االقتصادي لدفع تشغيل تعددي وتشغيل عرب ،مثل مركز ريان ،مبادرة
مجموعة اميباكت ،كاف مشفيه ،تسوفن ،املنتدى االرسائييل للتنوع يف سوق العمل ،ومنظمة معاله .ولكن عىل الرغم
من األهمية الكبرية ملبادرات كاملذكورة ،فإن االنضامم اىل خطط التن ّوع طوع ّية ،ولذلك فإن قدرتها عىل احداث تغيري
واسع يف سوق العمل تظل محدودة.
إن إنتاج تشغيل تعددي يف الرشكات الفائزة مبناقصات عامة ،ميكنها بالتايل أن تغيرّ توجه املشغلني نحو تشغيل عامل
خصوصا.
عرب ،واحداث انطالقة يف فهم االفضليات الكامنة يف تشغيل تعددي عمو ًما ودمج عامل عرب
ً
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دمج عامالت وعمال عرب في سوق العمل بواسطة
مناقصات عامة
استعرضت هذه الوثيقة بشكل موسع الخلفية لحاجة الحكومة يف العثور عىل طرق ف ّعالة لدمج املواطنني العرب يف
سوق العمل ،يف ضوء القوة االقتصادية الكامنة بهذه العملية .ومثلام سبقت اإلشارة:
رض بالطلب عىل هؤالء
1.1يرغب كثري من املواطنني العرب الدخول اىل سوق العمل ،لكن التمييز عىل خلفية قومية ي ّ
العامل.
2.2يوجد تأثري إيجايب للتنويع يف التشغيل عىل ربحية القطاع الخاص والتنافس فيه.
3.3تخصص حكومات ارسائيل مبالغ غري قليلة لتشجيع تشغيل العرب.
4.4تستوجب النزعات الدميوغرافية يف ارسائيل القيام مببادرات نشطة وقوية لدمج املواطنني العرب يف سوق العمل،
والذي سيترضر من دونه االقتصاد االرسائييل.
تقرتح ورقة املوقف هذه دفع دمج العرب يف القطاع الخاص من خالل استخدام القوة الرشائية لحكومة ارسائيل ،بواسطة
مناقصات عامة ،وأدوات تنظيم مختلفة متثل مستويات عدة من التمثيل الالئق لعامالت وعامل عرب .وفقًا ملزيج
العرض الخاص بهم يف سوق العمل (مهنة ،مواقع تركيز جغرافية ،تحصيل علمي وما شابه) .إن هذه العملية ستعود
بالفائدة عىل االقتصاد االرسائييل ،تقود اىل سوق عمل دامجة وتشكل عامال حاسام يف تحريك تنمية ومناعة االقتصاد
خصوصا .يجدر تفعيل ادوات التنظيم من خالل األخذ باالعتبار الحتياجات املشغلني
االرسائييل عموما والقطاع الخاص
ً
يف القطاع الخاص وقدرتهم عىل مالءمة أنفسهم لتلك النظمة .يتجىل هذا التوجه أيضً ا يف تقرير الـ  OECDبشأن سوق
العمل يف ارسائيل 44،والذي يويص بزيادة متثيل العرب يف القطاع العام عمو ًما ،واستخدام املرصوفات الحكومية من اجل
دفع التمثيل الالئق للعرب بشكل جدي يف سوق العمل الخاصة .يويص الـ  OECDبأن تفضل الحكومة خالل سريورة
املركزة تلك املصالح التي تدفع دم ًجا الئقًا للعامل العرب.
إمكانيات التنظيم املقرتحة (ميكن تفعيل قسم منها أو كلها):
 )1واجب التبليغ وخطة لدفع دمج عمال عرب :التبليغ عن املعلومات ،وجمعها ونرشها ،بشأن نسبة العامل
العرب يف الرشكات املتنافسة يف مناقصات عامة ،حجم تشغيلهم ودرجات تشغيلهم .تُطالب الرشكات املتنافسة أيضً ا
بتقديم وتطبيق خطة لدفع دمج عامل عرب .تشتمل الخطة عىل أهداف واضحة وعينية للتجنيد والدفع ،مثل نرش
اعالنات مطلوب للعمل يف وسائل اعالم عربية ،مالءمة اجراءات التصنيف ملرشحني عرب ووضع أهداف ك ّمية لدمج
عامل عرب .ويُفحص تطبيق الخطة من قبل الجهات املالمئة يف وزارة االقتصاد أو وزارة املالية.

44 OECD Reviews of labor market and social policies: Israel (January 2010).
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 )2تفضيل الشركات المتنافسة التي تطبق التمثيل الالئق :تفضيل املتنافسني الذين يطبقون واجب
التمثيل الالئق لعامل عرب بجميع مستويات التشغيل ،بواسطة اضافة نقاط لتلك الرشكات خالل عملية اختيار
الرشكة الفائزة باملناقصة.
لعمال عرب كشرط عتبة للمشاركة في مناقصات عامة :ميكن اشرتاط امكانية التقدم
 )3تمثيل
اىل مناقصة عامة بتمثيل الئق لعامل عرب يف جميع مستويات التشغيل .يحدد التمثيل الالئق يف كل مجال وفرع،
وفقًا ملميزات عرض العامل العرب يف املجال ،بسريورة تدريجية ،حتى الوصول اىل درجة متثيل الئق.
تويص سيكوي بأن تطبق الخطوة رقم  1عىل جميع املناقصات ،بينام ترسي الخطوتان  2و  3بشكل منفصل وعىل
مناقصات متوسطة وكبرية فقط ،ابتداء مبستوى معينّ .

أفضليات دمج عامالت وعمال عرب في سوق العمل الخاصة بواسطة مناقصات عامة

 )1مالءمة مع خصائص المجتمع العربي :هناك عرض كبري يف املجتمع العريب ملرشحني قادرين عىل وراغبني
يف االندماج الفوري يف سوق العمل .ولكن بسبب معيقات مختلفة ،واولها التمييز عىل خلفية قومية ،يجب تشجيع
الطلب عىل عامل عرب يف السوق الخاصة .استخدام املناقصات لدفع املواطنني العرب يشكل وسيلة تشجيع معقولة
تالئم خصائص املجتمع العريب.
 )2أداة قوية :مجموعة السكان العرب هي األكرب بني مجموعات السكان التي تعاين االقصاء يف املجتمع االرسائييل
(ما عدا النساء) ،والحاجة يف دمجها بسوق العمل تتطلب استخدام األدوات املتالمئة مع حجم التحدي .وفقًا ملديرية
املشرتيات ،يصل حجم املشرتيات الحكومية مبا يف ذلك املرصوفات األمنية واملستشفيات ،نحو  54مليار ش.ج .سنويًا.
وال يشمل هذا املعطى مشرتيات السلطات املحلية ،الرشكات الحكومية وما شابه ،ويف جميع األحوال نتحدث عن
أحجام رشاء هائلة ميكن بواسطتها إحداث تغيري جدي يف وضع تشغيل املواطنني العرب.
		)3التحدي يكمن في السوق الخاصة :أكرب مشغّل يف االقتصاد هي السوق الخاصة ،حيث ميكن أن نجد نحو
 63%من الوظائف القامئة يف االقتصاد .ومن دون خطة جدية تلزم املشغلني بزيادة تشغيل عامل عرب بصورة جدية
يف جميع مستويات االدارة ،لن يحدث التغيري املطلوب يف سوق العمل .وبينّ بحث أجرته رشكة شلدور لصالح مبادرة
كولكتيف إمباكت ،انه يوجد منذ اآلن  27ألف عامل عريب مبقدورهم االندماج فو ًرا يف قلب السوق الخاصة (صناعة،
خدمات مهنية ،أموال وهايتك).

		)4عمل الحكومة لزيادة الطلب في القطاع العام قد أثبت نفسه في الماضي :عىل أثر قرارات
الحكومة دفع التمثيل الالئق لعامل عرب بواسطة رفع الطلب يف قطاع خدمات الدولة ،والذي ترافق بتنظيم ناجع،
ارتفعت نسبتهم من  5.7%عام 2007اىل  10%عام  – 2016وهو ارتفاع بنحو  .75%هذه التجربة السابقة ّ
تدل عىل
أن النشاط الناجع والف ّعال يف مجال الطلب ،ميكنه إحداث تغيريات جدية عىل املدى البعيد.
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إمكانيات دفع دمج عامالت وعمال عرب في
مناقصات عامة في اسرائيل :اقتراحات لتغييرات
45
تنظيمية
تقرتح سيكوي دفع دمج عامل عرب يف القطاع الخاص من خالل مناقصات عامة ،بواسطة أدوات تنظيمية مختلفة
تتحرك عىل خط مست ٍو من االلتزام املتزايد لدى الرشكات بتطبيق متثيل الئق لعامالت وعامل عرب .وهذا كله من خالل
األخذ الحساس باالعتبار الحتياجات املشغلني يف القطاع الخاص وقدرتهم عىل مالءمة أنفسهم لالنظمة املقرتحة (لالطالع
عىل توصية سيكوي بتطبيق االقرتاح يف اطار ترشيع رئييس أو انظمة ،يُنظر ملحق أ).
يجب ان يبدأ االلتزام املطلوب من الرشكات املتنافسة بواجب التبليغ عن خصائص وضعية القوة العاملة البرشية يف الرشكة
املتنافسة ،ومن خالل الرتكيز عىل عاملها العرب (كمية العامل ،توزيعتهم وفقا للموقع يف الهرمية االدارية ،األجر ،مدى الوظائف
داخل الرشكة ومعلومات جندرية) .كذلك ،يتوجب عىل املتنافسني وضع خطة عمل لدفع دمج عامل عرب يف التنظيم.
يجب يف املرحلة التالية اعتامد تفضيل لرشكات ذات متثيل الئق لعامالت وعامل عرب ،سواء أكان بواسطة تفضيل
رشكات تشغل عامال عربا ،ويتجسد األمر بإعطاء نقاط يف املناقصات ،او بوضع مطلب يلزم الرشكات املتنافسة مسبقا
بتمثيل الئق لعامل عرب ،لرتتفع درجة التمثيل من سنة اىل أخرى .التنظيم املقرتح للتفضيل بواسطة اعطاء نقاط أو
وجود رشط التمثيل الالئق ،هو تنظيم مرن ،وميكن بواسطة وضع رشوط متغيرّ ة ،تفعيلها بشكل تدريجي .ف ُيح ّدد الرشط
األول بشأن املناقصات التي يرسي عليها التنظيم .تُحدد يف البداية رشوط لسقف عال بحيث ال يدخل سوى جزء صغري
من املناقصات تحت اطار التنظيم .والحقًا ،وفقا لنتائج التنظيم ،يصبح من املمكن خفض سقف الرشوط وتطبيقها عىل
مناقصات اضافية ،ويجب يف جميع األحوال ابقاء املناقصات الصغرية خارج مدى التنظيم.
رشط العتبة الثاين يحدد نسبة التفضيل بواسطة نقاط و/أو حد ادىن من التمثيل الالئق املطلوب لغرض استيفاء
األنظمة .هنا أيضً ا من املمكن البدء برشوط ل ّينة ،ورفعها وفقًا لنتائج التنظيم .وبالتايل نتحدث عن وضع رشوط للتمثيل
الالئق ،مطالب تبدأ من ح ّد أدىن للتمثيل وسقف عال لقيمة املناقصة ،تتغيرّ مبرور السنني .هذا األمر سيمكّن الرشكات
يف القطاع االقتصادي من مالءمة قوتها العاملة ملطالب التنظيم ومتكني الدولة من تحديث الخطة نتيجة التغيرّ ات يف
االقتصاد ،ردود املشغلني وتغيرّ ات بخصائص القوة العاملة املعروضة لدى املواطنني العرب .وسواء أكان األمر اعطاء
نقاط عىل متثيل الئق أو رشوط عتبة ،فنحن نعتقد انه يجب تطبيق هذه السياسة عىل مناقصات كبرية لتفادي انتاج
بريوقراطية زائدة أو اإلرضار مبصالح صغرية ذات قوة عاملة أصغر من ان تستطيع ضامن متثيل متنوع .كذلك ،يجب
ترسيخ اجراءات اعالن املناقصات مسبقًا بالتناسب مع خصائص عرض القوة العاملة يف املجتمع العريب ،وعدم مطالبة
الرشكات بتجنيد قوة عمل غري موجودة.

 45يُنظر ملحق (د) مللخص وسائل الترشيع التي ميكن بواسطتها إخراج استخدام الرشاء الحكومي اىل حيّز التنفيذ ،لدفع وتطوير تشغيل العرب.
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واجب التبليغ وتفعيل خطة لدمج عمال عرب
يبدأ تحريك سريورات التغيري من انتاج وعي للوضع الذي نريد تغيريه ومعلومات عن الوضع الراهن .إحدى الخصائص
املركزية للتز ّود الخارجي يف توفري خدمات ومنتجات هي أن هوية املشغَّلني يف مشاريع عامة ،غري معروفة .الخطوة
األوىل ،وبتكلفة ضئيلة للحكومة والرشكات ،هي أن يط ّبق عىل الرشكات املتنافسة يف مناقصات عامة واجب التبليغ
عن عدد العامل العرب ،ويف اطار ذلك تنويعة الوظائف ،توزيعتها وفقا للموقع يف الهرمية االدارية ،درجات األجر
وما شابه.
يجب أيضً ا مطالبة الرشكات املتنافسة بتقديم وتنفيذ خطة لدفع دمج عامالت وعامل عرب .وتشمل الخطة أهدافا
واضحة ومحددة ،مثل نرش اعالنات مطلوب للعمل يف الصحافة العربية ،تأهيل طواقم الجراء مقابالت مع مرشحني
للعمل ،مكافأة لعامل يحرضون عامال عربا آخرين بأسلوب «صديق يحرض صديقًا» وما شابه .إن استيفاء االلتزامات
عيني .مثال ،هل استوفت الرشكة التزامها بالنرش عن معظم الوظائف
التي تنص عليها الخطة قابل للفحص بشكل ّ
يف الصحافة العربية؟ اذا مل يستوف الفائز التزاماته ،ستعينّ توجيه انذار له ،ويف حالة االخالل املتكرر بااللتزام ميكن
شطب صاحب العرض من التنافس يف مناقصات مستقبلية.
هناك قيمة لواجب التبليغ وواجب تفعيل خطة لدمج عامل عرب ،من حيث تحريك رشكات اىل دفع تشغيل عرب .اذا
تم باالضافة اىل ذلك نرش املعلومات علن ًيا أيضً ا ،فهذا يع ّزز من فاعلية هذه األداة السياسية.
هذه خطوة تنظيمية بسيطة وسهلة التطبيق ،حيث أنها ال تفرض يف املرحلة األوىل تغريات قصوى يف الرشكات الفائزة
مبناقصات دولة .مع ذلك ،فإن التجربة يف العامل تظهر ان مجرد قيام الرشكات بعملية التبليغ ،جمع املعطيات من
قبل الحكومة ،وخصوصا اذا تم نرشها بشفافية للجمهور ،فهذا كله يح ّرك سريورة تغيري يف السوق .إن دمج التبليغ عن
املعطيات ،جمعها ونرشها ،اىل جانب بلورة خطة لرفع نسبة العامل العرب ،والذي يؤدي عدم االلتزام بها اىل شطب
مشاركة الرشكات يف مناقصات مستقبلية ،يُحدث تغي ًريا يف رشكات خاصة تتقدم اىل مناقصات وتزيد من احتامالت دفع
تغيري جدي يف دمج عامالت وعامل عرب يف السوق الخاصة.
بفعل الفائدة املرتتبة عىل هذه الخطوة التنظيمية الليّنة ،نحن نويص بأن يتم تفعيلها عىل جميع تعاقدات الدولة مع
جهات خاصة ،وليس عىل من يتنافسون يف مناقصات فقط (لالطالع عىل توصية سيكوي بتطبيق االقرتاح يف اطار ترشيع
رئييس أو انظمة ،أنظر ملحق ب).

مثال عن استمارة تبليغ وخطة عمل لدمج عمال عرب
يتم ارسال استامرة التبليغ وخطة عمل املشغّل اىل املتنافسني يف مناقصات ،كجزء من االستامرات التي يجب عليهم
تعبئتها لغرض التنافس يف املناقصة .لغرض التأكد من أن املعلومات التي تم جمعها هي معلومات موثوقة وكاملة ،تتم
املطالبة بتعبئة االستامرة من دون انتقاص يف املعلومات ،ولغرض خفض تكاليف اجراءات الرقابة اىل مبالغ ضئيلة ،يجري
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من مرة اىل أخرى فحص عشوايئ لدى املتنافسني بخصوص موثوقية املعطيات التي بلغوا عنها .ومن ال يقدم معطيات
كام هو مطلوب يتم شطبه من منافسات اضافية يف السنة التالية .من فاز سابقًا يف مناقصة عامة ،يقدم ترصيحا خط ًيا
بشأن مدى استيفائه بنود خطة دفع التمثيل الالئق لعامل عرب التي قدمها يف السابق ،مبا يف ذلك نتائج الخطة .مثال،
خاصا لطواقم الجراء مقابالت مع مرشحني
يرصح املتنافس انه نرش عن الوظائف يف االعالم العريب ،او اجرى تأهيال ً
للعمل .يُنرش الترصيح عىل موقع املحاسب العام.
هناك هدفان لالستامرة .األول ،التبليغ عن الوضع الراهن للعامل العرب يف التنظيم – يف مستويات األجر املختلفة،
مستويات االدارة املختلفة والوظائف املختلفة ،والثاين ،التبليغ عن النشاطات املخططة يف التنظيم من أجل دفع تجنيد
عامل عرب ،للحفاظ عىل العامل املشغَلني وتقدمهم اىل درجات أعىل.
1.1تفاصيل املشغل
تفاصيل المشغل
إسم املنظمة
تفاصيل االتصال

رقم الرشكة

2.2مستوى التمثيل يف قوة العمل
مستوى التمثيل في قوة العمل
مباشرة فقط من قبل المنظمة)
(يجب دمج العمال
أ1.

عدد العامل يف املنظمة

أ2.

عدد العامل العرب

أ3.

قياسا بإجاميل العامل يف املنظمة (بالنسب املئوية)
نسبة العامل العرب ً

ب 1.حجم الوظيفة باملعدل لجميع العامل (نسب تشغيل)

ب 2.حجم الوظيفة باملعدل لجميع العامل العرب (نسب تشغيل)
ج1.

عدد العامل الذين استوعبتهم املنظمة يف السنة األخرية

ج2.

عدد العامل العرب الذين استوعبتهم املنظمة يف السنة األخرية

ج3.

قياسا بالعامل الذين استو ِعبوا من قبل
نسبة استيعاب العامل العرب املستو َعبني يف السنة األخرية ً
املنظمة يف السنة األخرية (بالنسب املئوية)

د1.

عدد املديرين يف املنظمة (رئيس طاقم فام فوق)

د2.

عدد املديرين العرب يف املنظمة (رئيس طاقم فام فوق)

د3.

قياسا بجميع املديرين يف املنظمة (بالنسب املئوية)
نسبة املديرين العرب يف املنظمة ً
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3.3متثيل يف مستويات األجور املختلفة
تمثيل في مستويات األجور المختلفة
مستوى الدخل غري
الصايف للوظيفة الكاملة

عدد
العامل

عدد العامل العرب

حتى األجر النصفي يف
االقتصاد (وفقا ملعطيات
راهنة ملكتب االحصاء
املركزي)
بني األجر النصفي واألجر
املتوسط يف االقتصاد
(وفقا ملعطيات راهنة
ملكتب االحصاء املركزي)
فوق متوسط األجر يف
االقتصاد (وفقا ملعطيات
راهنة ملكتب االحصاء
املركزي)
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عدد
العامالت
العربيات

نسبة العامل
العرب
(نسب)

نسبة
العامالت
العربيات
(نسب)

4.4نشاطات لتجنيد عامل عرب والحفاظ عليهم – وصف للوضع وخطة عمل
فيام ييل جدول يصف النشاطات املخصصة لتجنيد عامل عرب ،الحفاظ عليهم وتقدمهم اىل درجات أعىل يف التنظيم.
الرجاء االشارة بشأن كل واحد منها عام اذا تم تطبيقه يف تنظيمكم يف السنة األخرية ،وأي منها مخطط للسنة القادمة.
في السنة
األخيرة

خطة للسنة القادمة (يجب
التعامل مع األسئلة في اطار
خطة مستقبلية)

هل يوجد يف املنظمة مدير لتنويع تشغييل؟
إذا الجواب نعم ،أذكروا إذا تلقى/ت تأهيال وأين
هل نرشت اعالنات مطلوب للعمل باللغة العربية (ضعوا نعم/
ال يف الخانة الفارغة) إذا الجواب نعم ،ما نسبتها من جميع
االعالنات (بالنسب)
هل نرشت اعالنات مطلوب للعمل يف وسائل إعالم عربية
(ضعوا نعم/ال يف الخانة الفارغة) إذا الجواب نعم،أذكروا بأية
كمية وبأية وترية (مثال ،مرتان شهريًا)
هل ُعرض عىل العامل مكافأة عىل ضم عامل عرب بطريقة
"صديق يجلب صديقًا"؟
هل يوجد متدربون عرب يف املنظمة؟
هل جرت نشاطات ملالءمة سريورات التصنيف للعامل العرب؟
(ضعوا نعم/ال يف الخانة الفارغة)
فصلوا النشاطات
اذا الجواب نعمّ ،
هل قُدمت ارشادات تاهيلية لدمج عامل عرب؟ (ضعوا نعم/ال
فصلوا ألية جامهري هدف
يف الخانة الفارغة) اذا الجواب نعمّ ،
(مثال :إدارة ،موارد برشية)
هل يوجد يف املنظمة خطة لتشجيع دفع عامل عرب (ضعوا
نعم/ال يف الخانة الفارغة)
فصلوا مركبات الخطة
إذا الجواب نعمّ ،
هل يتم تعيني مرافق لعامل عريب جديد يف املنظمة؟(ضعوا
نعم/ال يف الخانة الفارغة)
هل ُحددت أهداف كمية لدمج عامل عرب؟ (ضعوا نعم/ال يف
الخانة الفارغة) إذا الجواب نعم ،يرجى تفصيل األهداف وذكر
مبسؤولية أي صاحب وظيفة تقع
إذا كنتم تقومون بنشاطات أخرى لتجنيد عامل عرب ،الحفاظ عليهم وتطويرهم –
الرجاء وصف الخطوات وشكل تنفيذها

مالحظات __________________________________________________________________________

34

تفضيل متنافسين يدفعون التمثيل الالئق لعمال عرب
اىل جانب "مناقصات مثن" التي تشكل تكلفة املناقصة فيها العامل األساس الذي يؤخذ بالحسبان خالل اختيار العرض،
فيمكن اعتامد "مناقصات جودة" أيضً ا ،والتي تأخذ باالعتبار ،عىل شكل اضافة نقاط ،جودة العروض والدرجة التي تدفع
فيها قضايا معينة مرتبطة بأهداف سياسة يرغب واضعو املناقصة يف دفعها.
إن تفضيل متنافسني يطبقون التمثيل الالئق لعامل عرب يف جميع مستويات التشغيل بواسطة اضافة نقاط جدية،
سيشكل حاف ًزا جديا للمتنافسني يف مناقصات عامة ،ويجعلهم يعملون عىل تجنيد وترقية عامل عرب .هكذا ميكن
إحداث تغيري جدي يف تشغيل مواطنني عرب ويف االقتصاد االرسائييل ،وبتكلفة ضئيلة حتى منخفضة.
مثلام سبقت االشارة ،فإن درجة أو ش ّدة التفضيل (أي حجم النقاط االضافية للرشكات التي تشغل نسبة اعىل من العامل
العرب) هي مقياس مركزي ومرن .ومبرور الزمن ومع نجاح التنظيم ،ميكن زيادة درجة التفضيل وحجم النقاط االضافية
(لالطالع عىل توصية سيكوي عن شكل تطبيق تفضيل متنافسني يطبقون التمثيل الالئق يف اطار ترشيع رئييس أو انظمة،
يُنظر ملحق ج).

تمثيل الئق لعمال عرب كشرط عتبة للمشاركة في مناقصات الدولة
لغرض إلزام املتقدمني اىل مناقصات عامة بتطبيق واجب التمثيل الالئق لعامل عرب ،ميكن اشرتاط امكانية التقدم اىل
مناقصة عامة باستيفاء رشط عتبة معني .ونذكر بأن هذا الرشط يرسي فقط عىل مناقصات فوق درجة معينة ،ونقرتح
البدء برشط منخفض ورفعه بشكل تدرجي .نحن نتحدث يف جميع االحوال عن تنظيم يستوجب تغيريا واقعيا يف أداء
املشغلني ،وهو ما من شأنه أن يثري معارضة من جهة رشكات متقدمة اىل مناقصات دولة .مع ذلك ،مثلام ميكن رؤيته
تفصل الفصول الالحقة) ومن تجربة الدولة بخصوص مطالب تنظيمية مشابهة ،فإن دافعية
من تجربة دول اخرى (كام ّ
الفوز مبناقصة تجعل املشغلني يالمئون أنفسهم لتلك املطالب .يجب التذكري بأن هذا هو بالضبط الهدف من التنظيم،
أي احداث تغيري أسايس ومستدام يف سوق العمل االرسائيلية ،بحيث يضمن سوق عمل يحتوي العامل العرب ويدفع كل
من القطاع الخاص واقتصاد ارسائيل برمتها.
تقرتح سيكوي تعريف رشط العتبة انطالقا من محاولة لالستجابة الحتياجات السوق ومالءمة املطلب لعرض العامل
املتوفر .يحدد التمثيل الالئق يف كل مجال وفرع وفقا لعرض العامل العرب القائم يف املجال .وفقًا لهذا التعريف أيضً ا،
تجري عملية تدريجية حتى الوصول اىل درجة متثيل الئق (لالطالع عىل توصية سيكوي عن شكل تطبيق تفضيل
متنافسني يطبقون التمثيل الالئق يف اطار ترشيع رئييس أو انظمة ،يُنظر ملحق ج).
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مناقصات تجريبية
اليوم أيضً ا ،وفقًا لتعليامت «تكم» (دستور اموال واقتصاد) 46ذات الصلة ،ميكن اقرار مناقصات معينة يجري فيها ادراج
معايري لرفع نسبة العامل العرب يف جميع املستويات .لغرض فحص ومالءمة سياسة التمثيل الالئق للعامل العرب يف
مناقصات الدولة ،ميكن ومن املحبذ اعتامد خطط تجريبية وادراج اجراءات وفحوصات متهيدية لنجاحه ،مثل فحص
الفاعلية والنجاعة ،التأثري عىل تكلفة املناقصة ،امكانية توجيه رشط العتبة وما شابه.

اختيار مجال المناقصة
يوىص بتفعيل مناقصة تجريبية يف مجاالت مناقصة معروف انها تشمل عرضً ا جديًا لعامل عرب بدون فرص تشغيل
الئقة .عند اختيار العرض يجب فحص االنتشار الجغرايف ايضً ا لقوة العمل واختيار املنطقة التي تطبق فيها املناقصة
التجريبية وفقًا لذلك .ميكن لهذا الغرض االعتامد عىل أبحاث خارجية وعىل ابحاث وزارات ومؤسسات حكومية ،مثل
وزارة االقتصاد ومعطيات مكتب االحصاء املركزي.

الهيئة المهنية التي ترافق المناقصة التجريبية
مديرية الرشاء الحكومية هي هيئة عليا يف فرع العقارات ،الرشاء واللوجستيات يف قسم املحاسب العام ،ووظيفتها
تطبيق ووضع سياسة الرشاء واللوجستيات الحكومية .تتخصص مديرية الرشاء يف القيام برشاء مركز ،بلورة سياسة لتنفيذ
الرشاء يف القطاع الحكومي ،ومساعدة اقسام حكومية عىل تطبيق وتنفيذ سياسة الرشاء يف الوزارة التي يتبعون اليها.
هدفها األسايس هو استنفاد القوة الرشائية للحكومة بواسطة اجراء مناقصات مركزية لجميع الوزارات الحكومية.
بناء عليه ،فإن مديرية الرشاء هي الهيئة ذات املعرفة املهنية والقدرة التنظيمية لرتسيخ املعايري املطلوبة للمناقصات،
مرافقة مطبقيها يف خطط دمج ودفع عامل عرب وتطبيق تنظيم ناجع.

 46تركيز لنظم عمل وزارات الحكومة يف قضايا مالية واقتصادية ،ونرشت للمرة األوىل من قبل املحاسب العام عام  .1978هذه التعليامت أق ّرت
باالستناد اىل قانون امالك الدولة ،وكل هيئة او جهة يف الوسط مطالبة بالعمل وفقا لها .ادارة وصيانة تعليامت «تكم»  -الدستور ،االقتصاد واألموال
تجري يف قسم املحاسب العام.
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أسئلة وأجوبة حول استخدام المناقصات العامة
لدفع تشغيل العرب
عرضت جمعية سيكوي يف السنتني األخريتني مقرتحا لهذا التحرك أمام جهات كثرية .إىل جانب االفضليات الذي يتضمنها
هذا التحرك ،طرح أيضا نقد الستخدام هذه األداة لدفع تشغيل مواطنات ومواطنني عرب .يف هذا الفصل يعرض ملخص
التحفظات التي طرحت بهذا الشأن والجواب عىل كل واحد منها.
إدعاء :الشراء الحكومي يجب أن يتم ضمن "نموذج سوق"
وفقا لهذا التوجه فإن الهدف الوحيد لعملية طرح املناقصات هو تحقيق املطلوب خالل الفرتة الزمنية املحددة ،بثمن
مالئم وبطريقة منصفة سواء نحو الحكومة أو نحو املز ّود .بالتايل فإن القطاع العام يجب أن ميتنع عن استخدام الرشاء
لدفع سياسة اقتصادية-اجتامعية شاملة والعمل كالعب يف السوق الخاصة.
جواب :محدوديات "نموذج السوق" في الشراء الحكومي
خالفا للرشكات الخاصة ،تقع عىل عاتق القطاع العام مسؤولية تصحيح مكامن الخلل يف السوق .لذلك فإن
عملية طرح املناقصات الحكومية يجب أن تأخذ بعني االعتبار املصلحة العامة ( )Public Goodوتفحص
اعتبارات تتجاوز التوفري يف املناقصة العينية .إن استخدام القوة الرشائية للحكومة لغرض حل مشاكل
اقتصادية ودفع سياسية اقتصادية-اجتامعية شاملة ،ليس جديدا ،ويجري يف ارسائيل يف سياقات مختلفة
(مصالح اقتصادية مبلكية نساء مثال).
إن التنظيم املقرتح يوفر حال لحاجة اقتصادية ملحة يف السوق – دمج العرب يف العمل – وتدفع أيضا بحل
للسياسة االجتامعية يف مواجهة املعيق املركزي الذي مينع اندماجهم يف سوق العمل ،أي التمييز عىل خلفية
قومية .تجدر االشارة اىل ان التمييز ضد العرب يف القبول اىل العمل ينتج خلال يصعب عىل سائر االدوات
الحكومية مواجهته .ان استخدام املناقصات العامة يتيح نقطة ضغط جدية عىل املشغلني من أجل دفع
تشغيل العرب.
باالضافة اىل ذلك ،فإن السياسة التي تنتهجها الدولة تشكل معايريا ،وجهات نظر وقيام .وكل نشاط تقوم به
الدولة ويشدد عىل أهمية تشغيل العرب سيشجع اجزاء أكرب يف السوق الخاصة عىل تبني وتطبيق التنويع يف
العمل لصالح االقتصاد.
ادعاء :الشراء االجتماعي يجرّ تكاليفا إضافية
وفقا لوجهة النظر هذه فإن ربط مطالب اجتامعية بالرشاء سيزيد من تكلفتها ،وبالتايل يراكم تكاليف زائدة عىل
امليزانية العامة مام يقلل عمليا ذلك الجزء الذي ميكن استثامره يف امليزانية الهداف اجتامعية .وفقا لهذا التوجه ،من
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االفضل ابقاء دائرة الرشاء والسياسة االجتامعية-االقتصادية كدائرتني منفصلتني.
جواب :الشراء االجتماعي يساعد على تصحيح خلل السوق ويزيد من النجاعة االقتصادية.
االدعاءات بأن املناقصات االجتامعية ترفع من تكلفة الرشاء تتطرق احيانا اىل التكلفة املبارشة ملناقصة محددة
واحيانا اىل التكاليف غري املبارشة الضافة هذا التنظيم ،مثل تأخري عملية طرح املناقصات وتنفيذ املشاريع.
ان التكلفة املبارشة ملناقصة محددة هي بشكل عام تكلفة ملرة واحدة مرتبطة باملناقصة نفسها ويجب عملية
النظر اىل اضافة هذه التكلفة ،يف حال تواجدت ،كاستثامر للمدى البعيد يف تطبيق السياسة االقتصادية-
االجتامعية الشاملة التي اقرتها الحكومة .وبهذا املعنى ،ميكن قياس مردود االستثامر يف الفائدة التي تتحقق
لالقتصاد من دفع تشغيل العرب .بفعل التكلفة الهائلة لعدم تشغيل العرب والفائدة املتوقعة لهذا التنظيم،
ميكننا أن نرى بان املردود االقتصادي ضمن هذه العملية أعىل بكثري من التكلفة االضافية ملناقصات معينة،
بل أعىل حتى من التكاليف غري املبارشة املتوقعة .بكلامت أخرى ،إن التمحور يف تكاليف اضافية يتجاهل
التكاليف الكبرية الناجمة عن عدم التدخل يف السوق :السوق التي يسودها عدم املساواة ويجري اقصاء اقسام
من السكان منها ،هي سوق تحمل خلال راسخا وهي أقل نجاعة وأقل تنافسية.
ادعاء :استخدام التشريع الرئيسي لتشجيع التشغيل المتساوي في االقتصاد بمجمله ،مثل
قانون مساواة الفرص في العمل ،أفضل من سياسة الشراء الحكومي لغرض تحقيق أهداف
اجتماعية-اقتصادية
وفقا لهذا التوجه فإن السياسة االجتامعية-االقتصادية يجب ان تحدد فقط من خالل الترشيع الساري عىل مجمل
املجتمع .ان تفعيل مطالب اجتامعية بالتشغيل املبارش عىل املزودين غري ناجعة لغرض تحقيق السياسة املطلوبة ،ألن
هذا يؤثر فقط عىل مزودين مرتبطني بالحكومة ،ويف املجاالت التي تكون الحكومة فيها مستهلكا مركزيا فقط .هذا
الوضع يؤدي اىل تأثري جزيئ للسياسة واىل ازدواجية يف سوق العمل.
جواب :ان استخدام قوة الشراء العامة هو مدماك هام في دفع السياسة االجتماعية-
االقتصادية
عىل الرغم من أهمية القوانني بشأن املساواة يف الفرص وقوانني العمل ،فإن قدرتها محدودة يف منع التمييز يف
سوق العمل ضد جامعات تتعرض لالقصاء .كذلك ،مثلام ميكن أن نرى من خالل تطبيق قانون مساواة الفرص يف
العمل ،فإن تطبيق هذا النوع من القوانني اشكايل وجزيئ من الناحية العملية .فاملجموعات السكانية املستضعفة
متيل اىل العمل يف سوق العمل الفرعية لعامل ضعفاء ،مؤقتني ،عدميي الحامية والحقوق ،ممن يواجهون عادة
رشوط تشغيل سيئة وانتهاكا لحقوقهم .هذه املجموعات متيل عموما اىل درجة اقل من التبليغ عن انتهاك
حوقها ،وتستصعب الدولة تطبيق قوانني العمل وضامن معايري تشغيل الئقة.
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إن استخدام قوة الرشاء ال يتطلب جهدا لفرض القانون ويستعني بقوة السوق من اجل احداث تغيري .لهذا
فيمكنه أن يدفع املساواة يف سوق العمل وان يدمج مجموعات سكانية مقصاة عن سوق العمل ،وبشكل ال
تنجح فيه ادوات سياسية أخرى.
وبفعل الحجم والتنوع الهائلني للرشاء الحكومي ،فإن تأثري املناقصات العامة عىل السوق الخاصة هائل هو
االخر .كذلك ،فإن تحريك تغيري بواسطة الرشاء الحكومي يؤثر عىل املزيد من الرشكات الخاصة لزيادة دمج
عامالت وعامل عرب بشكل مبارش .اخذا باالعتبار أن الكثري من الرشكيات املتنافسة عىل مناقصات تعزد اىل
القيام بذلك ،وبان الرشكات ال تسارع اىل االنفصال عن قوة برشية نوعية ،فيمكن االفرتاض ايضا ان دفع تشغيل
العرب فيها سيصبح ثابتا.
ادعاء :مصيدة التنظيم والبيروقراطية
قسم من معاريض سياسة الرشاء االجتامعي-االقتصادي يعربون عن خشية من أن تطبيق املعايري املقرتحة املرتبطة بتشغيل
عرب ،سيجعل عملية طرح املناقصات أكرث تعقي ًدا .هذا التعقيد من شأنه أن يؤدي اىل تكاليف غري مبارشة عالية :اطالة
مدة اجراءات طرح املناقصات ،وحتى استئنافات أكرث ملتنافسني أمام هيئات قضائية عىل نتائج املناقصات.
باالضافة اىل ذلك ،فإن اقرتاح السياسة األول الذي قدمناه ،والذي يلزم الرشكات املتقدمة اىل مناقصات بالتبليغ عن مستوى
دمج عرب يف قوة العمل وتقديم خطة لدفع دمجهم ،يلزم وجود هيئة تنظيم تقوم بجمع املعطيات وتتابع تطبيق
الخطط .إن إقامة هيئة تنظيم كهذه تستوجب انظمة وميزانيات.
جواب :يمكن تقليل التعقيدات البيروقراطية واالستناد الى هيئات واجهزة تنظيمية
موجودة ،وفي جميع األحول تفوق الفائدة االقتصادية للحراك تكلفته
إن كل مطلب من الرشكات املتنافسة عىل مناقصات عامة ،وادخال أي اعتبار يتجاوز العرض األرخص ،يجعل
من عملية طرح املناقصات أكرث تعقيدا ومع ّرضً ا لتكاليف غري مبارشة اضافية .مع ذلك ،فإن املتقدمني اليوم اىل
مناقصة عامة مطالبون باستيفاء رشوط االستقرار االقتصادي ،الحفاظ عىل حقوق العامل وما شابه .ميكن ترسيخ
سياسة التمثيل الالئق لعامالت وعامل عرب يف املناقصات بشكل بسيط قدر االمكان من ناحية بريوقراطية،
بحيث يستند ذلك اىل هيئات واجهزة تنظيمية موجودة.
إن التكاليف االضافية لطرح املناقصات ،مثال يف حالة متديد فرتتها بسبب استئناف قضايئ ،تتجاهل التكاليف
العالية املرتتبة عىل عدم التدخل يف السوق :سوق تسودها الالمساواة وفيها مجموعات سكان مقصاة عنها،
هي سوق تتضمن خلال متأصال ،أقل نجاعة وأقل تنافسية .يف الحالة قيد البحث هنا ،الثمن االقتصادي الذي
يدفعه االقتصاد االرسائييل بسبب عدم دمج العرب يف سوق العمل ،هو مثن هائل.
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يف كل ما يتعلق بتوصيتنا حول التبليغ عن بنية القوة العاملة وتقديم خطة لدفع متثيل الئق لعامل وعامالت
عرب ،ميكن أن يتم فحص املز ّودين بواسطة هيئة موجودة ،مثل مفوضية مساواة الفرص يف العمل التابعة لوزارة
االقتصاد ،مع اضافة معينة للقوة العاملة فيها .كذلك ،فلغرض خفض تكاليف التنظيم ،ميكن ان تتم الرقابة عىل
عيني ،مثل رقابة رضيبة الدخل أو رقابة مسجل الجمعيات.
تطبيق الخطة املقرتحة بشكل ّ
تضم توصياتنا امكانية اعطاء نقاط عىل مستوى التمثيل الالئق ،اىل جانب استخدام التمثيل الالئق كرشط مسبق
للتنافس يف املناقصة .أسلوب اعطاء النقاط هو اكرث مرونة ،ولكن باإلمكان وضع رشط مسبق ضمن املطالب التي
تبدأ من سقف حد أدىن للتمثيل الالئق وقيمة املناقصة لرتتفع مبرور السنوات (لغرض متكني الرشكات االقتصادية
فحصا تدريجيًا
من مالءمة قوة العمل فيها للمطلب) .رشط العتبة هو اجراء أبسط من ناحية بريوقراطية ويتيح ً
لنجاح الخطة اىل جانب تغيريات وتحديثات ،يف حال تطلّب االمر .سواء تحدثنا عن اسلوب اعطاء النقاط عىل
التمثيل الالئق او عن رشط مسبق ،فنحن نعتقد أنه يجب تطبيق هذه السياسة عىل املناقصات الكبرية حتى ال
تترضر املصالح الصغرية واملتوسطة التي تضم قوة عاملة أصغر من أن تستطيع ضامن متثيل الئق .كذلك ،يجب
قياسا بخصائص عرض القوة العاملة يف املجتمع العريب ،وليس أن يُفرض عىل
ترسيخ اجراءات طرح املناقصات ً
الرشكات تجنيد قوى عاملة غري موجودة.
ادعاء :فتح ابواب إلضافة المزيد من المطالب االقتصادية-االجتماعية للمناقصات
إن فتح األبواب لدفع سياسة اقتصادية-اجتامعية بواسطة مناقصات ،من شأنه ان يؤدي اىل اضافة املزيد من املطالب
مقياسا واض ًحا وشفافا ومتساويا
غري املرتبطة مبارشة بالرشاء ،بل قد يكون بعضها متناقضً ا ،مام سيعقّد العملية وال يوفر
ً
يتم اختيار الفائزين مبوجبه.
بخصوص دمج عامالت وعامل عرب ،هناك ادعاءات بأنه ستطرح مطالب مشابهة بخصوص مجموعات سكانية أخرى
مع ّرفة يف قانون التمثيل الالئق أيضً ا – نساء ،ذوو محدوديات ومهاجرو اثيوبيا ،وضم املجتمع الحريدي أيضً ا ،لنه اآلخر
يتميز بنسب مشاركة قليلة يف سوق العمل.
جواب :المجتمع العربي يواجه مصاعب خاصة أمام االندماج في سوق العمل
يوجد اىل جانب املجتمع العريب مجموعات اضافية ال يتم دمجها بشكل متساو يف سوق العمل .جرت العادة
عىل التعاطي مع النساء ،ذوي املحدوديات ،العرب ،مهاجرو اثيوبيا ومؤخرا الحريديم أيضً ا كمجموعات هدف
لسياسة الدمج الحكومية يف سوق العمل.
كل املجموعات املشار اليها اعاله تستوجب التعامل الف ّعال معها من قبل الدولة لزيادة اندماجها ،لكن عددا
من الرشوط املرتاكمة تجعل مسألة التدخل يف الطلب ذات صلة اكرب يف حالة العرب .اوال وقبل كل يشء حجم
هذه املجموعة السكانية ،التي تساوي اليوم نحو  21%من سكان ارسائيل – وهي رشيحة غري قابلة للمقارنة
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مع أية مجموعة سكانية اخرى .حجم املجموعة يشكل قوة كامنة جدية ملواجهة مشكلة قوة العمل الناقصة
يف سوق العمل .بكلامت اخرى ،االستثامر يف هذه املجموعة ستعود بالفائدة األكرب مبصطلحات نسبة املشاركة
يف سوق العمل.
كذلك ،هناك تالؤم بني خصائص املجتمع العريب وبني استخدام املناقصات كأدوات سياسية لزيادة نسب
تشغيل املواطنني العرب .يوجد اليوم يف املجتمع العريب عرض كبري من العامل واستعداد لالندماج يف سوق
العمل ،سواء عىل مستوى القيادة أو عىل مستوى الفرد .ولكن الرصاع القومي يؤدي اىل متييز شديد يف القبول
نقصا يف العامل وعرض لعامل عرب ،ليس هناك طلب مالئم عىل
للعمل ،بحيث انه حتى يف الفروع التي تعاين ً
عامل ،ويجب تشجيع الطلب عليهم يف السوق الخاصة .إن تحركا من خالل الرشاء الحكومي وحده الكفيل
بالقيام بذلك بشكل ف ّعال.

تلخيص
مقابل الخطر الكامن يف رفع التكاليف املبارشة للمناقصات وحتى تكاليف مع ّينة غري مبارشة لهذا التحرك،هناك الفائدة
االقتصادية األكرب لدمج املواطنني العرب يف سوق العمل ،والتي ستؤدي عىل املدى البعيد ايضً ا اىل التوفري يف املرصوفات
الحكومية عىل الخطط املتعددة لدمجهم .مثلام سبقت االشارة يف فصول سابقة ،فإن دمج العامل العرب والتنويع يف
التشغيل سيساهامن يف تحسني النتائج االقتصادية والتنافس يف القطاع الخاص.
الفصل التايل سوف يفحص كيفية قيام دول مختلفة يف العامل برشاء اجتامعي من أجل دفع أهداف اقتصادية-اجتامعية.
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أمثلة من العالم على استخدام المناقصات العامة
لدفع أهداف اقتصادية اجتماعية
يستخدم العديد من دول العامل القوة الرشائية لديها من أجل دفع أهداف اجتامعية واهداف االقتصاد املستدام ،وتؤثر
بالتايل عىل سوق القطاع الخاص .إن تفضيل العرض األدىن يف مناقصات الدولة يستبدل غري مرة باختيار العرض األجدى
اقتصاديا ( ،)MEAT – Most Economically Advantageous Tenderوهو يشدد عىل قيمة العرض االقتصادية
عىل املدى البعيد ،اىل جانب اعتبارات التكلفة الفورية للعمل ،املنتوج أو الخدمة 47.العديد من الدول تعتمد اسرتاتيجية
"الرشاء االجتامعي" ( )SRPP – Socially Responsible Public Procurementوتستخدم قوة الرشاء الواسعة
لديها من اجل التأثري عىل السوق .الدول تنجح بواسطة سياسة الرشاء املجدية يف دفع فرص تشغيلية ،تشغيل منصف،
احتواء اجامعي ،توافرية املوارد ،اعتبارات االستدامة واالستجابة ملعايري اجتامعية 48.سنقدم يف الفصل التايل وصفًا لنامذج
تنتهجها دول ع ّدة.

اتفاقيات دولية وشراء اجتماعي
تشكل سوق الرشاء االجتامعي  15-20باملئة من الناتج املحيل الخام يف الدول املتطورة والنامية ،وهي خاضعة ألنظمة
اتفاقيات فرعية ،ثنائية ودولية وقعت عليها الدول املختلفة.
اتفاقية الرشاء الحكومية ( )GPA – Government Procurement Agreementهي جزء من اتفاقيات منظمة
التجارة العاملية ،والتي تنظم التقدم اىل مناقصات الرشاء الحكومية بني الدول املوقعة عليها .اتفاقية الرشاء الحكومية
موقعة اليوم من قبل  42من اعضاء منظمة التجارة العاملية ،مبا فيه االتحاد االورويب باعضائه الـ  .27وقّعت ارسائيل عىل
االتفاقية يف العام  .1983هدف اتفاقية الرشاء الحكومية هو تشجيع التنافس عىل الرشاء الحكومي ،ودفع مبادئ عدم
التمييز (بني مزودين محليني ودوليني ،خصوصا) ،شفافية عملية الرشاء ،واالنصاف نحو مزودين محتملني.
دخلت الصيغة الجديدة التفاقية الرشاء الحكومية اىل حيز التنفيذ يف نيسان  ،2014وعىل الرغم من انها تعكس قليال
االجامع اآلخذ باالتساع بشأن دفع سياسات اجتامعية وبيئية يف مناقصات الرشاء الحكومية ،فام تزال تق ّيد قدرة الدول
املوقعة عىل وضع هذه االعتبارات يف مقدمة األولويات.

47 Craig
48 European Commission، Buying Social: A guide to taking account of social consideration in public
procurement (October 2010).
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نشاطات شائعة الستخدام الشراء االقتصادي-االجتماعي
ميكن العتبارات ومعايري دفع سياسة اقتصادية-اجتامعية أن ترسي يف مراحل مختلفة من مدة املناقصة 49.كل مرحلة
من مدة املناقصة متكّن تعاطيا مع السياسة االقتصادية االجتامعية املُراد دفعها ،بصورة مختلفة وتحت قيود مختلفة.
تعريف موضوع املناقصة ورشوطها  -ادخال اعتبارات واسعة لسياسة اجتامعية
يف اختيار ما يتم رشاؤه وكيف ،من خالل التشاور مع اصحاب الشأن من اجل فهم
االحتياجات ومع مزودين محتملني من أجل فهم قدرة السوق عىل تزويدها.
معايري التطبيق  -تعريف دقيق وقابل للقياس للمطالب من املز ّود ،مبا يف ذلك التطرق
ملميزات محددة للسياسة االجتامعية ،بشكل يتيح توافرية متساوية للمزودين.
هناك امكانية لعرض مناقصة فرعية ،ذات معايري أعىل من أجل تطبيق السياسة
املطلوبة ،اذا كانت العروض املستلمة يف اطارها مساوية يف تكاليفها لعروض تم تسلمها
يف املناقصة الرئيسية.
معايري للتنافس  -معايري إدارية واجتامعية يجب أن يستوفيها املتقدمون اىل املناقصة.
معايري لالختيار  -ميكن ملعايري االختيار ان تكون وفقًا للعرض األدىن ،أو األخذ باالعتبار
للسياسة االجتامعية-االقتصادية التي يُراد دفعها.
ميكن إدخال مطالب تدفع السياسة االجتامعية عىل نص اتفاقية التعاقد ،برشط أنه
متت االشارة اليها يف املناقصة.
يجب أن تحدد يف اتفاقية التعاقد رشوط لفحص التنفيذ وعقوبات عىل االخالل بالتنفيذ.
ميكن دفع سياسة مسؤولية اجتامعية لدى الفائز خارج اطار التعاقد الرسمي ،بواسطة
تأهيالت وتقديم معلومات.

قبل
المناقصة

مطالب
المناقصة

اختيار الفائز
شروط
تعاقدية،
تقييم التنفيذ
وإدارة
العالقات

49 Northern Ireland Assembly، The Integration of Social Issues in Public Procurement (May 2009).
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كندا
يتم يف كندا اعتامد خطتني لتشجيع تشغيل مجموعات مستضعفة بواسطة الرشاء الحكومي :خطة املقاولني الفدرالية
وقانون املساواة يف العمل.
يطبَّق قانون املساواة يف العمل عىل جميع الرشكات الخاضعة ألنظمة السلطة الفدرالية (بنوك ،رشكات إعالم ،رشكات
طريان وغريها) ،بينام تطبّق خطة املقاولني الفدرالية عىل مقاولني يسعون اىل الفوز مبناقصات فدرالية.
خطة المقاولين الفدرالية
تط ّبق خطة املقاولني الفدرالية يف كندا منذ  ،1986وتتمحور يف أربع مجموعات سكانية :نساء ،أصالنيون ،ذوو
محدوديات وأقليات مرئية ( ،)Visible minoritiesوهي تطبق أمام مقاولني غري خاضعني ألنظمة السلطة الفدرالية
والذين يستوفون الرشطني التاليني:
50

1.1أصحاب رشكة تضم نحو مئة عامل ثابت ،بوظيفة كاملة أو جزئية ،او عامال مؤقتني يعملون منذ  12اسبوعا أو أكرث.
2.2متنافسون عىل مناقصة للتزويد مبنتجات أو خدمات بقيمة مليون دوالر فام فوق.
املقاولون املتنافسون عىل املناقصة األوىل ملزمون بتوقيع اتفاقية لتطبيق خطة تفضيل مص ّحح .هذا االتفاق يلزمهم
بعمل متواصل أمام وحدة العمل والتطوير االجتامعي (ESDC – Labour Program of Employment and
 )Social Developmentيف وزارة العمل الكندية.
تحت صالحية خطة المقاولين الفدرالية
واجبات
1)1انشاء قاعدة معطيات حول قوة العمل– املشغّل مل َزم بانشاء قاعدة معطيات محتلنة لقوة العمل ،تشمل معلومات
عن تاريخ الدخول اىل العمل ،مجموعة االنتامء االجتامعية ،التصنيف املهني ،تواريخ الرتقية وتاريخ انهاء العمل.
2)2تحليل قوة العمل– املشغّل مل َزم باجراء تحليل لقوة العمل مرة واحدة يف الثالث سنوات عىل األقل ،لغرض تشخيص
التمثيل الناقص من خالل مقارنة مستوى التمثيل يف كل واحد من مجاالت العمل ،مع العرض التشغييل لكل وظيفة.
3)3تحديد أهداف للمدى القصري وللمدى الطويل– املشغّل مل َزم بتحديد أهداف معقولة ملدى زمني مؤلف من ثالث
سنوات ،من خالل األخذ باالعتبار ملستوى التمثيل الناقص يف الرشكة ،توافر عامل مؤهلني من مجموعة السكان
العينية يف مكان العمل ويف قوة العمل الكندية ،الزيادة املحتملة أو الرتاجع املحتمل يف قوة العمل خالل الفرتة التي
تتطرق اليها األهداف ،والتب ّدل املتوقع للعامل يف الفرتة ذاتها .كذلك ،يحدد املقاول أهدافا للمدى البعيد ،لسد فجوات

 ،”Federal Contractors Program“ 50عىل موقع العمل والتطوير االجتامعي الكندي.www.esdc.gc.ca :
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التمثيل التي لن يتم سدها يف املدى القصري .يتم تحويل الخطة للفحص لدى وحدة العمل والتطوير االجتامعي.
4)4بذل جهود معقولة وتحقيق تقدم معقول– املقاول مل َزم باثبات القيام بجهود معقولة (دعم مستمر من املناصب
العليا الجراء وتنفيذ التفضيل املصحح ،مأسسة أجهزة لتحمل املسؤولية عن تحقيق األهداف للمدى القصري ،استثامر
الئق ملوارد مالية وموارد قوى عاملة برشية ،تطبيق اسرتاتيجية لتشكيل مكان عمل خال من املعيقات ،اتخاذ خطوات
لزيادة التمثيل يف املجاالت التي تبني فيها وجود متثيل ناقص) وتقدم معقول (الوصول اىل  80%عىل األقل من اهداف
القبول للعمل والرتقية ،أو  80%عىل األقل من األهداف الشاملة والتقدم يف سد فجوات التمثيل ضمن االطار الزمني
الذي تم تحديده).
وحدة العمل والتطوير االجتامعي ( )ECDCتقيّم االلتزام بالخطة التي تم تقدميها ،من خالل اخذ ادارة املخاطر
باالعتبار .تستند التقييامت عىل نتائج العمل عىل دفع التمثيل الالئق ،ويجري فحصها مقابل مطالب خطة املقاولني
الفدرالية ( .)FCPاملقاولون الذين مل يلتزموا مبطالب الـ  FCPبخصوص تفعيل خطة التفضيل املصحح ،ال يعود بإمكانهم
الفوز مبناقصات فدرالية مستقبلية ،وتنرش اسامؤهم يف قامئة املقاولني الذين مل يلتزموا مبطالب التمثيل الالئق .ميكن
لنتائج عدم االلتزام ان تؤدي ايضً ا اىل الغاء التعاقد.
األنظمة التي تضعها وحدة العمل والتطوير االجتماعي ()ECDC
تقييم التنفيذ الذي يأخذ باالعتبار تقييم املخاطر ،يجري لغرض تحديد االلتزام/عدم االلتزام بالخطة.
1)1تقييم بعد السنة األوىل– يتم بعد السنة األوىل فحص املركبات التالية :جمع معلومات عن قوة العمل ،تحليل قوة
العمل ،وتحديد أهداف قابلة للقياس عىل املدى القصري واملدى الطويل.
2)2تقييم بعد ثالث سنوات– ويجري بشكل عشوايئ ،حيث يتم اختيار قسم من املقاولني للتقييم ،ويُفحص التقدم
املعقول نحو انشاء مكان عمل يطبق التفضيل املصحح والتمثيل الالئق ،وجهود معقولة الجراء التفضيل املصحح.
تقييم التنفيذ لمشاركين في خطة المقاولين الفدرالية
املقاولون الذين يستوفون املطالب يبقون يف قامئة املشغلني املرخص لهم املشاركة يف مناقصات فدرالية .عدم االلتزام
باملطالب يح ّدد حني ال يظهر املشغّل استعدادا لتطبيق التزامه بالتفضيل املصحح .قبل تحديد عدم االلتزام يتم تبليغ
املقاول بذلك ،ويعطى امكانية تنفيذ التصحيحات املطلوبة او تقديم استئناف عىل القرار ،ويتم الحقا تعيني مقيّم
خارجي لفحص ادعاءاته.
بدال من تحديد نهايئ لعدم االلتزام باملطالب ،يح َّول اسم املقاول اىل قامئة املشغلني غري املرخّص لهم بالتقدم اىل
مناقصات فدرالية ،ويؤدي األمر يف حاالت معينة اىل انهاء التعاقد معه .لغرض القبول مجد ًدا للخطة ،يجب عىل املقاول
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تطبيق التفضيل املصحح يف مكان العمل ،تبليغ وزارة العمل عن تطبيق خطوات التفضيل املصحح والخضوع لتقييم
مجدد بشأن التزامه مبطالب .FCP
قانون المساواة في العمل
جرى س ّن قانون املساواة يف العمل عام  1986وهو يرسي عىل جميع الرشكات الخاضعة ألنظمة السلطة الفدرالية (بنوك،
رشكات إعالم ،رشكات طريان وغريها) .ينص القانون عىل أن هذه الرشكات مجربة عىل اتخاذ سياسة مبادرة فاعلة لزيادة
نسبة متثيل املجموعات األربع :نساء ،أصالنيون ،ذوو محدوديات وأقليات مرئية .كذلك ،يطالب القانون الجديد بإزالة
املعيقات أمام تشغيل أشخاص من تلك املجموعات ،مثل توافرية تح ّرك كرايس العجالت .كذلك ،فاملشغلون مطالَبون
بانتهاج سياسة ايجابية لدفع أجور العامل من تلك املجموعات ،تأهيلهم ،الحفاظ عليهم وترقيتهم.
يفصل املعطيات بشأن
وزارة العمل الكندية ملزمة وفقا لقانون املساواة يف العمل ،بأن تقدم تقريرا سنويا للربملانّ ،
التمثيل الالئق لدى رشكات تشغّل مئة عامل فام فوق .يتضمن التقرير معطيات عن مستوى متثيل كل واحدة من
املجموعات ،وكذلك معطيات حول جودة التشغيل ،مثل مستوى األجر ،القبول للعمل ،ترقية عامل وانهاء التشغيل.
يف تقرير عن العام  201551هناك معلومات عن  501من الرشكات والهيئات التي تشغّل  740,740عامال ،يشكلون م ًعا
 4%من قوة العمل الكندية.
رسم بياني  :8تطوّر في تمثيل مجموعات أقلية في شركات خاضعة ألنظمة السلطة
الفدرالية في إطار قانون المساواة في العمل2014–1987 ،
عرض العمال في السوق
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 51قانون املساواة يف العمل :تقرير سنوي.2015 ،

 ،2015 Report Annual :Act Equity Employmentنفس املصدر.
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مثلام ميكن أن نرى ،ففي السنوات  1987-2014ارتفع متثيل األقليات املرئية بأكرث من  ،300%من  5%اىل  .20.4%متثيل
األصالنيني ارتفع بنسبة  ،200%من  0.7%اىل  .2.1%متثيل أصحاب املحدوديات ارتفع بـ  ،75%من  1.6%اىل .2.8%
متثيل النساء ارتفع بأقل من واحد باملئة ،من  40.9%اىل .41.4%
يتبي من املعطيات بأن خطة التمثيل الالئق ترتك تأث ًريا باألساس حني يتم تفعيلها نحو مجموعات تستصعب االندماج يف
سوق العمل بشكل خاص .وأن هناك فجوة جدية بني عرض العمل وبني مستوى اندماجهم يف العمل.
السيدة جي ستينسون ،املديرة الكبرية يف وزارة العمل الكندية ،عرضت النجاح الكبري للخطط ،خالل لقاء مع جمعية
سيكوي .الخطط الكندية متثل دم ًجا ملطلب التغيري العميق ،الدعم الحكومي والتنظيم الفاعل ،وقد أدت اىل نتائج
وخصوصا لدى اكرث املجموعات السكانية إقصا ًء ،حيث الفجوة بني عرض العامل فيها وبني متثيلهم يف
الفتة لالنتباه،
ً
سوق العمل ،فجوة جدية.

الواليات المتحدة األمريكية
وفقًا لقانون حقوق املواطن من العام  ،1964يرسي واجب التبليغ عن مواقع عمل يعمل فيها أكرث من مئة عامل أو
مواقع عمل يعمل فيها أكرث من خمسني وتحظى مبناقصات فدرالية .تشتمل إستامرة واجب التبليغ 52عىل تط ّرق اىل
النوع االجتامعي واألصل االثني للعامل يف تسع فئات مختلفة (تقنيون ،مزودو خدمة وما شابه) .يف حالة املقاولني
الفدراليني ،يجب عليهم التبليغ أيضً ا عن خريجي الجيش وأشخاص ذوي محدوديات.
تقييم وتطبيق :وفقًا ألمر رئايس رقم ( 11246مساواة الفرص يف العمل ،بند "عدم التمييز يف التشغيل بواسطة مقاوولني
ومقاولني ثانويني تابعني للحكومة") عام  ،1965يرسي عىل املقاولني الثانويني يف مناقصات فدرالية واجب التفضيل
التصحيحي باإلضافة اىل واجب التبليغ.
املشغّل مطالَب يف إطار هذا الواجب بوضع خطة للتفضيل التصحيحي ،تشمل تحليال ملميزات القوة العاملة ،تشخيص
مجموعات موجودة يف وضعية متثيل متدنية وبلورة خطوات وجدول زمني لزيادة فرص التشغيل ملجموعات تتعرض
53
للتمييز.
املكتب الحكومي املسؤول عن مقاويل الحكومة ( )Office of Federal Contract Compliance Programsيجري
رقابة عىل املقاولني الفدراليني ،ويف حال مل يستوفوا املطالب التنظيمية ويف حال اقتضت الرضورة ،يقوم بالتبليغ ملفوضية
مساواة الفرص يف العمل ( .)Equal employment opportunity commissionميكن للمفوضية اتخاذ خطوات
54
ضد املقاولني قد ترتاوح ما بني إلغاء التعاقد وحتى منع إمكانية مستقبلية للتنافس عىل تعاقد فدرايل.
خصوصا
األبحاث من عام  2006و -2016فحصت فاعلية خطط تطوير التشغيل املتنوعة ،وجدت ان هذه الخطط فعالة
ً
 52استامرة منوذجية لواجب التبليغfile:///C:/Users/roi_grufi/Desktop/eeo1-2.pdf :
https://www.dol.gov/ofccp/TAguides/sbguide.htm2 53
https://www.dol.gov/ofccp/regs/statutes/eo11246.htm 54
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حني يكون املشغل مقاوال فدراليا .وينسب الباحثون هذا الفرق اىل املطالب التنظيمية من قبل الدولة ،والتي توفر
للمشغّل دافعية لتطوير التن ّوع التشغييل.
وجدت األبحاث أيضً ا أنه يوجد لهذه السياسة أثر إيجايب عىل مواقع العمل التي مل يسبق لها أن فازت مبناقصات
فدرالية ،ولكنها تقوم كجزء من االستعداد للمناقصة بتطبيق سياسة التن ّوع التشغييل55.

االتحاد األوروبي

يف شباط  2014دخلت ح ّيز التنفيذ التعليامت الجديدة لالتحاد األورويب بخصوص عملية الرشاء الحكومي ،التي تشري
اىل تغيري دراماتييك يف التوجه اىل الرشاء العام بوصفه محركًا لسياسة اجتامعية-اقتصادية ،وتشتمل عىل تعليامت تشجع
الرشاء االجتامعي وتسهله ( 56.)SRPP – Socially Responsible Public Procurementهذه التعليامت يجب أن
ترتسخ يف قوانني الدول األعضاء ابتداء من نيسان .2016

تعليمات االتحاد

1)1بند اجتامعي شامل :وفقًا لهذا البند ،فإن رشكات االتحاد ملزمة بالتأكد من االنصياع لقوانني العمل ،قوانني بيئية
وقوانني اجتامعية يف املناقصات التي تعرضها ،وميكنها أن ترفض رشكات ال تستويف تلك الرشوط .كذلك ،فإن رشكات
االتحاد ملزمة برفض اقرتاحات رخيصة يف املناقصات ،إذا كان سعرها املنخفض ناب ًعا من عدم االنصياع اىل قوانني
اجتامعية وبيئية ،قوانني عمل ،اتفاقيات جامعية ذات صلة والقانون الدويل.
2)2وسائل لتضمني املناقصات معايريا اجتامعية :ميكن وفقًا للتعليامت الجديدة ان تؤخذ باالعتبار عملية انتاج الرشاء،
وتفضيل رشكات تلتزم بتشغيل مجموعات سكانية مقصاة .ميكن أيضً ا أن تؤخذ باالعتبار ظروف العمل العينية للعامل
يف مناقصة فيام يتجاوز الرشوط املطلوبة يف القانون.
3)3تشجيع االحتواء االجتامعي :وفقا للتعليامت الجديدة ،ميكن لرشكات االتحاد ان تخصص مناقصات من كل األنواع
ملنظامت ومصالح اجتامعية يتبع فيها  30%من املشغلني ملجموعات سكانية مقصاة ،وكذلك تخصيص مناقصات
معينة ملنظامت لغايات غري ربحية ،لفرتة ثالث سنوات.
4)4تطبيق األنظمة عىل مقاولني ثانويني – السلطات املتعاقدة مبناقصات ملزمة بالتأكد من ان املقاولني الثانويني أيضً ا
ينصاعون للقوانني البيئية ،االجتامعية وقوانني العمل ،االتفاقيات الجامعية والقانون الدويل .كذلك ،ميكن يف مرحلة
البدء باملناقصة ايضً ا الطلب من الرشكة تقديم تفاصيل جميع املقاولني الثانويني لديها ،عىل امتداد سلسلة التزويد.
ميكن لرشكات االتحاد أيضً ا الدفع مبارشة للمقاولني الثانويني.

55 Alexandra Kalev, Frank Dobbin and Erin Kelly: Best Practices or Best Guesses? Assessing the Efficacy
of Corporate Affirmative Action and Diversity Policies ; Alexandra Kalev, Frank Dobbin and Erin Kelly: Rage
against the Iron Cage The Varied Effects of Bureaucratic Personnel Reforms on Diversity
56 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the council of 26 February 2014 on Public Procurement.
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إلغاء التعليامت الجارفة بربط السياسة االجتامعية املض ّمنة يف املناقصات بشكل مبارش مع موضوع املناقصة ،هي اعرتاف
بأنه ال ميكن دفع سياسة اجتامعية اقتصادية متنح افضليات من جهة ،واملساس برشوط االنتاج والعمل ملن يزودون
الجمهور باحتياجات ،من جهة ثانية .كذلك ،فإن مواجهة مسألة سلسة التزويد تل ّمح للمقاولني وكذلك للحكومات بأن
املسؤولية عن جودة الرشاء وظروف العامل الذين يوفرونه تظل لدى طالب الخدمة – أي الدولة .هذه التغيريات تشري
اىل اعرتاف بأنه من املحبذ أن تؤثر الحكومات عىل السوق بواسطة قوة الرشاء لديها.
نحن نويص بأن تتبنى حكومة ارسائيل هذه التعليامت يف كل ما يتعلق بتشغيل عامل عرب.
نشاطات شائعة الستخدام قوة الشراء االجتماعي-االقتصادي في االتحاد األوروبي
إن نطاق السياسة االجتامعية التي ميكن دفعها بواسطة مناقصات الرشاء هو نطاق واسع ،والدول الراغبة يف دفع
أهداف اجتامعية-اقتصادية تنزع اىل دمجها يف مناقصات عامة بطرق متعددة .يتبني من بحث أجري يف الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب 57أن بني رشكات االتحاد األورويب التي تدفع بسياسة اقتصادية-اجتامعية يف املناقصات 21% ،تدفع
دمج مصالح صغرية ومتوسطة 23% ،تدفع تجارة منصفة 26% ،تستخدم املناقصات لغرض دمج مجموعات سكانية
ُمقصاة يف سوق العمل 32% ،تعمل عىل دفع رشوط تشغيل منصفة ،و 32%تستخدم املناقصات العامة لغرض دفع
فرص عمل لغري املشغّلني.

نشاطات شائعة للمتابعة والتقييم في االتحاد األوروبي
 16.3%فقط من دول االتحاد األورويب التي تدفع املسؤولية االجتامعية يف الرشاء تقوم برقابة راسخة عىل مامرسات
الفائزين ،سواء بسبب النقص يف املوارد والدعم السيايس أو بسبب النقص يف املعلومات املطلوبة بشأن التنظيم الناجع.
أساليب املتابعة والتقييم تستخدم قبل املناقصة وخاللها ،وتعتمد عىل تقارير من املقاولني وفحوصات خارجية.
تصريحات متنافسين وتقديم أدلة – ترصيح للمتنافسني يف املناقصة حول ماضيهم يف االنصياع ملعايري
املسؤولية االجتامعية .اىل جانب الترصيح الذايت ،ميكن مطالبتها بإثباتات موثقة.
استمارات متابعة – ميكن إلزام الفائز بتعبئة استامرات متابعة حول تقدمه يف خطط املسؤولية االجتامعية،
برشط أن يكون املطلب قد ورد يف رشوط املناقصة.
فحص خارجي – ميكن اجراء فحوصات خارجية ،سواء فحص متنافسني محتملني قبل مرحلة اعطاء املناقصة ،أو
من فحص تطبيق املناقصة .ميكن لتكلفة الفحص الخارجي أن تتوالها السلطة املتعاقدة او الفائز.

)57 Strategic Use of Public Procurement in Europe, European Union (2011
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تنرش حكومة الدامنارك خطوطًا توجيهية للسياسة االجتامعية يف مناقصات عامة ،ويجب عليها أن تد َمج يف معايري لتنفيذ
جميع املناقصات العامة ،مع التشديد عىل فرص بالعمل والدمج االجتامعي ،لكن التعليامت غري مض ّمنة يف القانون.
دفع فرص التشغيل :رشوط املناقصات املتعلقة بأعامل وخدمات تلزم قوة عاملة محلية ،تستوجب ،جزئيًا عىل
األقل ،بأن يتم تجنيد نحو  5-10%من قوة العمل ،من بني خمس مجموعات ملعطلني عن العمل.ويدفع  50-75%من
أجر هؤالء العامل من قبل املز ّود ،والباقي من دعم حكومي .عىل الرغم من أن الخطة غري مض ّمنة يف القانون ،فإن
السلطات املحلية ملزمة بتقديم خطة لذاك الغرض متتد عىل أربع سنوات.
تشغيل منصف :أقرت الدامنارك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص التشغيل املنصف ،دمجتها يف املناقصات
وهي ملتزمة بها قانونيًا.
دفع مصالح تجارية صغيرة ومتوسطة :تُبذل جهود لتشجيع مصالح تشغل أقل من  250عامال بأن تشارك
يف مناقصات حكومية ،وهناك نهج لتوزيع املناقصات الكبرية عىل مناطق جغرافية ،لهدف متكني مصالح تجارية صغرية
ومتوسطة أيضً ا من املشاركة فيها.
تقييم وتطبيق :املناقصات الحكومية تحت خاضعة لرقابة السلطة الدامناركية للمنافسة (The Danish Competition
 ،)Authorityواملخولة بفحص استيفاء رشوط املناقصات .ميكن لعدم االنصياع أن يؤدي اىل الغاء تعاقد وحتى اعالق
الرشكة .هناك عمليا صعوبة يف التقييم والتطبيق بسبب النقص يف أجهزة معيارية للتبليغ والرقابة.

إيرلندا الشمالية
بدأت سياسة االقتناء واملشرتيات االجتامعية يف إيرلندا الشاملية عام  ،2002حني قررت حكومتها استغالل امليزانيات
الضخمة املخصصة للمشرتيات والخدمات ،الواقعةتحت ترصفها ،من أجل دفع وتطوير فرص تشغيل لنساء ورجال كانوا
خارج دائرة العمل لفرتة طويلة .حكومة إيرلندا الشاملية انطلقت يف مرشوع تجريبي تم يف إطاره وضع معايري لتشغيل
املعطّلني عن العمل يف  20مناقصة حكومية ،يف مجاالت التنظيف ،خدمات الطعام ،األمن والبناء ،وتراوحت ما بني 700
ألف و  8,5مليون جنيه اسرتليني.
طُلب من املتنافسني عىل املناقصات تقديم ترصيح سيايس اجتامعي ( )social policy statementوخطة عمل لتشغيل
تفصل كيفية تشغيل عامل كانوا خارج دائرة العمل .عند الفوز باملناقصة تم إلزام مز ّود الخدمة
معطّلني عن العملّ ،
بتطبيق الخطة التي قدمها تحت رقابة ممثلني للحكومة :أجروا خالل سنتني مقابالت شخصية مع مز ّودي الخدمات
وجمعوا وفحصوا أوراق املناقصة وخطة العمل .كانت خطة العمل مبثابة العامل الحاسم بشأن اختيار مز ّود الخدمة ،فقط
متنافسني .املساواة ُعرفت كفارق حتى  2%من معيار "صاحب األفضلية االقتصادية األكرب" وفارق
حني ظهر تعا ُدل بني
َ
59
حتى  1%يف املعيار "السعر األدىن".
58 Legal and Policy Review of SRPP frameworks in selected EU Member States.

 59مصطلح "صاحب األفضلية االقتصادية األكرب" أو باالنجليزية  Most Economically Advantageous Tenderيتطرق اىل معيار الجودة اىل
جانب معيار السعر يف تحديد نقاط املناقصة .وهكذا ميكن ان تتضمن عوامل الجودة اعتبارات جاملية أو بيئية ،مواعيد التسليم ،خدمات ما بعد
البيع وغريها .باملقابل ،فإن مصطلح "السعر األدىن" هو مبعناه األبسط ويتطرق اىل متنافس قدم االقرتاح األدىن سع ًرا كمعيار للفوز باملناقصة.
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قياسا بخطط أخرى وكانت التكاليف
أعلن عن نجاح املرشوع التجريبي .فقد كان املرشوع من ناحية الدولة مجديًا مال ًيا ً
االدارية منخفضة .من ناحية مزودي الخدمة ،اثنان منهم فقط ( )10,5%تحدثا عن ارتفاع يف التكاليف نتيجة للمرشوع،
خصوصا يف مجال البناء،
وثالثة فقط ( )15,8%قالوا إن املرشوع تطلب منهم عمال أكرث .العديد من مز ّودي الخدمة،
ً
حولوا خطة العمل التي قدموها اىل جزء من سياسة رشكاتهم.
عىل أثر املرشوع التجريبي ،أدرجت حكومة إيرلندا الشاملية تغيريات يف سياساتها عىل مدى السنوات بخصوص
املشرتيات واالقتناء من أجل التطوير املستدام وتحقيق أهداف اقتصادية ،اجتامعية وبيئية .ويف العام  2011أعادت
الحكومة تعريف مصطلح "االقرتاح األجدى" بشكل يجعله موج ًها لسياسات املناقصات ،وأضافت اىل جانب مركبات
السعر والجودة أهدافًا اجتامعية وبيئية أيضً ا .عمل ًيا ،تم يف الخطط الحكومية  2011-2015تضمني بنود اجتامعية (مثل
تشغيل معطّلني عن العمل) يف جميع املناقصات املنشورة للمزودين ،الخدمات والبناء.

فرنسا
املسؤولية االجتامعية املتعلقة بالرشاء العام يف فرنسا ،ليس منصوصا عليها يف القانون .الجهاز القضايئ الفرنيس حازم
جدا يف موقفه ضد تفضيل منافسني بفعل اعتبارات غري اعتبارات السعر ،لكن الجهاز السيايس القطري واملحيل يعتمد
توجها ايجابيا نحو الرشاء االجتامعي .60املنظامت االجتامعية منخرطة يف العملية ،من املرحلة التمهيدية للمناقصة وحتى
مرحلة الرقابة عىل تطبيق بنود املسؤولية االجتامعية ،ويهتم الحكم املركزي برفع وعي املز ّودين لسياسة املسؤولية
االجتامعية بواسطة دورات استكاملية.

دمج ذوي المحدوديات :املقاولون ملزمون بدمج نسبة معينة من ذوي املحدوديات يف املناقصات .الفائزون
لديهم امكانية تنفيذ التزاماتهم بواسطة اخراج قسم من املناقصة اىل ورشات للتشغيل املحمي .عدم االنصياع يجر عىل
صاحبه غرامة ت ُدفع لصندوق يعمل عىل دمج ذوي محدوديات يف سلك الخدمة العامة.
دفع فرص تشغيل :يوجد يف مناقصات كثرية لسلطات محلية بنود تقيض بانتاج تشغيل ملعطّلني عن العمل وشباب
غري متعلم .ميكن للفائزين تنفيذ التزاماتهم بواسطة اخراج قسم من املناقصة اىل منظامت مختصة بالدمج يف العمل.
دفع مصالح اقتصادية صغيرة ومتوسطة :ليس يف املناقصات امكانية لتفضيل مصالح تجارية صغرية ومتوسطة،
ولكن هناك نهج لتقسيم مناقصات كبرية والطلب من مزودين بإخراج قسم من املناقصة ملصالح تجارية صغرية ومتوسطة.

تستخدم الدول التي تم استعراضها ودول كثرية أيضً ا الرشاء العام من أجل دفع أهداف سياسات وبلورة سوق العمل
الخاصة .دفع السياسة االجتامعية-االقتصادية بواسطة مناقصات ميكن أن يتم بعدة وسائل ترشيعية وأخرى ،وأن ترتافق
بنطاق واسع من وسائل التنظيم.

 60نفس املصدر
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سوابق لدمج اهداف اجتماعية في قانون واجب
المناقصات في اسرائيل
تعاقدات الحكومة يف ارسائيل مع مزودين لغرض تلقي خدمات ومنافع ،تتم يف اطار قانون واجب املناقصات (.)1992
ينص القانون عىل ان كل هيئة حكومية ،رشكة حكومية ،صندوق مرىض ومجلس ديني ،يرسي عليها واجب اجراء مناقصة
اذا كانت راغبة بتلقي خدمات من هيئات خاصة او رشاء اي عقار منها يفوق سعره مبلغًا محد ًدا.
هدف القانون هو املساواة واالدارة السليمة ،وهو يسعى اىل تحقيق ذلك بواسطة اعطاء فرصة متساوية لكافة املتنافسني،
وجدوى اقتصادية يف استخدام اموال الجمهور بواسطة اختيار العرض األدىن او األجدى.
هناك خشية عميقة يف حكومة ارسائيل من وضع اهداف اجتامعية يف قانون واجب املناقصات ،مثلام رشح ممثلو الدولة
لـ  61.OECDوفقا الدعاءات عدد من موظفي الحكومة ،فإنه ميكن لتوسيع قانون التمثيل الالئق من خالل قانون واجب
املناقصات أن يؤدي اىل تشويهات :توسيعه من اجل تضمينه اهدافا إضافية ،حتى تلك املتساوقة مع اهداف الحكومة،
من شأنه أن يجر لتضمينه املزيد من املواضيع ،وبالتايل الحاق الرضر بالنجاعة االقتصادية لعملية عرض املناقصات .هناك
أيضً ا خشية من أن تضمني القانون أهدافا اجتامعية سيناقض معاهدة الرشاء الحكومي ملنظمة التجارة العاملية التي
وقعتها ارسائيل .وفقا لهذه االتفاقية ،ارسائيل ملزمة بتمكني رشكات دولية من التنافس عىل تزويد خدمات ،بينام االلتزام
بتمثيل الئق من شأنه ،وفقا للوزارة ،ان يصعب عىل رشكات أجنبية يف التنافس عىل تقديم خدمات .لقد تطرقنا يف
بتوسع.
الفصل  ،7أسئلة وأجوبة حول استخدام املناقصات العامة لدفع تشغيل العرب ص ( )37-41اىل هذه االدعاءات ّ
عىل الرغم من تحفظات عدد من موظفي الحكومة ،فنحن نحاجج بأن دمج عامل عرب يف االقتصاد بواسطة مناقصات
الحكومة هو ارخص الطرق – ألنه ليس مرشوطا بخطط خاصة وغالية التكلفة ،وأنجعها – ألن لها تأث ًريا واسعا وبعيد
املدى عىل دفع تشغيل عرب يف السوق الخاصة.
كذلك ،وخالفا ملوقف معاريض دفع تشغيل العرب بواسطة مناقصات ،يشكل قانون وأنظمة واجب املناقصات اليوم أيضً ا
وسيلة لدفع أهداف اجتامعية وأخرى ،تعترب األنجع اقتصاديًا عىل املدى البعيد ،كام ييل:
تفضيل منتجات محلية :أدخل اىل حيز التنفيذ عام  1993بند ( 3أ)أ 1الذي يسمح بتفضيل منتجات محلية
يف مناقصات .عام  2010دخل حيز التنفيذ أمر ساعة إضايف ،ميكن للحكومة مبوجبه أن تحدد يف األنظمة تفضيل رشاء
منتجات نسيج محلية لجهاز األمن ووزارة األمن الداخيل ايضً ا.
تفضيل التعاقدات بفعل التزامات بتعاون دولي :أدخل اىل حيز التنفيذ عام  1994بند ( 3أ)أ 2الذي
يسمح بتفضيل اقرتاحات بسبب التزام الحكومة بتعاون تجاري دويل أو رشاء متبادل دويل.
61 Ministry of Industry، Trade and Labor، Progress report on the implementation of the OECD
recommendations in OECD Reviews of labor market and social policies: Israel (June 2012).
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تشجيع نساء يف العمل :أدخل عام  2012اىل القانون بند (2ب) ب ،واذا كانت مبوجبه نتائج العرض متامثلة ،ت ُعطى
أفضلية لعروض قدمتها مصلحة تجارية تديرها امرأة.
تشجيع مصالح صغيرة ومتوسطة :يف العام  2013أصدر مدير الرشاء الحكومي يف قسم املحاسب العام أمر
ساعة لدمج مصالح تجارية صغرية ومتوسطة يف مناقصات حكومية .وفقًا لألمر ،يجري فحص املناقصات قبل نرشها،
ويكون باإلمكان اجراء تعديالت يف نطاق التعاقد والرشوط التمهيدية املفصلة فيها ،من أجل متكني دمج مصالح تجارية
صغرية ومتوسطة .كذلك ،يتضمن األمر واجب التبليغ عن درجة دمج مصالح تجارية صغرية ومتوسطة يف مناقصة رشاء.
هذه األمثلة تدل عىل أن النظرة األوسع للفائدة االقتصادية الكامنة يف دفع سياسة مرغوب فيها بواسطة مناقصات،
تزداد رسوخًا يف سياسة الرشاء االرسائيلية ،وأن إرساء أهداف السياسة يف عملية عرض املناقصات ال تتناقض مع
السياسة الحالية.
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تلخيص
يشكل املواطنون العرب نحو خُمس السكان يف جيل العمل .لكن نوعية تشغيلهم ودخلهم من العمل أدىن بشكل واضح
منها لدى مجمل السكان ،ونسب الفقر لديهم أعىل بكثري مام يف سائر املجتمع االرسائييل .وتنضم اىل هذا التوقعات
الدميوغرافية ملكتب االحصاء املركزي ووزارة املالية ،التي تؤكد انه إذا ما استمر هذا التو ّجه فإن االقتصاد االرسائييل
سيترضر بشدة ،ويتوقع حدوث انخفاض يف نسب التشغيل ويف مستوى الناتج للفرد ،اىل جانب ازدياد العجز يف امليزانية.
تعمل الدولة منذ العام  2010عىل تقليص الفجوات بني املواطنني العرب واملواطنني اليهود ،يف اطار عدد من الخطط
متعددة السنوات .مع ذلك ،فإن تقرير مراقب الدولة املنشور يف أيار  2016والذي فحص نشاط الدولة لتشجيع دمج
السكان العرب يف العمل ،أق ّر بأن نشاط الحكومة يف هذا الشأن يشوبه النقص ،وأق ّر بان مستويات االستثامر ووترية
62
التقدم غري كافيني لتقليص الفجوات عىل املدى البعيد.
املعيقات املاثلة أمام تشغيل عامالت وعامل عرب يف سوق العمل االرسائيلية كثرية ،متنوعة وقوية ،وهي تشكل م ًعا
دم ًجا مدم ًرا يتطلب مواجهة تتالءم مع حجم التحدي .دولة ارسائيل تستثمر اليوم مبالغ مالية كبرية من اجل زيادة
خصوصا من خالل التوافرية املادية وتأهيلهم مهن ًيا .فمثال ،ينص قرار الحكومة األخري
عرض العامل العرب يف االقتصاد،
ً
الذي اتخذ بهذا الشأن يف كانون األول  2015تعديال دراماتيكيًا يف منظومات تخصيص امليزانيات للمواطنني العرب،
أساسا اىل تحسني دمجهم يف
ويف غضون ذلك تم توجيه ميزانيات جدية للمجتمع العريب يف مجاالت سياسات تهدف ً
سوق العمل :إقامة حضانات نهارية ومواصالت عامة يف السلطات املحلية العربية ،تحسني تخصيص امليزانيات يف مجال
التعليم وغريها.
ولكن مهام بلغت خطوات الحكومة لتشجيع تشغيل العرب ،جودة واهمية ،فمن دون العالج املكثف للطلب املنخفض
عىل عامل عرب وهو النابع من التمييز عىل خلفية قومية ،فإن سوق العمل االرسائيلية تجد نفسها مع عرض آخذ
باالزدياد لعامل عرب يسعون اىل الدخول لسوق عمل غري مستعدة الستيعابهم .هذا الوضع يزيد من االحباط يف
املجتمع العريب ويرض بفاعلية نشاط الحكومة .لذلك ،فمعالجة زيادة الطلب عىل عامل عرب هي مسألة حاسمة ،سواء
من ناحية توقعات تطور قوة العمل يف ارسائيل أو بكونها خطوة مكملة لنشاط الحكومة .عدم معالجة الطلب سيهدد
التطبيق لجهود الحكومة .توجد امام حكومة ارسائيل اليوم وسيلة ناجعة ورخيصة ملعالجة جانب الطلب عىل عامالت
وعامل عرب وبالتايل دفع تشغيلهم :استخدام قوتها الرشائية .والعديد من دول العامل ،بينها كندا ،الواليات املتحدة
والكثري من دول االتحاد األورويب تزيد من الطلب عىل تشغيل مجموعات مستضعفة بواسطة ترسيخ مطلب تشغيلها يف
اطار مناقصات الدولة املعروضة عىل السوق الخاصة ،وتنجح يف إحداث تغيري جدي يف أمناط تشغيل تلك املجموعات.
إن تشجيع تشغيل عرب بواسطة مناقصات هو حل ميكن إلرسائيل أن تطبقه بشكل رخيص وف ّعال.

" 62نشاطات الدولة لتشجيع دمج السكان العرب يف العمل" ،ينظر الهامش  5أعاله.
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نحن ال نتجاهل التكاليف واملصاعب املنوطة باعتامد هذه الخطوة ،لكننا حاججنا يف هذه الوثيقة بأن الفائدة التي
تعود بها هذه الخطوة عىل االقتصاد ،اعىل بكثري من تكاليفها وعرضنا األنظمة املقرتحة والطريقة التدريجية لتطبيقها.
إن دافعية القطاع الخاص لدفع تشغيل العرب يف اطار الخطة تكمن يف الفوائد التي عرضناها ،النابعة من التنويع يف
التشغيل ،وكذلك يف ميزانيات الحكومة – عرشات املليارات -املعروضة سنويًا عىل السوق الخاصة يف اطار مناقصات
الدولة.
إن توجيه قوة الدولة الرشائية نحو دفع تشغيل العرب يف سوق العمل االرسائيلية ،هو مك ّمل لجهود الحكومة الهادفة
إىل زيادة عرض العامل العرب ،ومن شأنه إحداث انطالقة يف دمجهم بسوق العمل ،لصالح املجتمع واالقتصاد االرسائيليني
بأكملهام.
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مالحق
ملحق أ:
تشريع رئيسي أو أنظمة أشكال تطبيق العملية التنظيمية
ميكن ملطلب التمثيل الالئق أن يرسي عىل ثالث مستويات تنظيمية:
1.1عىل مستوى القانون الرئييس – قانون واجب املناقصات
2.2عىل مستوى أنظمة قانون واجب املناقصات – ويف هذه الحالة يرسي عىل جميع املناقصات العامة
3.3عىل مناقصات معينة بواسطة اوامر "تكم" (دستور ،اقتصاد وأموال).
ميكن تفعيل األدوات املختلفة املذكورة أعاله يف كل واحد من تلك املستويات:
.أواجب التبليغ وتفعيل خطة لدمج عامل عرب وزيادة الوعي بأهمية التمثيل الالئق – ميكن ان يتضمنه قانون ()1
أو أنظمة (.)2
.ب تفضيل املتنافسني الذين يدفعون التمثيل الالئق لعامل عرب  -ميكن ان يتضمنه قانون ( )1أو أنظمة ( )2أو يف
.جاوامر "تكم" ()3
.دواجب العتبة للمتنافسني يف مناقصة – تفضيل رشكات متنافسة تضمن التمثيل الالئق  -ميكن ان يتضمنه قانون ()1
أو أوامر "تكم" ()3
ميكن تفعيل كل واحد من هذه األدوات التنظيمية يف مناقصات عينية بشكل تجريبي ،قبل أن تجري تغيريات يف قانون
واجب املناقصات وأنظمته.

واجب التبليغ
ووضع خطة
للتحسين
بقانون أو أنظمة

تفضيل مرشحين
يحسّنون التمثيل
الالئق
بقانون أو أنظمة
أو بأوامر "تكم"
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واجب وضع سقف
لمرشحين في
مناقصة
بقانون او بأوامر
"تكم"

ملحق ب
دفع خطة لدمج عمال عرب في شركات فائزة بمناقصات ،وزيادة الوعي بواسطة
قانون واجب المناقصات وأنظمته
تغيير بند ( 6أ)
بند (6أ) من أنظمة قانون واجب املناقصات ينص عىل رشوط للمشاركة يف املناقصة ،وتشمل تراخيص للمصلحة وترصيح
بشأن الحفاظ عىل حقوق العامل.
توصية :اضافة بند فرعي (6أ) ( )5يلزم بتقديم استامرة تبليغ من قبل مقدم االقرتاح بشأن مستوى دمج عامل عرب يف
الرشكة ،تفصيل الوظائف التي يتولونها ،وخطة تشمل اهدافا لدفع متثيل عامل عرب نحو الوصول اىل مستوى متثيل الئق.
صاحب االقرتاح الذي فاز يف املايض مبناقصة عامة يقدم ترصيحا خطيا حول التزامه بخطة التمثيل الالئق لعامل عرب
والتي قدمها يف املايض .وينرش الترصيح يف موقع املحاسب العام.

اضافة لبند  42ب (أ)
بند  42ب(أ) من أنظمة قانون واجب املناقصات يتناول التأهيل املطلوب من أعضاء لجنة املناقصة.
توصية :اضافة بند فرعي ( )3يكون مبوجبه اعضاء لجنة املناقصات ممن مروا تأهيال مبوضوع التنويع يف سوق العمل
والتمثيل الالئق لعامل عرب.

دفع واجب التبليغ بواسطة دستور لقانون واجب المناقصات ()1992
بند  2أ – (أ) من قانون واجب املناقصات يتناول رشوط املشاركة يف املناقصة .وفقا لهذا البند "واضع املناقصة ال يحدد
رشطًا ملشاركة صاحب اقرتاح يف املناقصة ،اال اذا كان الرشط واج ًبا بحكم طابع املناقصة أو جوهرها" .عىل الرغم مام
ذُكر ،فإن االضافة لبند ( 2أ) (ب) تنص عىل عدد من الرشوط للتقدم اىل مناقصة – أقدمية ،تجربة سابقة ،حجم الدورة
املالية وحجم االنتاج او التزويد .البند الفرعي (2أ) (ج) يخ ّول وزير املالية ،مبصادقة لجنة القانون الدستور والقضاء ،بأن
يغري يف االضافة بواسطة أمر.
توصية :أن يضاف اىل بند (2أ) (ب) مطلب بأن يجمع مقدم االقرتاح ويقدم معلومات بخصوص نسبة املشغّلني العرب،
مجاالت تشغيلهم وموقعهم يف درجات األجور .ميكن يف البند نفسه ترسيخ املطلب بأن يضع مقدم االقرتاح خطة عمل
لزيادة عدد العامل العرب وأن يلتزم بها.
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ملحق ج
تفضيل متنافسين يطبقون تمثيال الئقا في القانون واألنظمة
إضافة لبند  3أ
يشري بند  3أ من قانون واجب املناقصات اىل أن الدولة مخولة بأن تحدد يف األنظمة ،مبصادقة لجنة الدستور ،القانون
والقضاء ،إعطاء تفضيل يف مناقصات مع ّينة ملنتجات محلية ومنتجات املنطقة ،وكذلك تفضيل اقرتاحات معينة بدون
التزام بتعاون تجاري دويل.
توصية :إضافة بند صغري 3أ(أ) واإلقرار فيه ان ميكن السامح بتفضيل مقدمي عروض يطبقون واجب التمثيل الالئق
لعامل عرب يف جميع مستويات التشغيل.

إضافة لبند 22أ
بند 22أ من انظمة قانون واجب املناقصات يفصل معايري اختيار االقرتاح الذي يعطي أكرث االفضليات لواضع املناقصة،
عمله يف كل ما يخص الحفاظ عىل حقوق العامل ومطالب خاصة لواضع املناقصة.
توصية :اضافة بند فرعي ( )7اىل بند (22أ) ومتكني االضافة اىل معايري اختيار االقرتاح ،معيار استيفاء صاحب االقرتاح
التمثيل الالئق لعامل عرب يف جميع مستويات التشغيل.
يوىص أيضً ا بإضافة بند فرعي ( )8واألخذ باالعتبار أن يكون مقدم االقرتاح الذي فاز يف املايض مبناقصة عامة قد استوىف
أهداف الخطة التي قدمها لدفع متثيل الئق لعامل عرب.

إضافة لبند  24أ (أ)
بند  24أ (أ) من أنظمة قانون واجب املناقصات ينص عىل أن املحاسب العام مخ ّول بأن يحدد يف "تكم" اوامر بخصوص
تقييم تطبيق قانون واجب املناقصات وانظمته .ميكن للمحاسب العام بني أمور أخرى أن يحدد أوامر بخصوص تقييم
جودة تنفيذ املتنافسني يف املناقصات ،ممن نفذوا يف السابق مناقصات دولة ،تحديد أوامر بشأن الحفاظ عىل حقوق
العامل ،وتحديد املجاالت التي ال ميكن فيها أن يتنافس مزودون مل يحافظوا عىل حقوق عامل ومل يطبقوا قوانني العمل،
وتحديد أوامر لتشجيع التعاقد مع رشكات تستويف املعايري البيئية.
توصية :اضافة بند فرعي ( )12اىل بند 24أ(أ) ليمكن املحاسب العام من تحديد أوامر بخصوص متثيل الئق لعامل عرب
يف الرشكات املتنافسة يف مناقصة دولة.
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بند ( 6ب)
ينص بند (6ب) من انظمة قانون واجب املناقصات عىل أنه ميكن اشرتاط املشاركة يف مناقصات برشوط متعلقة مبواضيع
محددة ،مثل تجربة املتقدم اىل املناقصة ،مؤهالته ،نطاق نشاطه ،موقع أعامله ،ومطالب املواصفات االرسائيلية غري
الرسمية.
توصية :اقرتاح بند (6ب) اشرتاط ملزم بأن يستويف املعني بالتقدم اىل مناقصة ،واجب التمثيل الالئق لعامل عرب مثلام
يُحدد ذلك من حني اىل آخر.

أمر "تكم" 7.4.7
أمر "تكم"  – 7.4.7تحديد معايري وشكل الحتسابها – ميكّن مق ّدم املناقصة من تحديد معايري لتقييم عروض والوزن
الذي سيُعطى لكل معيار ،وفقا العتباراته.
وفقًا لبند  4.5.1من أوامر "تكم"  ،7.4.7ميكن للجنة املناقصات أن تشمل يف كل مناقصة معايري تتطرق اليها حني تقوم
باختيار االقرتاح الفائز ،مثل السعر املقرتح ،جودة املنتوج أو الخدمة املقرتحني ،موثوقية صاحب االقرتاح والتوصيات
التي بحوزته .البند  4.5.1.7ينص عىل أن "لجنة املناقصات تكون مخ ّولة بتحديد معايري اضافية حسب الحاجة".
هذا البند ميكّن لجنة املناقصات يف مناقصة عينية من أن تدرج يف معايري اختيار االقرتاح الفائز ،مستوى التمثيل
الالئق لعامل عرب الذي يطالَب املتقدمون به .ميكن املطالبة بتمثيل الئق لعامل عرب كرشط عتبة للمشاركة يف
مناقصات بشكل جارف ،من خالل تعديل أنظمة قانون واجب املناقصات أو مناقصات عينية ،بواسطة أوامر "تكم".

أمر "تكم" 7.4.6
يفصل أمر "تكم"  7.4.6رشوط املشاركة يف املناقصة .وفقا لبند  4.3من األمر ،فخالل وضع رشط العتبة ،ميكن لواضع
ّ
املناقصة أن يأخذ باالعتبار دمج مصالح صغرية ومتوسطة وتشجيع تشغيل عامل ارسائيليني يف اطار مناقصات حكومية.
توصية :اشرتاط املشاركة يف مناقصة معينة بوجود متثيل الئق لعامل عرب بواسطة اضافة بند فرعي  ،4.3.3ميكن من
األخذ باالعتبار مدى استيفاء املتنافسني رشط التمثيل الالئق لعامل عرب خالل تحديد رشط العتبة للمناقصة .تعريف
"متثيل الئق" للمصالح الصغرية واملتوسطة ،يكون متالمئا مع حجم الرشكات.
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ملحق د
ملخص وسائل التشريع التي يمكن بواسطتها إخراج استخدام الشراء الحكومي الى
التنفيذ ،لدفع وتطوير تشغيل العرب
وسائل التشريع

اقرتاح بتغيري املطلوب يف بند القانون/الترشيع
إضافة مطلب جمع معلومات وتقدميها بشأن نسبة املشغَّلني
العرب ووظيفتهم يف الرشكة.
إضافة بند صغري  :3إضافة بند فرعي بشأن تفضيل مصالح
اقتصادية ذات متثيل الئق

وسائل الترشيع
نوع التغيري
ترشيع رئييس – قانون يف البند ( 2أ)
(ب)
واجب املناقصات
ترشيع رئييس – قانون يف البند ( 3أ)
– أوامر بشأن
واجب املناقصات
تفضيالت معينة
ترشيع ثانوي –
إضافة بند فرعي ( 6أ) :5
إضافة مطلب متثيل الئق
البند 6
أنظمة قانون واجب
ترصيح من مقدم العرض
يف البند ( 6ب) :اشرتاط
املناقصات
بشأن استيفائه واجب التمثيل
يلزم متنافسني باستيفاء
الالئق لعامل عرب وخطة
واجب التمثيل الالئق
لدفع التمثيل الالئق.
ترشيع ثانوي –
إضافة بند صغري  :7أن تضاف
البند ( 22أ)
إضافة بند فرعي ( :)8األخذ
واجب
أنظمة قانون
العرض
اختيار
معايري
اىل
باالعتبار أن مقدم العرض
املناقصات
استيفاء مقدم العرض
الذي فاز يف السابق مبناقصة
لعامل
الالئق
التمثيل
واجب
عامة ،يستويف أهداف الخطة
عرب يف جميع مستويات
التي قدمها لدفع التمثيل
التشغيل
الالئق لعامل عرب
ترشيع ثانوي –
البند  24أ
يف البند 24أ (أ)" :تكم"
أنظمة قانون واجب
إضافة بند فرعي ( )12بشأن تشجيع رشكات تدفع التمثيل
املناقصات
الالئق لعامل عرب
البند ( 42ب) يف البند ( 42ب) :تأهيل أعضاء اللجنة
ترشيع ثانوي –
جميع
إضافة بند صغري  :3يتلقى أعضاء لجنة املناقصات تأهيال يف تنويع
المناقصات أنظمة قانون واجب
سوق التشغيل ودفع التمثيل الالئق لعامل عرب
املناقصات
ترشيع ثانوي – أوامر يف أمر "تكم"
استخدام البند  4.5.1.7من أمر "تكم" الذي ميكّن لجان
"تكم"
 :7.4.7تحديد املناقصات من تحديد معايري اختيار فائزين من أجل تفضيل
معايري وشكل رشكات تطبق التمثيل الالئق.
احتسابها
إضافة بند فرعي  4.3.3من اجل متكني لجان املناقصات األخذ
ترشيع ثانوي – أوامر يف أمر "تكم"
باالعتبار لتطبيق واجب التمثيل الالئق لعامل عرب خالل
"تكم" (دستور أموال  :7.4.6تحديد
مناقصات
رشوط للمشاركة تحديد رشوط املناقصة
واقتصاد)
محددة
يف املناقصة
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وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
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ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2016
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﺴﻮد اﺗﻔﺎق واﺳﻊ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ دﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺳﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ أو ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺧﺼﻮﺻًﺎ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،هﻨﺎك ﻣﺼﺎﻋﺐ داﺧﻞ واﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﻰ أﺳﺒﺎب آﺜﻴﺮة وﻣﻌﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺎدي ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،
ﻓﺠﻮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ،وﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ،ﺗﻤﻴﻴﺰ وإﻗﺼﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة هﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأﺧﺮﺟﺖ اﻟﻰ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄًﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ وﺻﻠﺖ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺸﻮاﻗﻞ ﻟﺪﻣﺞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎهﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺄهﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ،ﺳﺒﺴﺪة إﻗﺎﻣﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻀﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎرﻳﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻗﺎدت هﺬﻩ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﺆﺷﺮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﺒﻘﻴﺖ اﻟﻔﺠﻮات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء.
ﻧﺸﻴﺮ آﺬﻟﻚ اﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﻮرت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺮارًا وﺗﻨﻈﻴﻤًﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،
وذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ .ﺿﻢ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﻗﺎم وأهﺪاف ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
رﻓﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،ﻣﻦ  4,8%ﻋﺎم  2000اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  10%ﻋﺎم ،2016
ﻣﻤﺎ وﻓﺮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﺘﻘﺪّم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺪي ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب .وﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ.
آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ،إن ﻣﺒﻨﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻳُﺤﺴﺐ ﻏﺎﻟﺒًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺔ آﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح،
وﻗﺴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻔﺤﺺ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺲ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ،ﺗُﻀﺎف
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،آﻤﻌﻴﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺗﻘﺪّر ﻗﻮة اﻟﺸﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  24و  54ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ 1.ﺑﻔﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ،
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻸداة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻗﺪرة آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب.
ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺑﻴﻨﻬﺎ آﻨﺪا ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﻮة اﻟﺸﺮاء ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻘﺼﺎة ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
1

 54ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت )وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗُﺪﻣﺖ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮي( .ﻣﺒﻠﻎ اﻟـ  24ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ )وﻓﻘًﺎ
ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ .(2012 ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟـ  24ﻣﻠﻴﺎر ش.ج.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ،أوﺻﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ  OECDإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮة اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻣﺞ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ:
“The public service should also use its leverage as a major purchaser of services by
making award of public contracts conditional on fair employment of minorities.” 2
ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺷﺮآﺔ  TASCﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺗﻔﺼّﻞ ﺗﻮﺻﻴﺘﻨﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪﻣﺞ
ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ .ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﺗﺸ����������������ﻐﻴﻠﻴﺔ أو���ﺎ� ﻓ�����ﻲ ﻋ�����ﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ أﻟ���ﻒ  100ﻟﻨﺤ�����ﻮ ﻻﺋ������ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓ������������ﻴﺮ ﻓ�����ﻲ اﻟﻤﺴ�����ﺎﻋﺪة اﻟ���ﻰ ﻳﺘﻄ�������ﺮ� ا�ﺟ��ﺮاء هﺬا
�����������ﻜﺎﻟﻴﺔ 3.وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
TASC
اﻟﺬي ﺳﻨﻔﺼﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺼﻞ  3,3ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  22ﻣﻠﻴﻮن ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻘﻂ 4.ﻣﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﻟﻐﺮض ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺟﺮاء ،هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  0,7%ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻌّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺜﻠﻰ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻪ ،وأﺧﻴﺮًا وﺻﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ/اﻟﻔﺎﺋﺪة واﺷﺘﻘﺎق اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح.

ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻧﺆآﺪ أوﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻨﺎ وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟـ  TASCﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 5,ﻳﻜﻤﻦ ﺳﺮ ﻧﺠﺎح اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺴﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ،ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻳﻘﻠﺺ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
أهﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
ﺗﺰداد أهﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ إزاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﺪ "أزرق أﺑﻴﺾ" اﻟﺬي أدﺧِﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﻴﺮات ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻼد .ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل ﺑﻨﺪ "أزرق أﺑﻴﺾ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻗُﺪﻣﺖ ﺷﻜﺎوى آﺜﻴﺮة
اﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ 6,ودارت ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ "ﺧﻴﺮات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد" واﺳﺘﻐﻼل
7
"ﺛﻐﺮات" ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻐﺮض ﻋﺮض ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ آﺄﻧﻪ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ.
إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺜﻠﻰ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﺲ ﻣﻘﺘﺮح ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮي.
وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﺳﻨﻘﺪم ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﺟﺮاء
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻣﺮآﺰﻳﺘﻴﻦ :ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﺷﻜﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب.
2
3
4
5
6
7

.OECD Reviews of labor market and social policies: Israel, Jan 2010, p. 174
ﻳُﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴُﻔﺼﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ص .5-9
ﻟﺪى TASCﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺪﻳﺪة اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﻠﻮرة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻗﺘﺼﺎد ،وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،2009 ،دﻓﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻗﺘﻨﺎء "أزرق اﺑﻴﺾ" ،ص  106 ،16ﺷﻜﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات .2009–2001
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ أ.
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 .1ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب
.1

واﺟﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ – اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻄﺎﻟَﺒﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻧﻄﺎق ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ودرﺟﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ.

هﺬﻩ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ وهﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاء ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻃًﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت واﺿﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
8
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ :ﻣﻦ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺎ هﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
آﺬﻟﻚ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداﺗﻴﻦ:
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ﺗﺼﺮﻳﺢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻗﺴﺎﺋﻢ أﺟﻮر وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل.



رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻌﻴّﻨﺎت – ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻴّﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻓﺤﺺ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .إذا ﺗﺒﻴّﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻴّﻨﺎت
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼغ آﺎذب ﻓﺴﻮف ﻳﺠﺮّ اﻷﻣﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.

واﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ دﻣﺞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب – اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻄﺎﻟَﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
دﻣﺞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اهﺪاﻓًﺎ واﺿﺤﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴّﻨﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻟﻐﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﺪﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت ،ﺗﻮﺻﻲ  TASCﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
دﻣﺞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ أهﺪاف وأﺳﺌﻠﺔ .ﻳُﺸﺎر اﻟﻰ اﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻻ ﻳﺠﺪر أن ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﻮل ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ وﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻮاﺳﻊ ﻷﻏﺮاض زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب.

 .2ﺷﻜﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻻﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب
ﻧﺤﻦ ﻧﺠﺰم ﺑﺄن اﻹﺟﺮاء اﻷآﺜﺮ ﺟﺪوى ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ،ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺿﺎﻓﺔ
إﻋﻄﺎء ﻧﻘﺎط ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ .وﺑﻬﺬا ،ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻣﺘﺮاﻓﻘﺘﻴﻦ :اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع،
وﺷﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺲ.
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ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ" :ﻣﻦ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ" وﺷﻜﻞ ﺣﺴﺎب آﻢّ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮّف ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ب.
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وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻨﺎ ،ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ TASC .ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن هﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ
ودﻓﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﻴَﺎ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺧﺴﺎرة ﻧﻘﺎط وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻴﻤﻊ اﻟﺤﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺟﺮاء .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل
9
ﻋﺮب  3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮزارات ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺠﺪد ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻨﺪ ﻟﺪى
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺗﻮﺻﻲ  TASCﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ آﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ،
10
ﺑﻞ آﻤﺼﺪر ﻟﻨﻘﺎط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻋﻴﻨﻴًﺎ ،ﺗُﺤﺴﺐ ﻟﺪى آﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ 11.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﺴﺒﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐّﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻳﻔﻮز ﺑﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ ) 3%وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻨﺎ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻔﻮز ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻨﻘﺎط ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺘﻘﺪم .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻼﺋﻖ:

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻔﻮاﺋﺪ
 .1ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح
 TASCﻗﺎﻣﺖ ﺑﻔﺤﺺ وﻗﻴﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ  TASCﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدﺧﺎل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠﻮدة :اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
اﻟﺤﺮة ﺗﻀﻊ اوﻻً ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ :اﻟﺴﻌﺮ واﻟﺠﻮدة .ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠﻮدة ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻤﻴﺰات
9

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻴﻦ  2%ל 5%-ﻳُﻌﺮض ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ص 6
10
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ج.
11
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن هﻢ ﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻃﺎر ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎول .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﺗﺤﺪد آﻤﻌﺪّل ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ذوي أﺟﻮر ﺗﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
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اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ .وﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻮدة اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮاآﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺣﺴﺎب  TASCﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺰم ﺑﺄن زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﻣﺮآﺰﻳﻴﻦ:


ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﺤﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺮ اﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب.



ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﻓﻲ اﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب.

ﺗﻜﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﺪرة ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب هﺬﻳﻦ اﻟﻤﻘﻴﺎﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻘﺮّ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺮ اﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺮب
ﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب .وﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻟﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻘﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،اﺟﺮت  TASCﺗﺤﻠﻴﻼ ﻳﻔﺤﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺐ ﻓﻮارق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻔﺎﺋﺰ وﺑﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ .ﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻰ ﻋﻴّﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  50ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﻬﺪف
ﻟﻔﺤﺺ آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺣُﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎرق ﻳﺼﻞ ﺣﺘﻰ  ،3%ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴُﺤﺴﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﺣﺪهﺎ إﺛﺮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
12
اﻟﻼﺋﻖ.

*اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻴﻨﺔ  TASCاﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺻﺤﻔﻴﺔ ،ﺳﻠﻄﺔ أراﺿﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

12

ﻳﺘﻄﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ ،آﺘﻘﺮﻳﺐ ﻟﻠﻔﺎرق ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎط ،اﺧﺬا ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

6
Azrieli Center, Round tower, 25th floor / Tel-Aviv, 67021, ISRAEL | Tel: 972-3-6081688 / Fax: 972-3-6081689 / www.tasc-consulting.com

ﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻴّﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺮ ﻓﺎرق ﻳﺼﻞ ﺣﺘﻰ  3%ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻔﺎﺋﺰ وﺑﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ،ﺗﺼﻞ
ﻧﺤﻮ  6%ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ) 3ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  50ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ(.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ أوّل ﻣﺘﻨﺎﻓﺴَﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب
ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺮب .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺪّر أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﻢ ﻧﻘﺎﻃًﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ وﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ .ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷول واﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ،ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺒﻨﺪ .وﻓﻘًﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺘﺮض ﺑﺄن اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺸﻜﻞ  50%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤُﻌﻄﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻻﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  TASCﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻻﺋﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%3ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ  24ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﻳﻘﺪّر ﺑـ  21,5ﻣﻠﻴﻮن ش.ج: .

وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﻨﺎﻩ ،ﻓﺈن ﻣﺪى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ راﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﺳﻴﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ و  96ﻣﻠﻴﻮن
ش.ج .وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺟﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ 2%-5% ،ﺑﺎﻟﺘﻼؤم.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻘﺪّرة
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ش.ج(.
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38.4

5%

16%

96

ﺗﻮﺻﻴﺔ TASC

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،هﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ،ﺑﺮأﻳﻨﺎ ،ﺟﺪﻳّﺔ:
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ،ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت آﺜﻴﺮة :ﻳﻮﺟﺪ ،ﻧﻈﺮﻳًﺎ ،ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن
إرﻓﺎق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺺ اﻟﺠﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻣﺜﻼ ،ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺟﺮاءات اﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت أآﺜﺮ ﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت .آﺬﻟﻚ ،هﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت وإدﺧﺎل اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .آﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﺷﺎرة TASC ،ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﺑﺄن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ هﺎﻣﺸﻴﺔ.
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آﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻴﻮم أﻳﻀًﺎ ﻳﻄﺎﻟَﺐ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﺎل وﻏﻴﺮهﺎ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إدﺧﺎل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺪون اﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ،إذا أﺿﻴﻔﺖ أﺻﻼ.
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة – رﻗﺎﺑﺔ :ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ دﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ دﻣﺞ ﻋﺎﻣﻼت وﻋﻤﺎل ﻋﺮب ،ﻳﻠﺰم إﻗﺎﻣﺔ هﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ.
وﻓﻘًﺎ ﻟـ  ,TASCﻓﺈن ﻓﺤﺺ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺸﺄن درﺟﺔ دﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺮﻓﺎﻩ ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻘﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻌﻴّﻨﺎت،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺪد درﺟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻢ رﻗﺎﺑﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺠﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ( .ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
13
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﺗﻘﺪّر ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ش.ج..
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺒﺪو أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎط أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮف
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﻨﺤﻮ  22ﻣﻠﻴﻮن ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ.

 .2اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ أوﺿﺎع
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻴﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
ﻋﻴﻨﻴًﺎ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ ﻧﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ .هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺮآﺰﻳﺔ:
 37 .1أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ  13أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرًا.
 .2ﻧﺤﻮ 31أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ) ،اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن واﻟﻤﺘﻮاﻓﺮون ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ آﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺟﺰﺋﻴًﺎ(
 .3ﻧﺤﻮ 30أﻟﻔًﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺆهﻼﺗﻬﻢ وﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ

14

15

وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻌﺔ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻋُﺮض ،ﻗﺎﻣﺖ  TASCﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أﻋﻼﻩ:
 اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ) 13أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ(
13
14
15

وﻇﻴﻔﺘﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ  15أﻟﻒ ش.ج ،.ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻞ .1,3
ﻣﺼﺪر :ﻋﻤﻞ ﺷﻠﺪور ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب )ﺗﻤﻮز .(2014
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر.
Azrieli Center, Round tower, 25th floor / Tel-Aviv, 67021, ISRAEL | Tel: 972-3-6081688 / Fax: 972-3-6081689 / www.tasc-consulting.com
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ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ  37أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ – رﻗﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ،8,6%وهﻲ أﻋﻠﻰ ﺑـ  3%ﻣﻤﺎ هﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد .اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺠﺴﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ،ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .وﺑﻬﺬا ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
16
اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،هﻨﺎك ﻗﻮة آﺎﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺤﻮ  13أﻟﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺼﺪر :ﺣﺴﺎب  TASCﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮآﺰي )(2013

اﻓﺘﺮاﺿًﺎ ﺑﺄن أﺟﺮ آﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺎوي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أي  5,275ش.ج .ﺷﻬﺮﻳًﺎ ،ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  820ﻣﻠﻴﻮن ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ.
)�������� ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ����� �����  �������� (31ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ������ﻴ��������ﻦ ��������� �������������ﻴ� ������� ���ﺎ�������� �����������������ﺎ��� �������*
ﻓ�����ﻲ اﻟﻌﻤ����ﻞ ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻌﻄﻞ أﻟ���ﻒ  31وﺿ���ﻊ أﻳﻀًﺎ ﻳﺤﺴ������ﻦ أن اﻹﺟ��ﺮاء ﻟﻬ��ﺬا ﻳﺘﻮﻗ�����������ﻊ ،اﻟﻌﻤ����ﻞ ﻋﻦ ﺑ�������������ﺎﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ أﺷ������ﺒﻪ
.ﺗﺸ������������ﻐﻴﻠﻬﻢ ﺗﻮﺳ����������ﻴﻊ ﺑﻮاﺳ������ﻄﺔ ،اﻟﻌ��������ﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�������ﻊ
أﻧﻬ��ﻢ اﻓﺘﺮﺿ������������ﻨﺎ ﻓﻘ�������ﺪ ،اﻟﻌﻤ����ﻞ ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ اﻟﻤﻌﻄﻠﻴ���������ﻦ ﺗﺸ�����������ﻐﻴﻞ ﻧﺴ�����ﺐ ﺣﻮل اﻟ���ﻦ ﻣﺘﺎﺣ���ﺔ ﻣﻌﻄﻴ����ﺎت هﻨﺎك ﻟﻴ������ﺲ أﻧ��ﻪ ﺑﻤ����ﺎ
اﻟﻌﻤ����ﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻄﻠﻴ���������ﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺗ����ﻢ اﻟ���ﺬي اﻻﻗﺘﺼ����������ﺎدي ﺑﺎﻟﺤﺴ���������ﺎب وأﺷ������ﺒﻪ ،آ�����ﺬﻟ� .و����ﺎﺋﻒ ﺑﺄﻧﺼ��������ﺎ� ﻳﻌﻤﻠ�������ﻮن
اﻟﻌﺎﻣ����ﻞ أﺟﺮ ﻣﺘﻮﺳ������ﻂ ﻣﻦ  50%ﺑﻨﺴ������������ﺒﺔ ﺟﺰﺋﻴًﺎ اﻟﻤﺸ������������ﻐﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤ������ﺎل ﻣﺤﺘﻤﻠ�����ﺔ أﺟﺮ إﺿ������ﺎﻓﺔ ﺣﺴ���ﺎب ﺳ����������ﻴﺘﻢ ،اﻟﻌ����ﺮب
.ﺳﻨﻮﻳًﺎ .ج.ش ﻣﻠﻴ�����ﺎر هﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ هﺬﻩ ﻟﺘﺸ�������������ﻐﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼ������������ﺎدﻳﺔ اﻟﻘ�����ﻮة ﺟﻢح ﻓ����ﺈن ،ﻟ�����ﺬﻟ� وﻓﻘًﺎ .اﻟﻌ��������ﺮﺑﻲ
�� ﺋ����� ����ﻴ� �����ﺎﺋ� ������� ��������� �������ﺎ� �������������ﻴ� ������������ﻴﻦ ������� ���ﺎ�������� �����������������ﺎ��� ���������
ﺗﺘ���������ﻼءم ﻻ ﻋﻤﺎل أي ،ﻣ���هﻼﺗﻬﻢ ﺗﻼﺋ��������ﻢ ﻻ و����ﺎﺋﻒ ﻓ�����ﻲ ﻣﺸﻐّﻠﻮن ﻋ�����ﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ أﻟ���ﻒ  30ﻧﺤ���ﻮ ﻓ����ﺈن ،ﻟﻠﺘﻘ���������������ﺪﻳﺮات وﻓﻘًﺎ
.اﻟﻌﻠﻤ������ﻲ ﺑﺘﺤﺼ���������������ﻴﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻣﻮازٍ ﻳﻬ���ﻮدي ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻠﻘ������������ﺎﻩ اﻟ���ﺬي ﺑ������ﺎﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎرﻧ����ﺔ ،ﺟﻮرهﻢأ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤ������ﻲ ﺗﺤﺼ�����������ﻴﻠﻬﻢ درﺟﺔ
16

ﺣﺴﺎب TASCﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮآﺰي .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ هﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻌﻨﻴﻮن وﺟﺎهﺰون ،ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ،
أي اﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ اﻟﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ .هﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن اآﺒﺮ.
ﺑﻔﻌﻞ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﻓﻆ واﻧﻌﺪام ﺗﻮاﻓﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ،ﺗﻘﺮر أﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮت ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﺘﻢ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻣﺠﺪد.
Azrieli Center, Round tower, 25th floor / Tel-Aviv, 67021, ISRAEL | Tel: 972-3-6081688 / Fax: 972-3-6081689 / www.tasc-consulting.com
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ﻳﻌﺮض ﺗﺤﻠﻴﻞ
TASC
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب وأﺟﻮر اﻟﻴﻬﻮد ذوي اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻮازي .ﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ هﻲ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻧﺸﻮء اﻟﻔﺠﻮة .وﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ  16ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻣﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﺴﺐ  54ش.ج.
ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  82ش.ج .ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻣﺼﺪر :ﺣﺴﺎب  TASCﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮآﺰي(2013) ،؛ ﻣﻌﻄﻴﺎت وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺮآﺰﻳﺘﻴﻦ :ﻋﻤﺎل ذوو ﺗﺤﺼﻴﻞ  13-15ﺳﻨﺔ ،وﻋﻤﺎل
ذوو  16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق .ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻳﻌﺮض زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ( ﺑﻨﺤﻮ
 4130ش.ج .ﺷﻬﺮﻳًﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ .ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻞ  1,5ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ.
ﺗﻠﺨﻴﺼًﺎ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  3,3ﻣﻠﻴﺎر ش.ج .ﺳﻨﻮﻳًﺎ .ﻧﺤﻮ
ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻣﻌﻄﻠﻴﻦ أو ﻣﻌﻄﻠﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ،واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻣﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻌﻄﻠﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ،وﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺟﺎهﺰﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ ،واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﺪرة ﺗﻠﻘﻲ اﻷﺟﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ .ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ هﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ش.ج(.

ﻣﻌﻄﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

13,000

 5,275ش.ج.

~820

ﻣﻌﻄﻠﻮن ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

31,000

 2,600ش.ج.

~980

ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ

30,000

 4,130ش.ج.

~1,490

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب

~3,300

ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ-اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻠﺨﻴﺼًﺎ ،وﺑﻨﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ،ﻧﺮى اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ان اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻨﻮط ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  22ﻣﻠﻴﻮن ش.ج.
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣًﺎ هﺪﻓًﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺎﻣﻨﺔ ﺗﻔﻮق اﻟـ  3ﻣﻠﻴﺎرات ش.ج ..ﻣﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ هﻮ أﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﻧﻘﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ 3%
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺒﺮّر ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺤﻮ  0,7%ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
أﺧﺬًا ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاآﻤﺖ ﻣﻦ إدﺧﺎل هﺬا اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻓﺈن
اﻻﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻮد ﺑﺮﻓﻊ ﺟﺪي أﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ/اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح

11
Azrieli Center, Round tower, 25th floor / Tel-Aviv, 67021, ISRAEL | Tel: 972-3-6081688 / Fax: 972-3-6081689 / www.tasc-consulting.com

11

 TASCﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎط ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻻﺋﻖ ﻟﻌﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ،هﻲ أداة ﻧﺎﺟﻌﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب .ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ-اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻨﺎهﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷداة ﺗﺘﻘﺰم ﻓﻲ
إزاء اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮد اﻟﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮاء ،ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.

12
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ﻣﻼﺣﻖ

ﻣﻠﺤﻖ أ – وﺻﻒ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺑﻨﺪ "أزرق أﺑﻴﺾ"
ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء ﺧﻴﺮات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح أﻋﻠﻰ ﺑـ 15%ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح
ﺁﺧﺮ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻴﺮات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ﺣﻴﻦ:
 ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ أو أﻧﻬﺎ ﻣﺮّت ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮًا ﺟﻮهﺮﻳًﺎ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ ،ﻣﻮاﻃﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أو ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﻴﻦ أو ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺮآﺐ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻳﺸﻜﻞ  35%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﺣﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺷﺮآﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو وﺣﺪات رﺳﻤﻴﺔ )יחידות סמך( ﺗﺼﺪر  30%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.10%


إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ إﺛﺮ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﺪ "أزرق أﺑﻴﺾ" وﻳﻌﻜﺲ أهﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ هﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ أﻏﻠﻰ ﺑـ  8%ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح
دوﺣﻔﺎﻧﻲ آﻔﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻗﺪﻣﺖ دوﺣﻔﺎﻧﻲ آﻔﺎﻟﻴﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓًﺎ ﺑﺪﻋﻮى ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻜﻮاﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮآﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎط اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻨﺪ "أزرق أﺑﻴﺾ" .ﻟﻘﺪ
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ورﻏﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل هﺬﻩ
اﻟﺜﻐﺮات .وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ.

ﻣﻠﺤﻖ ب – ﻋﺮض ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﻌﺮّف اﻟﻌﺎﻣﻞ آﻌﺎﻣﻞ ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪّم ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ .اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﺷﻜﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
"ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮع وﺧﻄﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ودﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎواة" ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ أذار
) 2014اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة ﻟﻬﻴﺌﺔ إﻣﺒﺎآﺖ(.
وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺗﺼﺮﻳﺢ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﻐّﻞ ﻣﺨﻮّل ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺠﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ،ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ وﺷﺮح أهﺪاف اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻤﺴﺎواة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﻮع ،وآﺬﻟﻚ
17
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ إﺟﺮاء ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﻦ إﺟﺮاء اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻌﻤﻞ.
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻟﻴﺴﻮا ﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎول .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﺗﺘﺤﺪد آﻤﻌﺪل ﻟﻨﻮﻋﻲ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ:

17



ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ آﻞ اﻟﻌﻤﺎل



ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮق اﺟﻮرهﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ

أدوات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ – اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2016
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إﻗﺮار اﻟﻤﻌﺪل ﻳﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ هﺪﻓﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ،اﻷول ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ درﺟﺎت
واﻧﻮاع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻋﺮب ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻠﻰ ،وهﻲ ﻣﺨﺼﺼﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺨﻠﻔﻴﺘﻬﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ.

ﻣﻠﺤﻖ ج – ﻋﺪم ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ آﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة ،ﺗﻮﺻﻲ  TASCﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ آﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وإﻧﻤﺎ
آﻨﻘﺎط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ أداة ذات اﺳﻘﺎﻃﺎت ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى وﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ آﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ .اذا ﺗﻢ وﺿﻊ ﺷﺮط ﻣﺴﺒﻖ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ان ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت .وﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ان ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﻘﻠﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ورﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .آﺬﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ آﻬﺬا أن ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت ﺳﻴﻠﻐﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاء ﺑﺮﻣﺘﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻻﺋﻖ ﻣﺘﻮازن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻣﺸﺎرآﺔ
ﺷﺮآﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ آﺜﻴﺮة ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮط ،ﻓﻤﻦ ﺷﺄن هﺬا أن ﻳﺒﺚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺨﻄﻮءة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،واﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﻟﻔﺤﺺ ﻣﺠﺪد ﻟﻤﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ آﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ آﺸﺮط ﻣﺴﺒﻖ ،اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﺳﺘﻜﻮن هﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
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مناقصات الدولة – المفتاح إلحداث انطالقة بتشغيل العرب في سوق
القطاع الخاص
تعرض هذه الوثيقة توصيات سياسية الستخدام مناقصات الدولة املوجهة اىل السوق الخاصة ،كأداة إلحداث
انطالقة يف زيادة نسب تشغيل املواطنات واملواطنني العرب .وفقًا للوثيقة ،فإن شكل معالجة الدولة لدفع
تشغيل عامالت وعامل عرب يعاين من مشكلة بنيوية ،ألن املعالجة متس باألساس جانب العرض الخاص بالعامل
العرب وليس جانب الطلب عليهم .تقرتح الوثيقة بالتايل وضع معايري لتشجيع تشغيل عرب يف رشكات خاصة
تتنافس يف مناقصات دولة ،كأداة لدفع تشغيل عرب يف السوق الخاصة.
تقدم جمعية سيكوي الوثيقة اىل وزارات الحكومة ،قيادة املجتمع العريب ،مؤسسات بحثية وأكادميية ،منظامت
مجتمع مدين ،وكذلك للقطاع االقتصادي الخاص .سنواصل العمل أمام جميع هذه الجهات اىل ان يتم تطبيق
هذه التوصيات.
جمعية سيكوي – الجمعية لدعم املساواة املدنية هي منظمة مجتمع مدين عربية يهودية مشرتكة ملواطني الدولة ،وهدفها
الدفع باتجاه تغيري جوهري يف مكانة املواطنني العرب يف ارسائيل .تنشط جمعية سيكوي لتحقيق املساواة التامة يف كافة
املجاالت بني املواطنني العرب الفلسطينيني واملواطنني اليهود يف إرسائيل .جدول اعامل الجمعية وفعالياتها هم نتاج نقاش
مستمر ورصيح بني العرب واليهود اعضاء الطاقم املهني ومجلس االدارة الذين يأتون من التيارات املركزية يف مجتمعاتهم.
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