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" فرص البقاء وتحديات االستمرار "
تم من خالل هذا البحث تحليل الفرص والتحدديت

والمآدتري

ممدتم الاطدتع يدر المد ظم (قطدتع الم آد

الصددةيرد ًددداي والت د تآددةل  5ع ددتملين لتقددلت بت عتمددتد علددح تددتص الما ددا المتخصددص حددول المآددتري ا اد دري
والم آد د

ددتلي

الص ددةيرد المهو د د لع ددذا الاط ددتع لد د ا ار د د الفلا ددطي ي لع ددتم  2003بع دددق تا ددديم معلوم ددت

للمعتمين وص تع الارار وراام الايتات  .ات ا من التحليل امتالك الاطتع ير الم ظم علح قد ار مت تمي ل
مًددتل التآددةيل وتددولير مصددتدر للدددخل للعديددد مددن ا ل دراد وا اددر ويتعددزز هددذا الدددور ل د ظددل اآددتداد ا زمددت

ا قتصتدي ومزمت

اوق العمل ( عق الادرد علح امتصدتص ا عدداد المت تميد مدن البدتحنين عدن العمدلت

لوًددود معددداد مددن الد ار بين طوعدتي للعمددل

ددمن الاطددتع يددر المد ظم هددداق ًددر تحليلعددت

دتل

ددمن الد اراد  .يمتلددك

الاطدتع يدر المد ظم علدح دي تميهيد مر د ًدداي ماتر د بتلاطدتع المد ظم لد مًدتل التًدتو مد مزمدت

ادوق الاددل

والعمل ،ظ اير لاعول الدخول والخروج مدن الاطدتع ولدق ظدروق وحتلد الادوق ،ا مدر الدذذ يمهدن هدذا الاطدتع مدن

لع

دور مؤنر علح معد

البطتل والفار ل المًتم .

تختلق هني اير ترهيبد وهيهليد الاطدتع يدر المد ظم مدن

حيددث مآددتره ال اددتأل لد ا آددط المآددمول ع عددت لد الاطددتع المد ظم حيددث تددد
الاطددتعين بآددهل عددتم ا مددر الددذذ يتطلد
وًود العديد مدن المعوقدت

التمويل والتاعيال

والتحدديت

المصرلي ،

التاددويق ،ولعددل مددن ابددرز الاددمت

المزيددد مددن التحليددل حددول ماددبت

اددب المآددتره مددن ال اددتأل لد

ذلددك.من ًت د ْ خددر لاددد ابددرز التحليددل

ممدتم الاطدتع يدر المد ظم مدن حيدث صدعوبت

الوصدول لدح المدوارد ولدرص

تل لعدم تولر الب ح ا اتاي لممترا ا آط ا قتصدتدي هدتلما ار
العتم د لمآددةل المآددتري اا تتًي د

التعليم وا عتمتد علح المًعود الذات ل خلق لرص العمل وب تأل الخب ار
ذلك يمندل الاطدتع يدر المد ظم حصد

ددمن هددذا الاطددتع تتمنددل بتددد

الماددتو

و معت ار التآةيل الالزم  .ر دم هدل

يادتعتن بعدت ختصد لد م آدط اا آدتألا

وال ادل وا تصدت

حيددث التآددةيل مو م ددن حيددث اا ت ددتج والماددتهم ل د ال ددتت المحل د ااًم ددتل  ،ا مددر الددذذ يتطلد د

الايتا ددت

وآدبهت

ادواأل مدن

مددن ارا ددم

ا قتص ددتدي والتًتريد د ا هتم ددتم بتلاط ددتع وو ددعا لد د ع ددين ا عتب ددتر ع ددد التخط دديط ورا ددم الايتا ددت

ا قتصددتدي والتًتري د بعدددق تعظدديم الاددد ار ا قتصددتدي و ددمتن التهتمددل والتآددةيل ا منددل لوحدددا

اا تددتج ل د

ا قتصتد الوط  .تم عرض التحليل من خالل مربع مقاتم ،حيث طح الاام ا ول المادم والمددخل وا هدداق،
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ل د الااددم النتلددث وابددرز

 وتددم تحليددل الفددرص والتحددديت، العتم د

تحلدديالي للمفعددوم والاددمت

ليمددت قدددم الااددم النددت

. ل الاام الراب

ا اتخالصت

Abstract:
This paper tries to study the obstacles and opportunities facing the informal sector in
the Palestinian Territory through the deep analysis on the available data of the Palestinian
informal sector survey, covering household operators and micro establishments, which was
conducted by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), during 2003 1. The results
indicate that the informal sector workers tend to have larger families and relatively low levels of
education and it is strongly related to poverty. Interestingly, it was believed that informal sector
has a higher percentage of female workers than male workers it was found that urban-workers
and female-workers are not significantly more likely to be informal sector workers than are
others, the female-workers represent only 8.5 percent of informal sector workers The results
show that 70.0% of these establishments were established to provide an employment
opportunity to the proprietor; and, 12.6% were established to increase income, also the results
of show that 51.1% of proprietors individually practice their jobs, 48.9% employ others with
them, 85.0% of persons engaged are unpaid family members, while others are paid employees
The results indicate that 9.4% of household project employers had reported that income from
their projects is sufficient for their families basic needs; while 21.4% have mentioned that
income is insufficient and accordingly they are bound to use-up credit or sell property; the
following figure gives the details. Since the beginning of the Intifada in September 2000, the
percentage of working outside the establishments had increased to 38% during 2003, compared
with pre-Intifada period, where 18% percent workers found to be working outside the same
sector during 1997. Even so this sector had many other financial and marketing difficulties that
should be taken into account by policy makers and planners, it was clear that this sector has
significant socioeconomic impact on the life of poor through: Its role in reducing poverty
through the creation of working opportunities and the generation of income, as most of
operators in the sector are heads of their households and their incomes is mostly the only or
most important source of income for their households. Also its role in reducing unemployment
rates through its capacity and flexibility in creating job opportunities and absorbing the flow of
labor specially under labor market shocks as in the current situation in the Palestinian Territory
since the year 2000, based on that it is recommended that:
Intervention: policies must concentrate on supply and demand side of the process,
strengthening capacity and access to resources (financial, training…) and improving the
demand on the informal sector projects products through access to new markets or facilitating
the distribution of the products in the available markets. Based on that, the informal sector can
play a positive role in the process of reducing poverty and unemployment and can assists the
development process in the Palestinian Territory, and this impact can be maximized if the
intervention policies are built on the fact that the informal sector is a complementary strategy
rather than an alternative to the official and governmental one.
1

For more details about the survey, please look at PCBS website “http://www.pcbs.org”
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القسم األول:
المقدمة

 6.6المدخل العام:

تواًددا معظددم الدددول ال تمي د (وان هددتن بآددهل متفددتو ت تحددد مت دزامن م د عملي د التطددور وال مددو

تآ د عددن تاددترع معددد
الح د دري لد د ظ ددل

ال مددو الاددهت

وت ازيددد معددد

ددعق وتب ددتطؤ مع ددد

ا اتيعتبي لعذق الم تطق بآهل ختص ،وبت
تفتقم ماتويت

العً درد الداخلي د مددن ا ريددتق حددو التًمعددت

ال م ددو ا قتص ددتدذ لع ددذق البل دددان بآ ددهل ع ددتم وت ددد

الا دددرد

ملحوظتي بآهل ملموس اآلنتر المترتبد علدح ذلدك مدن حيدث

المعيآ المتدهورد مصالي وارتفتع معد

البطتلد  ،واتادتع الفًدود بدين الد ار بين لد العمدل

ولددرص العمددل المتتح د وت ارً د قدددرد الاطددتع الراددم علددح خلددق لددرص التآددةيل المطلوب د بآددهل مت ازيددد،

ا مددر الددذذ يع د ا تآددتر لددرص العمددل يددر الم ظم د بحن دتي عددن مصدددر ذات د للتآددةيل وت د مين مصدددر
للدددخل ،والصددعوب تهمددن ل د من عمليد البحددث هددذق تًددرذ لد ظددروق مرهبد مددن حيددث ارتفددتع معددد
البطتل من ًع وهذلك ارتفتع تهتليق الحيتد من ًع مخر ختص ع دد الدربط بدين ا ًدر المتدد

محيتن هنيرد يت

الدخل وارتفتع تهلف متطلبت

الحيتد واحتيتًتتعت.

ولد

ه تك مؤآ ار متزايدد بوًود عالق ت نير متبتدل بين الفار والبطتل والاطتع ير الم ظم بآدهل
عتم وداخل المدن الرصياي بآهل ختص ،من حيث ماتويت

ترهز الوحدا

ذا

العالق ماتر د بمادتو

تواًدددهت ل د الم ددتطق الريفي د (ق ارب د صددق العددتملون ل د الاطددتع يددر الم د ظم يتواًدددون داخددل المدددنت،
ا مددر الددذذ يع د مهمي د تا دري وزيددتدد الادددرد علددح التآددةيل ل د الم ددتطق الح دري لتاليددل وامتصددتص
التدلق المت تم لأللراد الد ار بين لد العمدل لد هدذق الم دتطق وبتلتدتل تخفديض معدد

البطتلد وتحادين

دتأل بتخفيدق التهدتنر العآدواص لمآدتري الاطدتع يدر المد ظم.
ماتويت دخل ا لدراد وا ادر المعيآدي وا تع ي
هددذق العملي د ليا د مًددرد ر ب د جوا مددت ددرورد مددن وًع د ظددر ت موي د طويل د المددد  ،مدد ا خددذ بعددين
ا عتبتر ا رتفتع المتوق لتهلف ا اتنمتر المطلو لمواًع ذلك داخل الاطتع الرام و اديمت الاطدتع
الختص ،ومن المتوق من تتًتوز التهتليق حًم الموارد المرصودد (المتدولردت ،ا مدر الدذذ اديلا ب عبدتأل
المواًع علح هتهل الاطتع ير الم ظم حيث آروط الدخول والخروج ميار من يرق ختصد وان يدت
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بدددل البطتلد يًعددل مددن ماولد تمن لددم تعمددل

ظددتم عت ددت

والابول بمت هو متتح ع د اآتداد ا زمت .
هذا المدخل يع

ت هددلت دالعدتي داصمدتي للبحددث عددن مصدددر دخددل

من مذ ااتراتيًي لمواًع الفار ل م تطق الهنتل الاهت ي ي بة لعدت من ت خدذ بعدين

ا عتبدتر دور الاطددتع يددر المد ظم ،مد الت هيددد علددح من تهددون ال ظدرد للاطددتع يددر المد ظم بتعتبددترق ًدزألاي

مهمالي اًراألا

مخر موًع لاوق الال والعمدل بعددق زيدتدد تتًيد العمدل وتخفديض مادتويت

الفادر

والبطتل وليس علدح مادتس هدون الاطدتع يدر المد ظم هدو بدديل مفتدرض لعدذق ااًدراألا  ،عمدالي بتلحهمد
الاتصل  :ا قتصتد الاليم

يت فس برص واحدد.

 5.6األهداف ومجال التحميل:

ل د ظددل ه ددذا الواق د لددتن لددرص الوصددول لددح العدددق الع ددتم والمتمنددل بتح ددداث تحاددين ددوع

لظروق المعيآ ل التًمعت

المهتظ والوصول لح ا لراد والفصت

الاريد  ،لدديس لاددط ن هددذق التًمعددت

المعمآ تبدو

تعتمددد علددح الدددور الم آددود للايتاددت

عيف ل الماتابل

العتمد وااًدراألا

ااداريد

العدرض مدن

والت فيذي للالطت المرهزي والمحلي لعذق التًمعت  ،جوا مدت عتمدتد هدذق ال ظدرد علدح ًت د
المؤااددت ا خددر علددح تطددوير اددوق العمددل
المعتدلد الاتصم د  ،لعد ت ظددر لددح قدددرد الاددلطت المحلّّي د و ّ

ًّ
ظيمي د مؤاتي د
حتي د وتددولير الخدددمت المختلف د علددح ماددتس ددتً
متليددت وبخلددق بيص د ت ّ
واا تددتج والب ي د التّ ّ
حتيتًددت عملي د الت مي د الآددتمل والماددتدام لع دذق التًمعددت  ،وه ددذا ي ط ددوذ علددح ف ددتل ل دددور ًت د
الطّل

لذا

المعتدل  ،مذ قدرد ور ب ) (Capacity and Willingness to payاهتن هدذق التًمعدت

علح الماتهم ل تةطي تهتليق هذق العملي .
الراه د

هذا الو د يطدرح مًموعد مدن التادتؤ ولعدل مبرزهدت :هدل مدن الممهدن الحفدتظ علدح المع ّدد
الا د وا ا خي درد بدددون مواًع د تدددهور ل د الد ّددخول
ل مد ّدو التّآددةيل ل د هددذا الاطددتع همددت هددو الحددتل ل د
ّ
الحاياي للعتملين ل الاطتع ير
الدخول
الحاياي للعتملين ل هذا الاطتع ؟ ومت الفرص الممه لزيتدد ّ
ّ
ّ
المد ظم ؟ هليعمددت معددم بآددهل عددتم ذا مددت مريددد تحادين معددد
ل ا ار

التآددةيل وتخفدديض معددد

البطتلد والفاددر

الفلاطي ي .

ا ددتحتول ه ددذق الورقد د ًد دراأل تحلي ددل بحند د لواقد د وق ددد ار

وعالقت ددا بتلاط ددتع المد د ظم وعالقد د وتد د نير الايتا ددت

الاط ددتع ي ددر المد د ظم ا قتص ددتدي وا ًتمتعيد د

ا قتص ددتدي والتًتريد د عل ددح مداأل الاط ددتع وما ددتابلا

ا قتصتدذ ،وبعدق ااًتب علح ا اصل البحنيد معدالق لادد تدم ا عتمدتد علدح بيت دت
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مادا الاطدتع يدر

الم ظم الذذ فذق الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي
 ، 2003علح آهل ماا متخصدص بتلعي د للم آد

خدالل عدتم  2004بآدهل ربعد عدن عدتم اااد تد
التد ت ددرج مدن حيدث التعريدق

دمن الاطدتع يدر

الم د ظم بواق د  79190م آددتد وهددذلك ماددا متخصددص لألاددر بواق د  129720ما درد،

ددتل لددذلك ادديتم

ا عتمتد علدح بيت دت

مادا فدتق واادتعالك ا ادرد والفادر لعدتم  2003ومادا اندر ااًدراألا

علددح واق د ا اددرد ا قتصددتدذ لد د ا ار د الفلاددطي ي ل ددذا

العلمي ذا

العالق بتلمو وع حينمت تطل

الفتد درد وا اددتفتدد مددن ا دبيددت

ااادراصيلي
والم ارًدد

التحليل ذلك.
القسم الثاني

المفهوم والسمات العامة

 6.5القطاع غير المنظم :المفهوم والتعريف (حسب المصدر):

ر م تزايد ا هتمدتم المحلد وااقليمد والعدتلم مدت زال مفعدوم الاطدتع يدر المد ظم مدن المفدتهيم ااآدهتلي

بآهل عتم ،حيث لم تتمهن ا دبيدت

المتدولرد ر دم محددوديتعت مدن تادديم طدتر ومفعدوم ًمدتع للماصدود

بعددذا المصددطلا ،ر ددم العديددد مددن ا دبيددت

الت د قدددمتعت العديددد مددن الم ظمددت

ذا

العالق د منددل م ظمد

العمل الدولي والفدرق التد آدهلتعت ا مدم المتحددد مدن خدالل مؤتمراتعدت المتخصصد بعدذا المو دوع ،ولعدل
ذلك يعود لح عدم التًت س الذذ يتام با هذا الاطتع من حيث طبيع ا آط المآمول  ،وت وع مهدداق

ومصتلا العتملين ل هذا الاطتع اواأل مهت وا من مصحت

العمل (الذين يآةلون عدد معدين مدن العمدتلت

ددألا مدن
مو العتملون لحاتبعم ،وت وع الماتو الت ظيم لأل آط الت يمتراعت هؤ أل من هذا الاطدتع ب ي
ا آط العتمآدي والباديط (البتعد المت الدينت مدرو اير بت آدط التد تتطلد مادتو معدين مدن المعدت ار
وراس المددتل ل د بعددض م آددط الص د تع واا آددتألا
تيددت

العددتملين

ددمن هددذا الاطددتع لددتلبعض يلً د ليددا لعًددز الاطددتع الراددم عددن ت د مين لرص د عمددل

رامي لا ،ليمت البعض يلًد ليدا هعمدل ندت
ظروق وم تادبت
ا زمت

وال اددل و يرهددت،

ددتل لددذلك ه ددتك ت ددوع هبيددر ل د

(مصددر

دتل ت لتحادين دخلدا والدبعض قدد يلًدت ليدا لد

يحهمعدت الموادم وظدروق ادوق العمدل ،ليمدت الدبعض اآلخدر يعتبرهدت واديل للتهيدق مد

ا قتصدتدي وهايتاد للصدمود والبادتأل والحمتيد ا ًتمتعيد و يدر ذلدك مدن الةتيدت

التد تتطلد

هل الدق وا هتمتم من قبل البتحنين والمعتمين بدراا هذا الاطتع ،ن ير ذلك ايؤدذ لح اات تتًت
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مًد ددزوألد و تعهد ددس طبيعد د د هد ددذق ا آد ددط ا قتص د ددتدي ذا

ا آ د ددهتل والةتيد ددت

المرهبد د د م د ددن ال تحيد د د

ا قتصتدي وا ًتمتعي .
هددذا الت ددوع مددن حيددث د

وحدددود المفعددوم ا قتصددتدذ وا ًتمددتع للاطددتع يددر المد ظم مددن بلددد لددح

خر وداخل الدول الواحدد يرتبط بتعدد وت وع ماس ومعتيير التعريق والتص يق للوحدا

م ظم و ير م ظم من ًعد وت دوع مادس وم طلادت

ا قتصتدي بين

الايدتس ادواأل مدن ال تحيد ا قتصدتدي  ،ا ًتمتعيد مو

الت ظيمي و يرهت من ًع نت يد  ،وقدد تدم ب دتأل تعريدق حصدتص يادوم علدح مادتس التفريدق بدين دوعين مدن
الوحدددا

الت د تمددترس م آددط اقتصددتدي

ددمن الاطددتع يددر الم د ظم ،حيددث يعتمددد ا ول علددح المآددتري

الت تتم مدن خدالل ا ادر المعيآدي مو محدد ملرادهدت خدترج طدتر الم آد

وهدذلك الم آد

ي طبق عليعت التعريق ولق المحددا  .ويتلخص التعريق 2الماتخدم علح ال حو التتل :
" المنشأة غير المنظمة :ه الم آ د الت تآةل  5عتملين لتقل ويةل

مددن ملدراد ا ادرد ومصددحت

العمددل ،و مراددمتلعت مد خفض اددبيتي و تلبدتي

عليعم صف العتملين بددون مًدر

تماددك اددًال

وتفتار لح ت ظيم للعالق بين المتلك والعتملين علح ماتس قت ون م ظم للعمدل وهدذلك
حاددتبت

الصدةيرد التد

المتلددك والم آد د .وقددد تددم ااددتن تأل المع يددين المختصددين الددذين تتطلد

منل ا طبتأل ،المع داين ،المحتابين ومن ل و ععم.ت

محتاددبي متهتملد

يوًدد لصدل بدين

معد عم تد هيالي علميدتي عتليدتي

" المشـــروع األســـري غيـــر المـــنظم (خـــارج المنشـــآت) :يعد ّدرق ب ددا ذل ددك المآ ددروع ال ددذذ ت آددصا ا اد درد
المعيآددي مو محددد ملرادهددت بعدددق ت د مين مصدددر دخددل مو لرص د عمددل دون تحاددق آددروط تعريددق الم آ د د
عليعت (مهتن محدد ،متلك مو مددير ،آدتط اقتصدتدذ محدددت .وتعتمدد عمليد التوظيدق ليعدت بتلةتلد

العالقت

ا ًتمتعي وصل الاراب مو العالقت

الآخصي ت.

تددم ااددتن تأل ا آددط الزراعي د مددن التعريددق باددب

علدح

عدددم تددولر طددتر للحيددت از والحددتصزين الددزراعيين لعددذق

ا آددط بتا ددتل لددح حتًتعددت لم عًي د مختلف د للد ارا د ل ددمتن عدددم ا زدواًي د ل د تددولير المؤآ د ار
وختصد ا قتصدتدي  .ولددم تةطدح ا آددط المحرمد بتلاددت ون العدتم لد ا ار د الفلاددطي ي مندل التعريد

والارق ...الخ.

2
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مع األخذ بعين االعتبار:

ه ددتك تددالزم بددين هددذين ال ددوعين مددن الوحدددا

لرص ربحي ذا

يددر الم ظم د لددح حددين ،3ول د الوق د

ماتو معلح مو اهنر ًذبتي تتحدرك تلدك الوحددا

الددذذ تهتآددق ليددا

المت الد مدن موقععدت و آدتطعت الحدتل

لدح المواقد الًديددد ولد بعدض ا حيددتن حدو الاطدتع المد ظم و تلبدتي هد مددن بدين تلدك الفصد الادتدرد علددح
الت ظيم ،وتباح الوحدا

اايفتأل بتاتحاتقت

طتر مت يطلق عليدا الاطدتع يدر المد ظم الدداصم.

ا خر ل

من لددديعت مي دزد مآددتره حيددث من هددذق الوحدددا

ور ددم من الد ّددوال للمآددتره تت ددوع بددين هددذق الوحدددا ،
تتمت د بتاددتااللي م فددردد ل د مًددتل اتخددتذ الا درار الددذذ ت دراق مالصم دتي ليمددت يخددص عملعددت بةددض ال ظددر عددن

تهمن ل مهت ي الت نير علح دخل جوايرادا جوا تتًي هدذق
ق ار ار اآلخرين ،والد ل الايتاي لعذا الو
الوحدا من خالل برام التدخل المبتآرد العتدل لتعزيز الادد ار اا تتًيد لعدذق الوحددا وهدذلك تحادين

(تةييرت بيص العمل لعذق الوحدا .
تظعر العديد من الدراات

تعمل بآهل ماتال تمتمدتي

ل الاطتع ير الم ظم ،من العديد من الوحدا

عددن يرهددت ،حيددث يميددل الددبعض للعمددل مددن خددالل التعتقددد مددن البددتطن والتآددتبك اا تددتً م د

الوحدددا

ددمن الاطددتع ذاتددا مو ب عمددتل ًزصي د م د وحدددا

العتمل د

ي درق مددن

مددن خددترج الاطددتع ا دواأل هددتن ذلددك

اختيتريتي مو بآهل ًبترذ ،منالي :ص تع المالبس ،ال ادي  ،ا حذيد  ،ال ادل و يرهدت ،بعدض هدذق الوحددا
يتً د

عددن قصددد تحمددل الماددؤولي ااداريد والمًتزلد  ،وتحمددل ماددؤولي تالد

الم مونت ،هذا الالوك يًد مدت يبدررق لد الحدت

الخبد د ار  ،المع ددت ار

التد يدر ليعدت العدتملون (المآدةلونت ا عدم

المطلوبد د )،(Personal Preference

التعتقد من البتطن هم من الفص التد تفتادد لدح الخيدت ار
مددن ال اددتأل الل دوات ي خددرطن ل د
لصددتلا م آ د

تددتج اددل وخدددمت

3

لم آ د

اددل الرهددت

بطدلت ،مدنالي العدتمال

مخددر  ،العددتملون علددح الاطع د مددن بيددوتعم
ومعدددا

مادم د مددن م آ د

والب ددتص لد مًددت

الًعتز المرهزذ لالحصتأل الفلاطي  .قراألد البتحث ل تتص ماا الاطتع ير الم ظم ل ا ار
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يملهدون

من الً ددزأل ا هب ددر مم ددن ي خرط ددون لد د

ا خدر (مًبدر مخدتك

م ظم د مو يددر م ظم د  ،العددتملون علددح

ماددته عم ،الاددتصاون يددر المددتلهين لمرهبددت

ا ادواق (الر ددح بتلاليددل

مخددر داخددل

ال اددل يددر المد ظم ،هددذق

الفلاطي ي 2003

و يرهت

الحت

تتمت بحري اتختذ الارار ل اا تتج مو التوزي مو ا اتفتدد الهتمل من تدتص عملعدم،

لع مرتبط با ار ار ومصتلا المتلهين.
هذق الم آ

والمآتري الماتالّ ظتهريًّت تعتبر وعتي مختلق هلّيًّت بتلر م من م ا للوهل ا ولح اديبدو م عدت

تتًي د  ،وظددروق العمددل متآددتبع لددح حددد
تختلددق عددن يرهددت ظ د اير ّن ماددتو ال ددخول (ااي درادت ،اا ّ
هبي ددر ،حيددث يمهددن التد د نير ليعددت ا دواأل بتلماددتعدد المبتآد درد مو بتةييددر الم ددتخ ا اددتنمترذ (التً ددترذت،
ل و تععت تُ َح َّدد بآهل لردذ ولاتي لخصوصي وطبيع التعتقد (الماتول ت مدن البدتطن التد تربطعدت بةيرهدت،
تعتقديد .
وبتلتدتل لددتن ا تعتآدعت يعتمددد بآددهل هبيدر علددح مددد تدولر مو يددت اللّدواصا ال تظمد لالتفتقددت ال ّ
وان هتن البديل لتحاين ماتويت

الدخل الختص لعؤ أل المآتةلين يتم من خالل تحريرهم من مط العمل

تةيير آتمل للبيص العتم وعالقت

عتقدذ وهذا يتطل
التّ
ّ
 5.5أهمية القطاع غير المنظم:

العمل.

يمنددل الاطددتع يددر المد ظم حصد معمد مددن ا قتصددتد الددوط

ذا

ا لعالقد بتل دتت المحلد ااًمدتل وهدذلك ااددتيعت

وبختصد علددح ماددتو ماددتهم الم آ د

ا يددذ العتملد عبدر الاد وا

المتتتليد مد ا خددذ

بعين ا عتبتر تفتو ذلك من آتط اقتصتدذ لح خر ،همت يت ا من الًدول التتل :
جدول ()6

نسبة المشتغمين خارج المنشآت من مجموع المشتغمين في األراضي الفمسطينية
العام
7991
1007
1001
1008
المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي

النسبة
7161
8.63
8.68
8169
 .2004قتعدد بي ت اًل الم آ

آهل ذلك لرص ي للهنير من الفادراأل وذوذ الددخل المتدد

من خالل العمدل لد هدذا الاطدتع،

لالادتفتدد مدن تدولر هدذا المددخل لتد مين مصددر

دتل لتطدوير الادد ار ومعدت ار

العمدل المهتادب مدن خدالل ا خدراط

ل معمتل مت وع ختص وان توًيا الموارد يتم بماؤولي مبتآرد للمآةلين للوحدا

الاطددتع،

ددتل لددح من عملي د ااددتخدام وتوًيددا ا اددتنمت ار

9

اا تتًي

من هدذا

ددمن طددتق هددذق ا آددط تددتم بعيددداي عددن

الرامي المع ي  ،م ا خذ بعين ا عتبتر من راس المدتل المطلدو لخلدق لرصد

آراق جوادارد المؤاات
عمددل لد الاطددتع يددر المد ظم تآددهل قيمد اددبي متوا ددع مددن التهلفد المطلوبد لخلددق لرصد عمددل لد
الاط ددتع المد د ظم ،ومن ددتل ذل ددك تل ددك الوح دددا

التد د تعم ددل عل ددح البيد د بتلتًزصد د للا ددل ا ا ددتعالهي عل ددح
ا ولي ،

الباطت والآوارع وهذلك تلك الوحدا الت تعمل علح تًمي ال فتيت جواعتدد معتلً المخلفت
لع بتا تل لتوليرهت لرص عمل لصتحبعت تمنل لتصدد ملموا علح يًتد بيصي ال ل للمًتم .
جدول (:)2

عدد المشتغمين في القطاع غير المنظم من األراضي الفمسطينية
حسب النشاط االقتصادي والجنس 5002-
مشاريع أسرية

النشاط

منشآت القطاع غير المنظم

االقتصادي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

زراع

7161

8763

7161

….

….

….

ص تع

869

136.

160

1761

5.5

20.0

آتألا

.76.

767

8360

0.2

0.0

0.2

تًترد

7163

1169

7163

63.1

44.5

61.6

ال

7168

0.0

7363

0.7

0.8

0.7

خدمت

.68

7.67

367

14.8

49.2

17.5

01101

01101

01101

01101

01101

01101

المجموع

المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي
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 2.5السمات العامة لمقطاع:
-6

 .2004ماا الاطتع

ير الم ظم ل

مد دت يزي ددد ع ددن  %60م ددن ه ددذق الوح دددا اُ ْمتُلِ َهد د ْ و ُآد د فةلَ ْ م ددن قب ددل ا لد دراد ه ص ددحت
يعملون لحاتبعم ،اواأل من المآتري ا اري مو الم آ الصةيرد ًدداي ولد الةتلد
ماري ( .ا ظر الًدول التتل ت.
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عم ددل مو
مآدتري

جدول رقم ()2
المشتغمون في القطاع غير المنظم من األراضي الفمسطينية
حسب الحالة العممية الرئيسية والجنس 5002

الحالة العممية الرئيسية
صتح

مشاريع أسرية
إناث

ذكور

منشآت القطاع غير المنظم
المجموع

ذكور

المجموع

إناث

عمل

9455

189

9644

10110

635

10744

يعمل لحاتبا

56932

5725

62656

45372

2125

47497

ع و مارد ير مدلوع ا ًر

4204

3560

7764

23673

2045

25718

38883

855

39738

11919

2850

14769

109474

10328

119803

91074

7655

98728

ماتخدم ب ًر

المجموع

المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي
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مقل من  %30من مآتري الاطتع ير الم ظم تاوم بتآةيل عتملين بتًر ،ولذلك لتن العدتملين
بتًر

من هذا الاطتع يمنلون اب متوا ع من التآةيل الهل بآهل عتم.

الةتلبي العظمدح مدن مآدةل مآدتري الاطدتع هدم مدن الفصد قليلد التعلديم (اقدل مدن اد
مم .
وًزأل هبير م عم ّ
عدد هبير من مآةل مآتري الاطتع هم من الفصت
تمتل ددك مآدددتري الاط ددتع مهت ددت

اد وا ت

ا ًتمتعي المعمآ والفايرد.

راس متليد د با دديط وق ددد ار

ددعيف عل ددح متطلبدددت

توا ددي

ااتنمتراتعت.
ا لتاتر لح الب ي التحتي الحدين  ،وًزأل هبير من مآةل المآتري ا اري يفتادون لدح وًدود
الما ار وممتهن العمل المالصم لممترا آتطعم همت يت ا من الًدول التتل .
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جدول رقم ()2
المشتغمون في القطاع غير المنظم الفمسطيني حسب عدد سنوات الدراسة والجنس –5002
مشاريع أسرية

عدد سنوات دراسية
 3ا وا

ذكور

منشآت القطاع غير المنظم
المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

درااي ل قل

14.8

41.9

17.2

1002

25.2

11.0

درااي

42.5

29.8

41.4

30.8

26.3

30.5

 71-70ا درااي

35.1

18.2

33.6

36.8

29.3

36.4

 78ا ا درااي ل هنر

7.6

10.1

7.8

22.2

19.2

22.1

100.0

100.0

100.0

 9-1ا وا

المجموع

100.0
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جدول رقم ()2

مصادر رأسمال المشاريع األسرية في األراضي الفمسطينية حسب جنس المشغل 5002-
المشاريع األسرية

مصادر رأس المال

ذكور

إناث

49.8

53.1

50.2

1.6

0.0

1.5

0.6

0.0

0.5

قروض آخصي بدون لتصدد

8.9

12.2

9.2

قرض من الب ك

1.4

1.1

1.4

ميراث

2.9

1.9

2.8

من الآرهتأل

3.9

0.6

3.6

27.4

23.0

27.0

3.5

8.1

3.9

100.0

100.0

100.0

تولير العتصل
قرض من مؤاات

ير ربحي

قروض آخصي بفتصدد

يتطل

مخر

رمامتل
المجموع
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المجموع
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جدول رقم ()1
المشتغمون في مشاريع أسرية من األراضي الفمسطينية
حسب مكان ممارسة النشاط والجنس –5002

الً س

مهتن العمل وممترا ال آتط

ذهور

تث

المًموع

ل البي

2.4

47.5

5.3

ماتح محددد داخل الم زل

1.8

18.9

2.7

مهتن تتب للبي

3.7

11.3

3.9

28.7

18.0

27.9

مزرع مو قطع ارض ( من فس المحتلظ ت

1.9

0.0

1.3

بيو مو ممتهن تواًد الزبتصن ( من فس المحتلظ ت

9.6

0.2

10.5

موق ب تأل ( من فس المحتلظ ت

13.5

0.0

15.3

الاوق ( من فس المحتلظ ت

4.6

1.0

3.3

باط  /باط ل الآترع ( من فس المحتلظ ت

5.1

2.5

4.2

23.1

0.0

20.0

5.6

0.6

5.6

100.0

100.0

مهتن ماتال عن البي

( من فس المحتلظ ت

ير محدد بمهتن (متًولت ( من فس المحتلظ ت
محتلظ مخر
المجموع

100.0
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القسم الثالث
الفرص والتحديات
تتام مآتري وم آ

الاطتع ير الم ظم ب عق قددراتعت بآدهل عدتم مدن حيدث محدوديد راس

المتل البآرذ والمدوارد ا قتصدتدي ا خدر وان بآدهل متفدتو  ،ولدذلك لمدن الممهدن توقد مًموعد مرهبد
من المعوقت

علدح التواصدل وا ادتمرار والتطدور ،ومدن بدين ذلدك

والايود الت تحد من قدرد هذق الوحددا

عق قدرد مآدةل المآدتري علدح الوصدول لدح المدوارد ) (Lack of Access to Resourcesوهدذلك
الب ي التحتي ا اتادي ،

عق الادرد علح الوصول لألاواق وخدمت

ي ددر متعتو د د  ،مم ددت يع د د

اًتمتعيد د وايتا د ّدي
دتدي ومؤاا ددتتي و
ّ
بيصد د اقتص د ّ
بفتعلي ل عملي الت مي هتلاطتع الم ظم.
المآتره
ّ

دتل لدذلك تواًدا هدذق المآدتري

ددعتق ق دددرد الاط ددتع عل ددح

 6.2قدرة مشغمي القطاع غير المنظم عمى الوصول لمموارد واألسواق:
محدودي د التعلدديم ،المعددت ار  ،الخب د ار

حاياي ذا مت هت
التراض وًود
و تلبد دتي لع ددذا الا ددب

الف ي د والوصددول للمصددتدر (راس المددتلت لددن تهددون قيددوداي

ه تك مهت ي اعل للوصول ليعت ،ولهن الواق

يدلل علح ذلدك ،حيدث مدن الممهدن

عق ل الادرد علح الوصدول لمصدتدر التمويدل ،التددري
ل ددتن مآ ددةل الوح دددا

مدن مؤاادت

لد د الاط ددتع ي ددر المد د ظم يب دددألون معم ددتلعم بت عتم ددتد عل ددح

مدددخراتعم ومددت يتمه ددون مددن اقت ار ددا مددن ا قددتر والمعددترق مو مددن خددالل ليددت
ددمن تًمعددتتعم الادده ي بعيددداي عددن مؤااددت

للمعدت ار والخبد ار

يددر م ظم د لإلق دراض

الاطددتع المد ظم ،و ظد اير لهددون هددؤ أل مددن مواددتط اًتمتعيد

معمآ واار لايرد لت عم يبدألون معمتلعم براس متل بايط وااتنمت ار
الف يد والتد تهتاد

الاطدتع المد ظم،

موليد

دعيف  ،وهدذا الحدتل بتل ادب

مدن خدالل ممتراد ال آدتط فادا ) (On Job Trainingبعبدترد

مخددر هددؤ أل المآددةلون يتةلّبددون علددح صددعوب الوصددول للمددوارد مددن خددالل ا عتمددتد علددح ليددت
ال تآص داخل الاطتع ير الم ظم.
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العمددل

جدول رقم ()7
كيفية تعمم المهنة لألفراد المشتغمين في المشاريع األسرية من األراضي الفمسطينية
حسب جنس المشغل5002-

المشاريع األسرية

كيفية تعمم المهنة /الحرفة

ذهور

من ا ارد

المًموع

تث

15.9

24.7

16.7

14.2

8.5

13.6

8.9

0.0

8.1

3.2

1.4

3.0

20.7

21.2

20.8

من خالل التحصيل العلم

5.3

2.2

5.1

تعليم

28.6

39.9

29.6

3.2

2.1

3.2

100.0

100.0

100.0

من خالل محد ا قتر
اراصيل

من خالل العمل ل

من خالل محد المدارس الص تعي
من خالل دو ار
تتطل

ل مًتل العمل

مخر
المجموع

المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي
ا ار

 .2004ماا الاطتع

ير الم ظم ل

الفلاطي ي  .2003رام اهلل  -للاطين

عوام ددل هنيد درد تفا ددر
ا حتيتًدت

ددعق الا دددرد للوص ددول للمد دوارد التد د تا دددمعت مؤاا ددت

التدريبيد  ،وا قتدراض مدن المصدتدر الراددمي الم ظمد لياد

الاط ددتع المد د ظم ،حي ددث من

الحهوميد
محهومد لادط بدتللّواصا
ّ

تتادم

اطيد
لهن يا
هنير م عت تآهل ًزألاي من احتهتر الاطتع العتم ،وتدار من قبل ببيروقر ّ
وصعب الم تل و ّ
بتلتعددتون تًددتق م آ د ومآددتري الاطددتع يددر الم د ظم ،ختص د تًددتق الفص د ا قددل تعليم دتي واهنددر لا د اير لدد

دتص مي ي ددت،
المآ ددتري ا اد دري المت تهيد د لد د الص ددةر ،وذا المواق ددق المتآ ددتبع تا ددود لد د الاط ددتع الخ د ّ
دتدر مددت تًدددق مربحدتي من تتعتمددل م د هددذق الوحدددا لد الاطددتع يددر
الختصد علددح اددبيل المنددتل د يا
لدتلب وك
ّ
المد د ظم ،ر ددم من اا ددتن تألا

قليلد د يمه ددن من

الصةيرد والفردي من قبل الب وك ومؤاات
رزم

مت ت

تتف ددق مد د ه ددذق ااًد دراألا

من ددل بد درام تموي ددل المآ ددتري

ااقراض المتخصص  ،ول هل ا حدوال تعتمدد ًميععدت علدح

عتلي .
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وعلح ماتو التدري  ،لتن مت يتم توليرق من قبل مؤاات

الرامي ت تلبتي مدت

الاطتع الم ظم (المؤاات

وظدروق هدؤ أل

دتدر مدت يهدون حاتادتي لدح حتًدت
يهون محهومتي لًت العدرض ) (Supply Drivenو يا
ل الاطدتع يدر المد ظم ،ا مدر الدذذ يآدهك لد مدد مالصمد ) (Irrelevanceهدذا التددري
الوحدا

ير الم ظم  ،ولذلك لتن التهلف من الًت

والمآتري

مت تم تواي التدري
للترآيد ولق ا ولويت

ادتهون عتليد ذا

ملايتي ،ولن تهون الموارد المتتح هتلي لتةطي هذا التواد ا لاد ممدت يع د الحتًد

للتدخل والماتعدد علح
علح

المتل والًعدد والوقد

حتيتًدت

المر وب ا مر الذذ ي طدوذ علدح عمليد اادتبعتد لعددد مدن الوحددا
وأل مت يتم و عا من معتيير للتص يق هتلحد ا د ح من ا وا

ذا

الحتًد

التعليم ،الادرد

متن ا صتمتن مو حًم راس المتل ...الخ.
جدول رقم ()8
وجود أو عدم وجود صعوبة في الحصول عمى تمويل لمنشآت القطاع غير المنظم
في األراضي الفمسطينية حسب جنس المشغل5002-

المشاريع األسرية

وجود أو عدم وجود صعوبة في الحصول عمى تمويل

ذكور

عم

إناث

المجموع

4006

4003

4005

5904

5907

5905

لماذا تواجه صعوبة في الحصول عمى تمويل:

صعوب الحصول علح قروض من الب ك

22.5

5.9

21.7

21.6

9.1

21.0

عدم تولر ال مت ت

15.0

40.6

16.2

ارتفتع اب الفتصدد علح الاروض

13.4

33.5

14.4

26.8

10.4

25.9

0.7

0.7

0.7

100.0

100.0

100.0

صعوب الحصول علح قرض من مؤاات

عدم ا تظتم الطل

علح م تًت

الم آ د و

مهلي

ير ربحي

ل الدخل

مخر
المجموع
المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي
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الفلاطي ي  .2003رام اهلل – للاطين.

بصددعوب هبيدرد (ااددتعالك
تحاددن قدددراتعت اا تتًي د لاددط ّ
يمهددن لمآددتري وم آ د الاطددتع يددر المد ظم من ّ
لت درد زم ي د طويل د  Time Consuming,ت وتهلف د عتليد  ،وبددتللًوأل لددح آددبهت ا صتمددتن المتددولرد ل د
الاطددتع يددر الم د ظم و ّليددت

التّدددري

المحهوم د ب د حوال الاددوق يددر الماددتارد واعتمتدهددت علددح اعتبددت ار

لردي د واًتمتعي د منددل الا ارب د  ،ا صددل ،العالقددت

تفار الاب

ادبيتي ،تً د

ًراألا

وراأل طريا العمل الحتليد لد الاطدتع والاتصمد علدح التّه ولوًيدت الباديط  ،حًدم تدتج باديط
دلد مصددتريق التآدةيل منددل اايًددت ار

(اختيددتر ممددتهن يدر نتبتد ر ددم المختلفددت ت ،تً د

التاًيل والترخيص بعدق تخفيض التهتليق الًتري والدوري ومت يرتبط بتاتحاتقتتعت حاتي ،هل

ذلك لا نترق المبتآرد علح ماتويت

هم تلبتي ذوذ ماتو متوا
الباطت

الآخصددي ...الددخ ،و ددعق الاددد ار

ل د هددذا المًددتل

مو ماتول التمديدا

ا اتنمتر واا تتًي ويفار هذلك لمدتذا الادتدمون الًددد لعدذا الاطدتع

من حيث :التعليم ،الخب ار  ،وراس المتل ،لمنالي التًدتر المت الدون مو بتعد
الصحي لم تزل المادتعلهين و يرهدت مدن ا آدط  ،تتطلّد

معدت ار باديط

والاليل من رمس المتل ومحيت ت بدون راس متل ماتنمر.

در مددن مآددةل مآددتري الاطددتع
للتةلّد علددح هددذق الايددود
ختصد الوصددول لمصددتدر التمويددل وا صتمددتن ،هنيد اي
ّ
ير الم ظم يلًصون بآهل اختيترذ لح م واع مختلف مدن عالقدت ا عتمدتد (ا حتمدتألت و تلبدتي مدن خدالل
ترتيبت

للتعتقد من البتطن ،وت طبدق هدذق الحتلد لد هنيدر مدن ا حيدتن علدح ال ادتأل الالتد يختدرن العمدل

من داخل ممتهن قتمتعن وبموالاتعن علح بي م تًتتعن بت اعتر المحددد الفتي (مذ الموالاد علدح العمدل
علدح مادتس الاطعد ت ولد ماتبدل ذلددك يحصدلن علدح التمويددل (ا صتمدتنت علدح آددهل مادتلزمت

المصدددر ،وهددذلك الحددتل للرًددتل الددذين ياومددون بتاددتصًتر العربددت

هبير ع د حهتم الحواًز علح مداخل المدن والتًمعت

تدتج مددن

ل اددل ا لدراد مو الب ددتص (بددرز بآددهل

الاه ي ت ،وهذق العالقت

تذه

لح مدت هدو ابعدد

مددن باددتطتعت الظتهري د  ،لع د ل د محيددتن هني درد ت طددوذ علددح آددروط مالصي د (آددهل مددن ا اددتةاللت مددن
الطددرق ا قددو وهددو تلبدتي صددتح

رزق .مدن ًت د

خدر ،لدتن

العددرض تًددتق الطددرق النددت

وهددو البتحددث عددن لرصد عمددل ومصدددر

دعق الاددرد علدح الوصددول لدح مصدتدر التمويدل والمدوارد ا خدر يزيدد مددن

هآتآ د و ددعق المآددةلين والمآددتري اا تتًي د داخددل الاطددتع يددر الم د ظم ،لع دم محدددودذ الادددرد علددح

عملي الّمو ،ولاط من خالل واتصل بداعيد (علدح ادبيل
التًتو م الفرص الًديدد الت قد تظعر م
ّ
المندتل بتاددتخدام معد ّددا ماددتعمل  ،عددتدد تصد ي المخلفدت  ..الددخت مو الابددول بمبدددم المخددتطرد /المًتزلد
وان هتن من خالل ا تعتك اللّواصا وااًراألا

(عدم الترخيص مو التاًيلت ،لتن هدل ذلدك يح ّدد مي دت مدن
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تتًي د معلددح ،ن هددذا

ا تاددتل ) (Mobilityمددن الد ّددخل المد خفض وا آددط العتمآد ّدي لددح ماددتويت
د ددتلي مد ددن راس المد ددتل (ا اد ددتنمترت والخب د د ار والمعد ددت ار
ا تاد ددتل يتطل د د ماد ددتويت

المع ي د د والف ي د د

المتخصص وه خترج مت تول يد هذق المآتري .
هذق الايدود ذا

لد الاطدتع يدر المد ظم،

اندر مبتآدر علدح ال ادتأل العدتمال

عدن بوًدا عدتم يتعر دن

ًتمتعيد الماتعصددي والتد تتًلددح بو ددوح مهنددر ع دددمت يتعلّددق
الايتادّدي وا
ّ
للعديدد مددن العابددت النّ ّ
اتليد و ّ
ا مر بحتً ال اتأل هتات المعدت ار وراس المدتل ماتر د بمدت يواًعدا الدذهور .واهبدر ا منلد علدح ذلدك
تبددتين الحاددوق المد ي د لل اددتأل بددين ال صددوص الات و ي د والممتراددت
المد ي  ،قوا ين الميراث ،المرمد والتعليم،
المادبا والتد يهدون

دحيتعت لد ا لد

مت ت

الحصول علدح الادروض ،و يرهدت مندل التحيدز والمواقدق

ا حيدتن ال ادتأل والفصدت

لد تو دديا الفًددود الحتصددل بددين المآددةلين الرًددتل والمآددةال
ير الم ظم ،حيث تترهدز مآدتره ال ادتأل حينمدت
راس المتل ،وماتو دخل متوا
الاطع  ،الص تعت

والخدمت

علددح ارض الواق د  ،وم عددت :الا دوا ين

يتطلد

المعمآد  .هدذق ا ادبت

مددن ال اددتأل

و يرهدت تادتهم

ددمن الاطددتع المد ظم وحتددح

العمدل معدت ار هبيدرد ،مادتويت

م خف د مدن

ابيتي منل م آط الزراع والمتتًرد البايط  ،حيته الم اوًت

علح

البايط والت تتام بهو عت م آط م زلي .

حتية وأداء القطاع غير المنظم:
 5.2البنية التّ ّ
اددم ماتاددي مخددر للاطددتع يددر الم د ظم تتعلددق بوًددود اددب عتليدد مددن المآ ددتري والوح دددا

اا تتًيد المتحرهد  ،بمع ددح ّمددت لدديس لددديعت مهددتن محد ّددد (مت ّاددلت مو تآددتةل لد ا مددتهن العتمد مو مهددتن
تاديم الخدم مو الالع للمادتعلك ،ومحيت دت يهدون العمدل مدن خدالل هدذق الم دتطق مخدتلق للادت ون مو يدر

مطددتبق للمواصددفت الات و ي د وآددروط مزاول د ال آددتط ،والهنيددر مي ي ددت يآددتةل مددن ماددته عم ل د الم ددتطق
بطريا عآواصي وحا الطل من قبدل الزبدون (ًددول رقدم 6ت .عوامدل هنيدرد تادتعد علدح تو ديا ذلدك:
لعددو م ددن ًت د د
التًمع ددت

يعه ددس حتلد د ع دددم ت ددولر راس الم ددتل والمص ددتدر ا خ ددر هم ددت ت ددم معتلًت ددا مع ددالق ،ولد د

الهبيد درد والم دددن الرصيا ددي ه ددتك آ ددا لد د ا ار د د وان ت ددولر لعد د ب ا ددعتر خ ددترج مهت ددت

ومت ددتول الفصددت

الفاي درد والمآددتري الصددةيرد و يددر الم ظمد ،

الب ي د التحتي د ا اتاددي بمتطلبددت

جواً دراألا

ددتل لددذلك تتد نر الادددرد علددح الوصددول لددح

ا تظددتم للا دوا ين والتعليمددت

مت تول هذا ال وع من المآتري وا لراد (المآةلينت.
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الاددتري وه د مي ددت ل د

يددر

مددن تحيد مخددر  ،ه ددتك

فددتل ر بد معظددم مآددةل المآددتري لد الاطددتع يددر المد ظم لد

ددرورد لعدددم

المدلوع  ،لبتل اب لعم يف لون تحصيل مادتو معلدح مدن

اايًتر
ا
تولير التّهتليق وهذا يت ّمن تولير
الدخل الاتبدل للتصدرق بدا ) (Disposable Incomeعلدح حادت

من يهدون لدديعم ماد ار

عمدل ال دل

المًت ّي (بدون يًترت حتّح
من الحتلي  ،ولذا لعم يف لون العمل ّمت من م تزلعم مو من ا متهن العتم و ّ
وان ا طددو ذلددك علددح ا تعددتك لأل ظم د وااً دراألا والمًتزل د بترتهددت مختلفددت للا دوا ين البلدي د (البتع د
المتًول ددون ،بتعد د البا ددطت

وا هآ ددتك ،يا ددعح ه ددؤ أل المآ ددةلين للوص ددول ل ددح ا م ددتهن المهتظد د وذا

ال آددتط التًددترذ ال آددط ل د م ارهددز التًمعددت
بدرًد هبي درد علددح مهددتن ممتراد ال آددتط
والطل د

ولدديس علددح مطرالعددت ظ د اير ن دخددل هددذق المآددتري يعتمددد

ددمن التًم د  ،و اطد الًددذ

هد مواق د الاددود الآ دراصي الًيدددد

ال آددط علددح الم تًددت  ،وهددذا يع د ا ددا علددح الماددتو الفددردذ للمآددتري مددن الم دربا العمددل ل د

ًّ
اًتمتعيدت بادب
ا متهن المهتظّ بتلر م من من منل هذا ا زدحدتم قدد يهدون يدر مر دو

دلبي
الا ّ
تتصًدا ّ

المعيآي بآهل عتم.
علح البيص والظروق العتم و
ّ
الاددتصد وختص د ل د ظددل تفددتقم ا زم د الراه د ل د اددوق اا تددتج (الاددل ت والعمددل ً دراأل اا ددالق
الو د ّ
والحصتر م ذ عتم  2000قد لتقم من مزمد مآدتري الاطدتع يدر المد ظم ،لت ارًد قدد ار

المؤاادت

ذا

العالق علح ت ظيم ا مور قد زاد من لو ح الدخول والخروج مدن الاطدتع يدر المد ظم بآدهل عدتم ،ومد

ذلك با ه دتك علدح المادتو الرادم

ًدراألا

ولدواصا ت ظيميد

يدر متعتو د تًدتق مآدتري الاطدتع يدر

المد د ظم وتعي ددق ل ددرص التآ ددةيل وتهتم ددل ا دوار عل ددح ال ح ددو ا من ددل لعتم ددل راس الم ددتل (مه ددتن ممتراد د
حتيد الم تادب مندل الطددرق والمواصدال
ال آدتطت ،الادوق لد ظدل يددت الب يد التّ ّ
الاوق وت ظيم تزاحم الوحدا والمآتري علح حو ال ل.
ّ

الالزمد لتحادين هفددتألد

ت ددتول هددذق الا ددتيت لدديس اددعالي هو عددت علددح تمددتس مبتآددر مد ق ددتيت داريد ومؤااددتتي وتآدريعي هبي درد،

الادؤال :هدل لدد تلدك المآدتري والم آد
وحتّح ذا مدت ممهدن يًدتد بعدض الحلدول لعدذق المرهبدت  ،يبادح ّ
الصددةتر ل د الاطددتع يددر الم د ظم قدددرد علددح تمويددل متطلبددت ا اددتارار وب ددتأل ما د ار مالصم د
والمآددةلين ّ
لممتراد آدتطعم والحفدتظ علدح اادتمرار يدتعم )(Willingness to Pay؟ هدذق هد محدد مصدع ق دتيت
الفتعليد
البحث هو عت ت ادل ال ادتش لدح مربد التهدتليق والم فعد الختصد ماتبدل ا ًتمتعيد وهدذلك ادتش
ّ

ماتبل العدال والماتواد وماتح الدراا

تاما بت تولعت

19

من هذا الًعد.

الم آ

والمآتري العتمل ل منل هذق الظروق تباح عر

خطتر مت وع ت آ عن مخطتر التلدق،
المع ي د  ،وهددذلك قددد تعددت

الا درق بتا ددتل لددح مهت ي د مصددتدرد ا صددول مددن قبددل الًعددت
و ّ
ا اتفتدد مدن الخددمت وااعت دت العتمد لمختلفتعدت لإلًدراألا وقدوا ين الت ظديم وااقتمد وهدذا مي ي دت يدؤنر
دتًيتعم .المواق د العآ دواصي لعددذق الوحدددا ت ددعق قدددرتعت علددح الدددخول لألا دواق الالزم د
اددلبيًّت علددح تد ّ
لتاويق م تًتتعت علح حو من .وهذا يفار ًزصيتُ لمتذا تميل العديدد مدن المآدتري والم آد

ماتس التعتقد من البتطن بعدق التحرر مدن مخدتطر التادويق وتالبدت
يبا الوحدا

مددن عدددم

للعمدل علدح

ا ادواق ،ومندل هدذا الترتيد

الدذذ

ير مرصي ل اوق العمل ي طوذ علح آترد وا ح علدح مادتو صدعوب ظدروق وبيصد

العمل.
 2.2اإلجراءات اإلدارية وأداء القطاع غير المنظم:

الةتلبي العظمح من المآتري العتمل ل الاطتع ير المد ظم تمدترس آدتطعت لد آدروط آدبا قت و ّيد مو
يد در قت و ّيد د (ت ط ددوذ عل ددح ع دددم امتن ددتل (ًزصد د مو هلد د ت لأل ظمد د وااًد دراألا م ددن حي ددث التا ددًيل مو
الت ددرخيص مو المواص ددفت

الم ص ددوص عليع ددت لد د اللد دواصا ااداريد د ت بتعتب ددتر ذل ددك بمنتبد د ااط ددتر الع ددتم

(الف دتألت الدذذ تادوم مدن خاللدا هدذق الوحدددا

بممتراد آدتطعت ومعمتلعدت .تدؤنر قدوا ين وم ظمد التآددةيل

وبطددرق متعددددد علددح مآددتري ومعمددتل الاطددتع يددر المد ظم ،لاددد ت طددوذ علددح تخفدديض الادددرد علددح ا تاددتل
وت ا ددل الع ددتملين ،ص ددعوب التعتم ددل مو اايف ددتأل بآ ددروط وظ ددروق العم ددل ومتطلب ددت
الرا ددمي من ددل ال ددمتن ا ًتم ددتع  ،الح ددد ا د ددح م ددن ا ً ددور ،اتب ددت

والمتطلب ددت

التد د تآ ددهل ااط ددتر الا ددت و

العيص ددت

والمؤاا ددت

العم ددتل و يره ددت م ددن ااًد دراألا

واادارذ (الت ظيمد د ت ال ددذذ تعم ددل لد د ح دددودق تل ددك الوح دددا

والمآددتري  ،بتا ددتل لددذلك ه ددتك العديددد مددن ااً دراألا
ومآتري التآةيل ،من قبيل آروط ومواصفت

ذا

التد نير علددح عمددل هددذا ال ددوع مددن الوحدددا

ممترا ال آتط (الموق  ،مهتن ممترا ال آتطت ،التادًيل

والتددرخيص وتص ددتريا مزاول د المع د مو ال آددتط ،ت ظدديم الحاددتبت  ،اددتعت

العمددل ،ااً ددت از والملفددت

الاددلط ،
ال دريبي  ،بتا ددتل لددذلك قددد يهددون ه ددتك اللّ دواصا الت د تتد ّ
ددخل ل د آ دراأل المدددخال  ،ااددتعمتل ّ
المواصال وتاويق الم تًت والوصول لألاواق ،وقد ي تق لح ذلك ااًراألا والآروط الفرعي ولادتي
لطبيع د ال آددتط مددن قبيددل م ارعددتد قواعددد الصددح العتم د والبيص د لمددن يعمددل ل د مًددتل المطددتعم والتًددترد
الداخلي  ،مراعتد مواصفت

اتب المع داين للعتملين ل الب تأل ،معرل قواعد الاير والمدرور للعدتملين لد
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مًددتل ال اددل والمواصددال ...الخ .والًدددول التددتل يو ددا مو ددوع تاددًيل وتددرخيص م آ د

ومآددتري

الاطتع ير الم ظم:
جدول رقم ()9

منشآت ومشاريع القطاع غير المنظم حسب جهات التسجيل في األراضي الفمسطينية 5002-
النسبة المئوية

المؤشر
تسجيل المنشآت (القطاع غير المنظم):

جهة التسجيل:

نعم

7905

ال

20.5

المجموع

100.0

و ازرد

33.5

مًلس المحل

80.1

رل تًتري

41.2

تحتد ص تع  /مع

9.8

مخر

602
تسجيل المشاريع األسرية (القطاع غير المنظم):
نعم

ال

جهة التسجيل:

المجموع

اتب

1306
8604
100.0
6.3

هيص حهومي

80.0

البلدي  /المًلس الاروذ

11.1

ير ذلك
المصدر :الًعتز المرهزذ لإلحصتأل الفلاطي

2.5
 .2004ماا الاطتع ير الم ظم ل ا ار
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الفلاطي ي  .2003رام اهلل – للاطين.

ه ددتك ا عهتاددت
تع

متعددددد ت د ًم عددن عدددم ا متنددتل لل دواصا وااً دراألا

تهبد التزامت

للًعت

متلي علح آهل راوم و رامت

الدخل المتتح للتصرق با لعذق المآتري  ،ول بعض الحت

المعمددول بعددت ل د هددذا المًددتل ،لاددد

الرادمي ا مدر الدذذ يد عهس علدح مادتويت
(ربمت ال تدردت يمهن من ي تع ذلك بت الق

الوحدددد مو مصددتدرد مصددولعت ،م د ااآددترد لددح من اللّدواصا وااً دراألا
ادواأل اددبت

تطبددق بآددهل حرل د ودون ه دوادد

تعدود لددح الةمددوض الدذذ يهت فعددت ه صدوص (لددذا لعد عر د لت ددوع التفادي ار

حاد

لعددم

الختص د بتل ظددتم المؤااددتت العددتم علددح
ددعق الادددرد
وممترا د الماددصولين لعددتت مو اددبت تهمددن ل د
ّ
لرض احترام وتطبيدق الادت ون همدت هدو الحدتل لد ظدل دعق دور الادلطت ذا العالقد ًدراأل الحصدتر
واا الق علح ا ار د الفلادطي ي  ،و تلبدتي مدت يدتم اادتخدام هدذا الًت د

مدن بدت

التعديدد بتلعاوبدت

مدن

عتصيد لعدذق ا و دتع
قبل الًعت الاتصم علح ت ظيم آصون الوحددا والمآدتري المادتعدل .
المحصدل الّ ّ
ّ
تهمددن ل د خلددق بيصد معمددتل متآددهه و يددر ماددتارد بآددهل عددتم ،و ظد اير ن تد نير اللّدواصا وااً دراألا يددتم

بصورد متفتوت علح ربحي ا آط ا قتصتدي والوحددا

اا تتًيد

ل د د هيهلي د د الح د دوالز ا اد ددتنمتري وبتلتد ددتل الت د د نير علد ددح خيد ددت ار
وتخصيص الموارد ا مر الذذ يفار التال

لعد بدذلك تادعم لد

ا آد ددط والوحد دددا

حدداث تآدويا

وعملي د د توًيد ددا

الداصم وتةيير ال آتط المتواصل لمآةل هذا الاطتع.

تحرق (تآوقت خيتر العتمدل الته ولدوً  ،ويدرتبط ذلدك بت عتادتد الادتصد
بعض اللواصا وقوا ين ت ظيم العمل ّ
يددر مرخص د مو ماددًل وبتلتددتل يمهددن
بددتن م آ د ومآددتري الاطددتع يددر الم د ظم ه د بمنتب د وحدددا
دمةعت من وًع ال ظر تلك ب عدت يدر قت و يد ولدذلك تصدبا يدر مؤهلد لال تفدتع مو الوصدول للمدوارد مو
ا اواق الم درً تح

آراق وايطرد الدول  ،وحتل التفتو هذق تآي حتل من ا تعتمت

الم د ظم بتحددداث م ددتخ مددن الم تلا د

للاطتع ير

يددر العتدل د ( لهددون مآددتريعا قددتدرد علددح البي د ب اددعتر مق دل باددب

متحمادين لت ظدديم العمددل لد
تً د تهددتليق ا لت د ازم بددتللواصا وااً دراألا ت ولددذا لتلاطددتع المد ظم ه دو مددن ال ّ
الاطتع ير الم ظم من خالل الدعود لح تطبيق آتمل للاوا ين واللّواصا علح الًمي .
أهم األسباب وراء ضعف التجاوب مع األنظمة والموائح واإلجراءات:
.6

تلبي المآدتري ا ادري تعدود لدراد يعملدون لحادتبعم مو مصدحت

بتاددديمعت للخدددمت

ه آددط اا آددتألا

والاددل ل د

عمدل ،وتتادم هدذق المآدتري

اددتط متحره د ا دواأل داخددل الاددوق مو ممددتهن قتم د الماددتعلهين

والتمديدددا  ،و ددتد اير مددت ياددوم هددؤ أل المآددةلين بتلتاددًيل ظد اير لطبيعد عملعددم

جوامهت ي ارتبتطا بتلموامي والتاًيل يتطل
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ا تظتم.

.5

تلبي د مآ ددتري الاطددتع يددر الم د ظم و ا دديمت المآ ددتري الصددةيرد يملهع ددت (يآددةلعتت ملد دراد ذوذ
تحصدديل علمد متوا د (مقددل مددن  6اد وا ت همددت تددم التو دديا ل د مهددتن خددر والددبعض مد عم
ير مدرك لأل ظم والاوا ين.

تحمددل ا متنددتل ن ا اددتحاتقت
 .2عدددم الادددرد علددح ّ
الق معمتلعم.

المتديد خددترج مهت يددتتعم وربمددت ت طددوذ علددح

 .2البعض قتدر علح اايفتأل بآروط وم ظم العمل

ا ا يدر لد عددم التًدتو واديل لتخفديض

التهدتليق وزيددتدد حًددم المبيعددت

مددن خددالل ا ادتفتدد مددن الادددرد علددح الم ددتورد بماددتو التهددتليق

وا اعتر.

تاتلزم عملي التًدتو مد ا ظمد واللدواصا لد ا لد
ب تأل ما ار

ا حيدتن تهبدد فادت

دتلي (علدح ادبيل المندتل،

ومرالق م تاب لممترا ال آتطت والت لن تهون بماددور المآدتري لد ظدل يدت

الوص ددول للمد دوارد وختصد د التموي ددل وا صتم ددتن .وعل ددح ارض الواقد د لد دتلهنير م ددن ه ددذق الوح دددا

الاددرد علدح
(ختصد د

الم آ ت تاوم لعالي بدل م دواع معي د مدن ال ّ دراص والرادوم المحلّّيد المختلفد (مندل رادوم مزاولد المع د
همّيد د هتمآددي ماتر د مد د دخلع ددم مددن ه ددذق المآ ددتري  .علمد دتي من
ل ددد البل ددديت ت وه ددذق الم دددلوعت ليا د
ّ
التًتر الدولي تآير لح م ا مدن يدر الممهدن ا ادتًتب الهتملد لأل ظمد واللّدواصا والتآدريعت الم ظمد
عمتل المآتري والت قد تهون صدعب حتدح علدح هنيدر مدن م آد

الالتي ّيد تهلفد اايفددتأل بتلمتطلبددت
لد ممريهددت ّ
اايراد الا وذ لعذا ال وع من المآتري  ،لاد قدر من يراد المآتري

الاطدتع المد ظم ،لعلدح ادبيل المندتل

الات و يد والت ظيميد تتدراوح بددين ال %17و %70مددن حًددم

ذا طبا

ًمي اللّواصا وااًراألا

بآهل هتمل ،وبدذلك تبدرز حتلد المفت دل ) (Trade Offبدين العمدل

(التآ ددةيلت واايف ددتأل بت ظمد د وااًد دراألا  ،ل ددتلبعض يةلد د
موارد لتةطي تهتليق اايفتأل بمتطلبت
بعض ااًراألا

ير الم ظم ادي خفض ب ادب %48

التآ ددةيل ) (Functioningعل ددح تخص دديص

التًتو م ا ظم واللواصا الت تخص ممترا ال آدتط ر دم من

ت طوذ علح مهمي واهتمتم اًتمتع .

يرتبط ًذر المآهل ل حايا من ه تك تهرار واا ل
الماصول عن هذا المو وع ،ا مر الذذ يع
من حيث تابل المت نرين بعت،

ًراألا

التاًيل والترخيص بحهم تعدد الع توين

مهت ي وًود ًراألا

يدر

دروري مو ذا

تد نير ادلب

تل لح عدم واقعي الموروث من الاوا ين الاتري والت تعدود لمرحلد مدت
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قبل ب تأل مؤاات

الالط الوط ي (قوا ين ا تدا

زد والادست مذ من ه تك مهنر من طتر قت و

دتل لت وععدت بدين ال دف الةربيد وقطدتع

ومت قبلعدت

وادارذ تؤنر ل ت ظديم الحيدتد ا قتصدتدي لد ا ار د

الفلادطي ي  .وربمدت مدن المفيدد د اراد التهلفد المتوقعد لعمليد اايفدتأل بعدذا ا ظمد وااًدراألا

لد الواقد

الفلاددطي  ،لتًددتر بعددض البلدددان حددول الماتر د بددين تهلف د ولواصددد هددذق اللّدواصا وا ظم د قددد وًددد
التهلف معلح من الفواصد من وًع ظر المآدتري الباديط

الوحدددا

من

دمن الاطدتع يدر المد ظم ولدذلك لدتلهنير مدن

ل د الاطددتع يددر الم د ظم وحتددح الددبعض ل د الاطددتع الم د ظم تختددتر الباددتأل خددترج طددتر الت ظدديم

الاددت و  ،وقددد قددتد ذلددك بعددض البددتحنين لتعريددق يددر المد ظم علددح ماددتس يدربط بددين المآددروع وا اددتًتب
(اايف ددتألت بتلآ ددروط وااًد دراألا
وااً دراألا

ذا

الات و يد د  .ه ددل ذل ددك يخل ددق الحتًد د ل ددح ًد دراأل مراًعد د آ ددتمل لأل ظمد د

الت د نير المبتآددر علددح الاطددتع يددر الم د ظم ،وهددذلك الحددتل بتل اددب للايددود الم بنا د مددن

قوا ين وقواعد التآةيل والت تتطل

مراًع وتاييم ايتات

التآةيل واوق العمل.

 2.2البيئة العامة وأداء القطاع غير المنظم:

الايددود المختلفد والتد تددم ااتع ار ددعت ل د ا ً دزاأل الاددتبا مددن الورق د تمنددل مددت يطلددق عليددا ل د ا قتصددتد

بايود ًت د

العدرض ) ،(Supply Constraintsظد اير لهو عدت تحدد بطرياد مو بد خر مدن قددرد جوامهت دت

مآددتري الاطددتع يددر الم د ظم علددح الوصددول للاددل والخدددمت
ًت د

خددر مبددرز العديددد مددن الد اراددت

) ،(Demand Constraintsقيددود الطلد

وبتلتددتل الادددرد علددح توليددد الدددخل .وعلددح

ل د مًددتل الاطددتع يددر الم د ظم وًددود قيددود مددن ًت د
التد تواًدا المآدتري

اا تدتج ) .(Opportunities for Productionوقدد مبدرز

الطل د

يدر الم ظمد تحدد مدن الاددرد (لددرصت

تدتص المادا الميددا

من معظدم الوحدددا

دتعالهي بآددهل عددتم ،و اددب هبي درد مددن
ل د هددذا الاطددتع تآددترك ل د تددتج وتوزي د الاددل والخدددمت ا اد
ّ
المآددتري تتد نر مبتآدرد بت ارًد مو رهددود الطلد علددح الم تًددت ظد اير لتدددهور الادددرد الآدراصي للماددتعلهين،
الهنيددر مددن المآددتري مآددتر لددح وًددود م تلاد عتليد وهددذا يفاددر الحددديث عددن محدودي د الفددرص وتوا د
حًددم وماددتويت

الدددخل ختص د ل د ظددل ا زم د الت د رالا د

وتدلق الال الماتوردد علح الاوق المحل (الم تًت
التزاحم الحتصل
الطل د

ايتات

الحصددتر وا

القددت

خددالل الفت درد الاددتبا

الصي ي و يرهتت .هذق ال تتص تددلل علدح مادتو

من م آدط ومآدتري الاطدتع يدر المد ظم ًدراأل اتادتع الفًدود بدين مادتو

ماتر د د بًت د د

الع ددرض (با ددب

تا ددترع م ددو الع ددرض ب دددرًت

مدو ًت د

معل ددح م ددن الطلد د ت .ول ددذلك ل ددتن

التّطوير المالصم من حيث الآهل والممترا ي بةد من ت طلدق مدن د اراد ومعرلد لطبيعد الايدود

24

الت د تحدديط بتلاطددتع يددر الم د ظم ،ول د ا ل د
الاطتع ير الم ظم وبتلتتل

ا حيددتن الت هددد مددن

علددح م تًددت

ددمتن زيددتدد الطل د

تتح هتمش اقتصتدذ موا لفرص ًديدد للمآتره .

 2.2حالة االقتصاد الوطني وأداء القطاع غير المنظم:
ال ظري د ا قتصددتدي تو ددا من المًتمعددت

الت د تعدديش حتل د مددن الرهددود ا قتصددتدذ وت ددهور ماددتويت

دخل ا ار المعيآي  ،تواًا حتل من تد

مو رهود الطل

علح الال والخدمت

م تً مدن

اواأل هت

الاطددتع المد د ظم مو ي ددر المد د ظم ،لفد د ا ار د د الفلاددطي ي ا ددًل اا ف ددتق ا ا ددتعاله ال ع ددتص لألا ددر

المعيآددي تراًع دتي ب اددب  %1005لعددتم  2002ماتر د بعددتم  1999وت ارً د هددذلك صددي

الفددرد مددن ال ددتت

دتدي
المحل ااًمتل ب اب  %2506ل فس الفترد ،هذا الو د يبدرز مهميد الحتًد لتادديم ّايتادت اقتص ّ
هلّّيد د تعم ددل عل ددح تحفي ددز جوا م ددتأل ال دددخل لد د م اره ددز النا ددل الا ددهت وا قتص ددتدذ ،ولد د ي ددت من ددل ه ددذق
الاطدتع المد ظم ن ذلدك

مذ محتول لتعزيز الاطتع ير الم ظم ادوق تهدون علدح حادت
الايتات لتن ّ
ّ
ادديع مًددرد عملي د عددتدد توزي د للطل د الحددتل مددن قطددتع لددح اآلخددر .هددذق الحتل د مددن عددتدد توزي د

قط ددتع مع ددين

المتليد د  ،هتخ ددتع م تً ددت
الايتا ددت
ّ
الطلد د يمه ددن من تح دددث بواا ددط ا عتم ددتد علدددح ّ
لل ّ دراص مو الد ّددعم (همددت ادديرد حا دتيت ،ويمهددن الحصددول علددح تددتص مآددتبع لددذلك مددن خددالل ااددتخدام
الدخل ،ظ اير ن ا اتعالك من م تًت الاطتع الم ظم مو يدر المد ظم
الايتات الت تؤنّر علح توزي ّ
ّ
التًتري د  ،وادديل

ت درتبط باد ّدود بماددتو دخددل ا ا درد (علددح اددبيل المنددتل اختيددتر :ددوع (متره د ت المحددال
المواصال  ،وعي الم ت ...الخ تختلق من مًموع لح مخر حا ماتو الدخل بآهل عتمت.
من تحي مخر لتن الت تلس من اًل مو د قددم اقتصدتدذ بدين الاطدتع المد ظم و يدر المد ظم
لاط ا قتصتديت
التد د تا ددًل مع ددد

الت تعيش رهوداي اقتصتديتي ،لع علح ذا

يخدص

الدرً مدن العالقد وا هميد لالقتصدتديت

م ددو يًتبيد د ( ،هي ددق ي ددتمهن ه ددذين الاط ددتعين م ددن اقتا ددتم ل ددرص ال م ددو؟ت ،معظ ددم

التًدتر الدوليد تآدير لددح من هدذين الاطددتعين ياددمتن اددلعتي وخددمت

مختلفدد (ماا ددم ولاد دتي لما ددتويت

الدددخلت ظد د اير ن ما ددتويت

متآددتبع ولهدن موًعد لدح مادواق

الً ددودد والاددعر تختل ددق مي د دتي ب ددين ه ددذين

الاطددتعين ،ور ددم ذلددك ل د ن تًددتر الدددول تبددرز المحتول د الماددتمرد لمآددتري الاطددتع يددر الم د ظم علددح
اختراق ا اواق تح

ًددودد الم تًددت

اديطرد الاطدتع المد ظم ،علدح ادبيل المندتل محتولد المآدتري

مددن خددالل عتمددل الته ولوًيددت وتحاددين معددت ار

الم د ظم ،ول د بعددض ا حيددتن الت دزاحم الميدددا

العمددل بعدددق م تلا د م تًددت

لعددرض وبي د الم تًددت
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يدر الم ظمد تحادين

همددت ه د حددتل الباددطت

الاطددتع
وبتع د

الآ دوارع العتم د و تلب دتي مددت تهددون بددتلار مددن المحددال
اًل

حت

التًتري د مبتآ درد ،لًل د

عديدد حتواأل هذق ا آط مدن خدالل عدتدد تآدةيلعت مدن قبدل مصدحت

ولعل محد مبرز ا منل علح ذلك هو آدتط تبدديل العمدال

م تاترع ال مو ا قتصتدذ تتزايد وتتا لدرص وحًدم الطلد

الماتعلهين علح الال والخدمت
لددح اختيددتر م تًددت

بمواصددفت

ع د تحان ماتويت
مهنددر ًددودد وذا

) (Demand Expansionهزيدتدد طلد

دخلعدم ،ولد هدذق الحدت

هددذا ال ددةط تهددون مآددتري ووحدددا

الاطدتع المد ظم بدد ي مدن ادل الاطدتع

الاطددتع يددر الم د ظم مطتلب د بتحاددين ًددودد

و وعي د م تًتتعددت للوصددول ل ددح ا ا دواق الًديدددد ،مدد وًددود بعددض ا اددتن تألا
مًموعددت

تميدل ا ادر المعيآدي

وعيد ال ددل وان هددتن ذلددك ب اددعتر معلددح ماتر د بمددت

هت وا يابلون با ل الاتبق ،و تلبتي مت يهون ذلك من خالل م تًدت
يددر الم د ظم ،وتح د

المحدال

منددل خدددمت

دبي ي لد هدذا المًدتل ويًدذ
ال ال حيدث يحمدل الاطدتع يدر المد ظم ميدزدي ت تلادي ا ّ
دخددل مت وع د وم عددت ذا

م فادعم

علدح الآدوارع وبتعد المالبدس علدح البادطت

ل المدن بآهل عتم.

مرهبت

اهتمددتم الماددتعلهين ،وقددد

ال ددخل المرتف د  .ل د ذا

صددالح

العمدالأل مدن

الادديتق مددن التحليددل وم د ارتفددتع الدددخل

الحايا د (الدددخل الاتبددل للتصددرق بددات لت ددا مددن الممهددن وعلددح المددد الطويددل توق د ت ارً د لددرص و لددتق

مهمّيد الاطدتع يدر المد ظم لدح
الاطتع ير الم ظم من ال تحي ا قتصتدي  ،وهذا يفار ًزصيًّت لمتذا تميل ّ
ا خفتض م تحان الّمو ا قتصتدذ همت ل ِ
ا قصح عتم  ،2000ومن
وحظَ ل ّا وا مت قبل ا تفت
ّ
ّ
ا منل هذلك مت حدث ل بعض بلدان ً و آرق ايت( ،منتل تتيال دت .تحد

والتحادن ا قتصددتدذ يترهدز رد لعددل الاطدتع يددر المد ظم علدح ا قتد ار

ههدذا ظدروق مدن ال مدو

اهندر واهنددر مدن الاطددتع المد ظم،

ويصدبا بدذلك هددق الايتاد العتمد مترهد ايز لد هيفيد تادري عمليد التحدول بمدت يادتعد هدذا الاطدتع علدح

بفتعلي م الفرص الًديدد الت ت ت عن تحان ال مو ا قتصتدذ ،ومنل هدذا التحدول اديخفّض
التًتو
ّ
مهمّيد الاطددتع ماتر د بتلاددتبق مو م د الو د ال تآد مو الاطددتع الم د ظم ،وادديعمل علددح تاددعيل ا دمتًددا
ّ
الاتصد ،ومت يرتبط بذلك من تحادين لعمدل المآدتةلين
التّدريً م ا تًّتق ا قتصتدذ ّ
تتًي معلح وماتويت دخل ال ل.
وتحايق معد
 1.2عالقة القطاع المنظم وغير المنظم في السوق:

علدح عهددس الو د المآددتر ليددا معدالق (تحاددن لد معددد

ال مددو ا قتصدتدذت توًددد حددت

الاطتع ير الم ظم ل حتل صراع من اًل الباتأل والحفتظ علح مت هو عليدا اآلن لديس
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دمن هدذا الاطدتع

يهددون ليعددت
 ،لفد بعدض

الفدروع ا قتصددتدي لددتن قددرد مآددتري وم آد

الاطددتع يدر المد ظم علددح ا اددتمرار بتتد
الم زلي د وا لعددت

الاطددتع الم د ظم ،منددل ص د تع الم دواد ا ادتعالهي المبتآ درد ،ا دوا

معددددد مددن قبددل
والمالبددس الخفيف د

واد حصدتا مدن الادوق لد
وخدمت ال ال وا تصت
و يرهت ،لع تك دليدل علدح من الاطدتع المد ظم قدد ّ
مددن خددالل عددتمل الاددعر و /مو الًددودد (محيت ددت بتخفدديض ماددتو الًددودد مو الاددعر
بعددض هددذق الحددت
لًعل الم تًت

ل مت تول ميدذ ذا

الفص

التالي دددذ -وه ددذا ااًد دراأل ه ددتن م ددن مدوا
المآددتهدا

عتم .2000
والخدمت

تهي ددق الاط ددتع ي ددر المد د ظم لد د موق ددت

ا ددتبا  ،ولع ددل مب ددرز

علددح ذلددك هددو ت ددتم حًددم ا اددتيراد مددن الاددل ا اددتعالهي البادديط وب اددعتر م خف د مددن

ماواق خترًي علح حات
ا دبيدت

الت هت

ماتعدل لاط من الاطتع ير المد ظم – الادوق

ا قتصدتدي ود ارادت
وبتلتتل

الم تًت

المحلي ر م وًدود الحصدتر واا دالق م دذ بدايد ا تفت د ا قصدح

الادوق

تآدير لدح قيدتم الاطدتع المد ظم و يدر المد ظم بت تدتج فدس الادل
مخر :

آوأل عالق ت تلس بتتًتق واحد بي عمت ،لتلتًرب تدلل علح وًود احتمت

األول :أن يكون هناك تكامل في إنتاج القطاعين

الثاني :أن ال تكون منتجات القطاعين منافسة أو مكممة لبعضها.

ومددن ا منل د الًيدددد ل د ادديتق ذلددك التعتقددد مددن البددتطن بددين وحدددا
الاطدتع المد ظم ا تدتج قطد الادديت ار  ،مو قيدتم وحددا
مددن خددالل الباددطت

الاطددتع يددر الم د ظم م د مؤااددت

الاطدتع يدر المد ظم ببيد م تًدت

الاطدتع المد ظم

(بتع د الآ دوارعت والبتع د المتًولددون ،يمنددل هددذان ال موذًددتن حتل د عدددم الص دراع مو

الت ددتلس الاددلب  ،ول د حددت

ا زدهددتر مو ال مددو ت آددط وحدددا

وًودهت و آدتطعت لد ا ادتفتدد مدن الم دتخ اايًدتب وتادترع معدد

الاطددتع يددر الم د ظم ل د التعبيددر عددن
الطلد

علدح الم تًدت

ا قتصدتدي

اواأل من قبل الاوق المحل مو الخترً  ،ولعل ابرز ا منل علح ذلك يرتبط بص تع المالبس وا حذي
ل د مرحل د اددتبا  ،حيددث هددتن زديددتد الطل د
معد

التعتقد من البتطن من قبل وحدا

مو ع ددتدد التعتق ددد م ددن الب ددتطن ب ددين الم آد د

علددح م تًددت

هددذق الص د تعت

الاطدتع المد ظم مد مؤاادت

ت د ني ار مبتآ د اير علددح ارتفددتع

مدن خدترج ا ار د الفلادطي ي

الفلا ددطي ي ومآ ددتري الاط ددتع ي ددر المد د ظم داخ ددل الم ددتطق

الفلاددطي ي (صد تع المالبددس لد الآددمتل ،اا آددتألا

لد م طاد الواددط وصد تع ا حذيد ودبد الًلددود

ل الً و ت ،ولن يهدون بماددور الاطدتع يدر المد ظم ا ادتفتدد مدن تلدك الفدرص
آددط تمه ددا مددن الوصددول للمصددتدر والماومددت

ذا تدولر لديدا بيصد

الالزم د  ،هددذق العالق د م د الاطددتع الم د ظم ت طددوذ علددح
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مل ددلي تطويريد لمآددتري الاطددتع يددر المد ظم مددن خددالل زيددتدد الفددرص التآددةيلي والتد تاددتهم لد ت د ّدوع
معمددتل وم تًددت وخدددمت الاطددتع يددر المد ظم ،وختصد دلعددا للتحددرك بعيددداي عددن تددتج وتوزيد الب ددتص
ا عمتل النت وي .

اتعالهي وخدمت
ا
ّ
 7.2السياسات االقتصادية والتجارية وأداء القطاع غير المنظم:
تلبتي مت يددل الاطدتع يدر المد ظم اادتحاتقت

حاددت

الاطددتع يددر الم د ظم ،ا مددر الددذذ ي ددعق م ددذ البداي د قددد ار

العالق ا قتصتدي
ف ددتل ق ددد ار

ه تك مًت

ا داأل بددين الاطددتعين ،ولددذلك لددتن

ت آ علح ماس م صف (عتدل ت بين الاطتعين ،وقد يرتبط ذلك ب ظرد الدبعض لدح

من عصر ا وتحديث ا قتصتد تع
المعلومت

مبتآدرد ًدراأل ا هتمدتم المتحيدز حدو الاطدتع الرادم علدح

الت مي بمفعومعت الحرل وبتلتتل تعطدح ا ولويد للاطدتع المد ظم مد

الاط ددتع ي ددر المد د ظم عل ددح ااا ددعتم لد د العمليد د هه ددل ،وق ددد ي آد د التحي ددز با ددب

لد المخططين ومتخذذ الارار بمو وع دور وقد ار

ا ددص

الاطتع ير الم ظم.

الصرق ،الايتات
تت من وًود التحيز من داخلعت ولعل من مبرزهت :ايتا تحديد اعر ّ

متليد و يرهددت ،لعلددح اددبيل المنددتل رلد اددعر
التًتريد لالاددتيراد والتّصدددير ،ا اددعتر ،العمددل ،الايتاددت ال ّ
صرق العمل المحلي ماتبل العمال ا ً بي يًعل الال ا ً ّبي رخيص ابيتي ماتر بتلادل المحليد

ولذلك ت خفض الادرد الت تلاي للاطتع ير الم ظم
الوصددول لددح مادواق اقددل تهلفد (الم تًددت

من المًت

والفروع ذا

العالق بتلك الم تًدت ،

الصددي ي و حادتي الفيت تميد ت مو الحصددول علددح عفددتألا

من ال ّ ريب مو الحصول علح ماعتر لتصدد تآًيعي علح الادروض واحتهدتر الوهدت
هني درد تًعددل م تًددت
خيددت ار متتح د ول د مت ددتول مؤااددت الاطددتع الم د ظم ول د حددت

مؤقّتد

و يرهدت ،...تعتبدر
الاطددتع يددر

الم ظم خترج حدود الم تلا .
ص َّدمم بآدهل حيدتدذ مو ي طدوذ علدح خدمد الاطدتع يدر المد ظم ،بدل
الايتادت
من ًت
خدر ،لدتن ّ
تُ َ
تحدد مددن مادتويت مآددترهتعم وتعيددق
ت طدوذ علددح تد نير اددلب مبتآدر علددح مآدتري هددذا الاطدتع ،لعد
تًتوبعم م لدرص التواد لادط ولهدن تادتهم مي دت لد تآدويا ب يد الحدوالز المحرهد لعدذا الاطدتع ،ا مدر
الذذ قد يدل البعض حو

الق معمتلا ذا مت هتن ه دتك ا خفدتض هبيدر علدح مادتو العتصدد لالادتنمتر

(التهلف وا عبتأل اهبر من ااي اردت.
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ي بة من يالحظ من ه تك دو اير مبتآ اير للدول ل تخصيص وتوًيا المدوارد ،تخصديص مدو ّاد خدتم ماتا ّدي
معي د د مو و د د م دددخال تتًيد د مو الوص ددول لألاد دواق تحد د مراقبد د جواآد دراق
ا ددتخدامت صد د تعت
ّ

الدول والوصول ليعت يهون من خالل م ظمد ومواصدفت
مؤاات
ّ
تهون وحدا الاطتع ير الم ظم ير مؤهل لالاتفتدد من المي از
الم آ

الصةيرد علح العطتألا

الهبيرد مدن الًعدت

معي د  ،تدؤدذ لد ا لد

الممه ( ،منتل ذلك صعوب حصدول

الحهوميد ت ،علمدتي ا دا

علددح التآددةيل وماددتو الدددخل

ا حيدتن ن

الهم د ّ لعددذق الايتاددت
تحلّددل التّد نير ّ
يادق ع دد التد نير الاددلب علدح المادتويت
تد نير عددم مواصمد الايتادت

توًدد ه دتك د ارادت

دتدد
ًّ

ددمن الاطددتع يددر الم د ظم ،م د من
الحتليد للددخل بدل تتعدد ذلددك

ماتابلي مي ي ت.
مو ال
ّ
للت نير علح مهت يت الّ ّ
يآوق لاط بي يد العمليد اا تتًيد ) (Production Structureدمن الاطدتع
لايتات
ا تعتج بعض ا ّ
ير الم ظم جوا مت تمتدد للتد نير علدح هيهدل الطلد ) ،(Demand Structureلتاعفدتأل ال دريب الًزصد
مو الهل وهذلك ايتات

مختدترد

الدعم وااعت دت

ا قتصدتدي علدح اا تدتج والتد وًعد

ددمن الاطددتع المد ظم هددتن لعددت تد نير مددزدوج علددح ًدت ب المعتدلد مددن حيدث عددتدد توزيد العمليد

اا تتًي د (زيددتدد حص د طددرق علددح حاددت

صتح

حدو م آدط اقتصدتدي

ا ل لي الت تلاي باب

اآلخددرت وهددذلك الت د نير ل د الطل د

علددح الم تًددت

ا اتفتدد من ا خفتض التهتليق .وهذلك قد تؤنّر ال ّ راص

لصددتلا

المفرو د

علددح عوامددل اا تددتج علددح الادددرد علددح ااددتخدام وتوظيددق عتمددل الته ولوًيددت لد اا تددتج لمصددلح الاطددتع
الم د ظم ،لتاددعيل الوصددول لددح عوامددل اا تددتج ال مراددمتلي

الاطددتع

تلب دتي مددت يهددون ل د مت ددتول مؤااددت

الم ظم بحهم مهت يتتعت (ا اتًتب لآروط التمويدل وا صتمدتنت واعتمدتد صد تعتتعت علدح عتمدل الته ولوًيدت

(راس المددتلت ولددذا لددتن منددل هددذق الايتاددت

عددتدد العيهل د تحاددن مددن لددرص الاطددتع الم د ظم

جواً دراألا

ماتر بماتو ا اتفتدد والتحان لمآتري الاطتع ير الم ظم.
عل ددح

د دوأل ذل ددك ولد د ظ ددل ي ددت

ايتا ددت

اقتص ددتدي هليد د ق ددتدرد عل ددح الرقتبد د العتمد د عل ددح العمليد د

ا قتصد ددتدي علد ددح حد ددو آد ددتمل ،لد ددتن مذ ً د دراألا

تتخد ددذ لتخفيد ددق وط د د د قيد ددود العد ددرض

(Supply

) Constraintsايهون لعت منر محدود علح الاطتع ير الم ظم وبختص ل الم تطق التد يتواًدد ليعدت
الاطتعين ل

طتر عالق

ير تهتملي و تلبتي ل ظروق ا زمد وصددمت

ل الظروق ا قتصتدي الت واهب

ا د ع ا تفت

ادوق العمدل ،همدت هدو الحدتل

ا قصح م بداي الرب الراب لعتم .2000
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التًرب تدلل علح مهمي تآهيل حلات ا تّصتل والتهتمل بين الاطتع الم ظم و ير المد ظم لد ا قتصدتد
الوط لتً حتل الصراع وا زمد بدين الوحددا اا تتًيد  ،هدذق العمليد لدن تهدون ادعل ولهدن ممه د ،
ولعل ب تأل عالق تهتلل ) (Symbioticبين مآتري الاطتع ير الم ظم ومؤاادت

الاطدتع المد ظم علدح

درار آددبه ا مددتن ا ًتمددتع تؤاددس اطددتر تعددتون اقتصددتدذ ال ددل بددين الاطددتعين ،وقددد تهددون حددد

معتم مؤاات

ازال ا عهتات

الالط الوط ي ذا

العالق ل هذا المًتل مراًع آروط جواًراألا

التعتقدد مدن البدتطن

الالبي لآروط التفتوض ير المتهتلص والتعيص لآروط تعتقد عتدل وم صف للطدرلين،
والادوا ين الم تادب بمدت يادتعد

الصةيرد ومادت دتعت بتلتّآدريعت
وقد ياتدع ذلك تاوي الم آ والمآتري
ّ
علح تمهي عت من التةل علح الايود الت تحد من مداصعت علح ماتو العرض والطل .
بتا تل لدور عدد من الايتات

الطل

ل تحاين ًت

علح م تًت

المد د ظم ،لت ع ددت تا ددتهم لد د تاد دري عمليد د تح ددول ع دددد م ددن الوح دددا

مآدتري وم آد

الاطدتع يدر

عل ددح ما ددتو  :التهي ددق الته ول ددوً

(ا عتمددتد المت ددتم علددح عتمددل راس المددتلت ،التواصددل وا رتبددتط الم اددق م د الاطددتع الم د ظم ،التدددري
وتطددوير المعرل د المع ي د والف ي د ...الددخ ،علددح اددبيل المنددتل ايتاددت التآددةيل جواعددتدد ت ظدديم ب ددتأل اددوق
العمدل والتد تادتعدق تحاددين عمليد تددلق المعلومددت وت ادل العددتملين علددح مادتو ا ار د الفلاددطي ي
) (Improving Mobility of Workersمن خدالل تحادين ظدتم معلومدت

اددوق العمددل و يددر ذلددك مددن ااً دراألا

مددن آددت عت تحاددين آددروط التوظيددق (اا تتًي د والدددخلت ولعتلي د

مآد ددتره الاطد ددتع يد ددر الم د د ظم بآد ددهل عد ددتم ل د د ا قتصد ددتد،
متخصص لعذق الًوا

الادوق ،عدتأل التمييدز لد

ا د ددا

يوًد ددد د اراد ددت

ومبحد ددتث تحليلي د د

ل اوق العمل الفلاطي .

تت نر مآتره الاطتع ير الم ظم ل الت مي بآهل هبير بحًم ودور الاطتع الم ظم ،لف مرحل التحدول
(ا تاددتل مددن اقتصددتد تح د

ا حددتالل لددح اقتصددتد الدول د ت مذ المرحل د ا تاتلي د الت د يعيآددعت ا قتصددتد

الفلاددطي  ،وهد مرحلد بدايد تهددون مؤااددت

م ظمد هبيدرد والتد قددد

تًدددهت مربحد للدددخول لألادواق

الصةيرد ،ولذلك لتن العتمش يتوزع بين زيتدد تتج الاطتع ير الم ظم جوامت تواي ا ادتيراد ،وهدذا يع د
من لرص مآتره الاطتع ير الم ظم تعتمد علح الايتات التًتري الت تتخذهت الالط الفلادطي ي لد
ه ددذا المً ددتل ،لايتاد د تح دددد عمليد د ا ا ددتيراد ت ط ددوذ عل ددح تحا ددين ل ددرص معم ددتل الم آد د
الصد ددةيرد للتمت د د بتلحمتي د د الطبيعي د د وتحايد ددق معد ددد
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مد ددو يًتبي د د ،

من

والمآ ددتري

د دراق الاد ددوق بتلم تًد ددت

الماتوردد ًراأل ايتا تواي ا ادتيراد تدؤدذ لدح عهدس ذلدك (ت ارًد اا تدتج والتآدةيل لد الاطدتع يدر
الم ظمت وهو مت قد يفادر ًزصيدتي

لد ظدل ا زمد

دعق دور الاطدتع يدر المد ظم ماتر د بحًدم التوقعدت

الراه  ،بعبترد مخر لرص مآدتره الاطدتع يدر المد ظم تعتمدد علدح مادتو تطدور ا قتصدتد بآدهل عدتم
وه ددذلك عل ددح دور الاط ددتع المد د ظم وعالقد د ذل ددك بتلايتا ددت
ااآترد لح من عملي ب تأل طتر ايتات

راددم الايتاددت

المعتم دددد ادارد ا قتص ددتد ال ددوط  .وتً دددر
ذا ا طلاد

داعم للهفتألد وال مو ا قتصدتدذ لدن تدتم

عمليد

مددن اط د عدددم التحيددز الماددبق بعدددق تددولير الحددد ا د ددح مددن ال ازه د واا صددتق ر ددم

الصعوب الت يهت فعت ذلك ختالق وتداخل المصتلا بين مختلق الالعبين علح ارض الواق .
 8.2عممية التنمية والقطاع غير المنظم:

مآددتر ال تددتص ااحصددتصي لددح ت ددتم مآددتري الاطددتع يددر المد ظم خددالل لتدرد ا زمد الراه د ماتر د بمددت
هت د

عليددا قبددل العددتم ( ،2000وهددذا يتفددق وا لتدراض ا قتصددتدذ بددتن الاطددتع يددر المد ظم ي آددط حينمددت

تتا الفًود بين العرض وقدرد ا قتصتد علدح امتصدتص ندتر مزمد ادوق العمدل همدت هدو الحدتل لد هدذق
ا زم ت ا مر الذذ يع د زيدتدد لد مادتويت
(باب

ارتفتع العرض علح حات

الطل

التآدةيل

دمن الاطدتع ولهدن علدح حادت

وتفتقم حتل التزاحم علح لرص العمل علح هدتمش ا زمد مدن

قبل عدد متزايد من المآتري الاتصم وا لراد الاتدمين للاوقت ،ولتخفيق ا عهتات
بعت من نتر ي بة علح ذوذ الارار ا قتصتدذ العمل علح و د الايتادت

وربطعددت لد ادديتق عمليد الت ميد  ،وهددذا يتطلد
حيددث ربددط المحتددو بت حتيتًددت
التحتي وخدمتتعت علح حات
ماتدام لماتويت

تحتول هذق الوحدا

الطل

المحل .

علح التةل

الت موي د (علددح اددبيل المنددتل :تةلي د

التد تحفدز مآدتره الاطدتع

العمددل علددح عددتدد ت هيددل الب ي د

تل لربط الماتعدا

بع تصر عملي التطوير

تن والذذ ي تع ل حدود ا اتعالك اللحظد مذ
علح مزمت

ااًد دراألا

يدرتبط بتحادين

الادوق والايدود التد تواًععدت مدن خدالل العمدل علدح مادتس

ما ددتول م ددن الب ددتطن ،ال ددبعض يلًد د ل ددح اا ددتصًتر المع د ّددا
وال ددبعض يعم ددل عل ددح حا ددت

ذلدك وتً د

مدت يلحدق

المراًعد ا قتصددتدي لطبيع د بدرام التآددةيل المؤقتد مددن

مآتري التآةيل الآهلي ،

والت مي بعيداي عن مآهتل الدعم ا

معدد

الددخل

مو ا عتم ددتد عل ددح ع ددتدد تصد د ي المخلف ددت ،
ذا

خط ددورد عل ددح

والاد دوا ين وان ا ط ددو ذل ددك عل ددح مختلف ددت

الاطددتع خددالل لت درد ا زم د الراه د  ،الددبعض يددتمهن مددن تحاددين حًددم ااددتنمتراتا وماددتو

تتًددا وقد ارتددا

ااتمرار ال آدتط (ال ادل والمواصدال ت ر دم حتلد ال دعق المؤقتد لاديطرد المؤاادت
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المع يد علدح ت ظديم

الف ي والمع ي وماتو الدخل بت عتمتد علح الذا
بعض ا حيتن زيتدد الوق

المخصص لممترا آتطعم ا قتصتدذ اليوم والذذ قدد يآدهل تعديدداي علدح

ص ددحتعم وا ددالمتعم هم ددت لد د العم ددل لا ددتعت
اا آددتألا

والفرص المتتح للتدر وعلح م تعف الًعود (ل

طويلد د لا ددتصا المرهب ددت

و يرهددتت ليمددت ياددعح الددبعض لال تاددتل لددح مصددتق الوحدددا

لدح تحادن دخددل العديدد مددن المآدتري

ا دا

لد د ال ا ددل والمواص ددال

الم ظمد  ،ومد من ذلددك قددد يددؤدذ

يمهددن تعميمدا هوصددف تصدلا للًميد هو عددت عمليد

هفؤد ) (Inefficientو ير م صف ) (Inequitableوقدد ت خدذ وقتدتي طدويالي ً ًّددا وقدد
الًمي مو ليس لد الًمي

وعم ددتل
يددر

تهدون لد مت دتول

فس درً النا بتل ًتح.

القسم الرابع
 6.2االستخالصات العامة من حيث:


أهم االستخالصات

تفاوت القدرة عمى االستفادة من الموارد :يمهن ا ادتخالص ممدت تدم عر دا لد ا ًدزاأل الادتبا من
ه تك تحيز ل توًيا وتخصيص الموارد علح حو

الم ظم من تعظيم ماتويت

يؤهدل م آد

ومآدتري ومآدةل الاطدتع يدر

التآةيل واا تتج لد مآتريععم ًراأل عدم قدرتعم للوصدول لدح مصدتدر

العمل وا اواق المالصم  ،العمل

من هدذق الايدود

32

يدؤنر ادلبتي علدح مادتويت

دخدل جوايدرادا

هدذق

المآددتري جوا مددت ينددبط مي ددت ااددتعداداتعت لالاددتنمتر وبتلتددتل لددرص ومعددد
ذلك علح مداأل ا قتصتد الفلاطي بآهل عتم.


موهددت حاددت وا عهتاددت

والايددود المختلفد التد تددم تاددديمعت لد ا ًدزاأل الاددتبا ،

تفــاوت مســتويات الـ ّـدخل (اإلي ـراد) :المعوقددت
تو ددا الف دوارق والتبددتين ل د ماددتويت حص د العتمددل مددن راس الم ددتل ،ماددتويت
قد تهون خصص

للمآتةلين ل الاطتع ير الم ظم ،بعض الوحدا

تتًي د والدددخل
اا ّ
المزيد من الوقد لتدتمهن مدن
عمل ًديدد وبتلتدتل تمه د

الحتلي مو ا تاتل لح مًت
التةل علح هذق الايود وتواي معمتلعت
ّ
اددوق
مددن تحاددين دخلعددت جوايراداتعددتً ،ت د خددر مددن اختاللددت الد ّددخل ت ب د مددن مزمددت واخددتال
العمددل مددن حيددث وًددود مآددهتل معي د مددن التّميي دز علددح ماددتس الً د س مو ماددبت مخددر (اخددتالق
ما ددتويت

ماتويت

مً ددور ال ا ددتأل ع ددن مً ددور ال ددذهور لد د ا ددوق العم ددلت ،ت ددد

دخل مصحت

متله الوحدا

مً ددور المآ ددتةلين ب ددتًر ع ددن

العمل مو العتملون لحاتبعم و تلبتي مت تهدون دون مادتو خدط الفادر ،مد من

مو مآةل المآتري يحااون ماتو دخل معلح مدن ذلدك ولد معظدم ا حيدتن تادتر

الاطددتع الم د ظم مو حتّددح مل ددل م ددا ّن دخلع ددم يت د ّدمن يددراد تآددةيلعم الددذات )(Own Labor
بتا تل لح عواصد المآتري ذاتعت ،هل ذلك يددلل علدح وًدود عوامدل مخدر ذا تد نير مبتآدر علدح
دخدل جوايدرادا

مآددتري هدذا الاطددتع ،وتًلدح ذلددك علدح حدو مبددرز لد ظددل اآدتداد م زمددا الراه د لد

اددوق العمددل ً دراأل الحصددتر واا ددالق المفددروض علددح ا ار د الفلاددطي ي وارتفددتع تهددتليق التهيددق
م متطلبت

مواصل العمل ختص تلك المتعلا بت ال ا لراد والعتملين و ال الب تص بين التًمعت

الاهت ي وم الخترج.


تخفيــف مســتويات الفقــر :ت درتبط ق ددرد الفا دراأل للوصددول لددح ماددتو ال ددل لظددروق معيآددتعم بتددولر
المطلوب (ا حتيتًت ت وبدون تولر هذا الدخل لتن

الال والخدمت
الدخل ال رورذ للحصول علح ّ
قدددرد هددؤ أل ا ل دراد /ا اددر علددح المآددتره ل د عمليددت

الاددوق تهددون

ددعيف (ر ددم مهت ي د وًددود

مصددتدر مخددر لتمويددل اا فددتقت .وذلددك ن اددوق العمددل يمنددل اط د الدددخول الرصياددي ممددتم معظددم

هؤ أل ادمدتج م فادعم مد ا قتصدتد الدوط

) ،(Mainstream Economyحيدث تمندل الاددرد علدح

العمل ا صل الوحيد الذذ يمه عم من خاللا عرض خدمتتعم ماتبل اًر اوق ( حاتي الدخلت ،ول
الحت

الت يعًزون ليعت عن تحصيل لرص العمل بتًر ،لدتن البدديل التدتل يتمندل بت ددمتج مدن

خددالل اددوق الاددل  ،مذ بتلايددتم بت تددتج الاددل والخدددمت
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لعر ددعت وبيععددت لد الاددوق .هددذا الواقد يدددلل

علح من هذق المآتري تعيش حتل مدن الهفدتح المتواصدل انبدت
العمليد د ا قتص ددتدي )Economy

 (Marketوتحا ددين ظ ددرولعم ب ددتلر م م ددن ص ددعوب مو ددتععم

الختص د د علد ددح ماد ددتو التعلد دديم ،التد دددري ،
واحتيتًت


د ددعق اامهت د ددت

والم د دوارد و يد ددر ذلد ددك مد ددن متطلبد ددت

اوق العمل وا عمتل.

تســارع نمــو القطــاع غيــر المــنظم :ر ددم صددعوب المعوقددت

اددتبا  ،ه ددتك ت ازيددد لد ا عددداد المطلاد للم آد
مختلق ا آط ا قتصتدي داخل ا ار

مددت ماددبت

الوًدود والعمدل ادمدتج ذاتعدت

دمن

ت ازيددد التآددةيل

والايددود الت د تددم ااآددترد ليعددت ل د مواق د

والمآددتري العتملد

الفلاطي ي خالل الا وا

ددمن الاطددتع يددر المد ظم لد

الاتبا  ،والذذ يفار لح حدد

ددمن هددذا الاطددتع خددالل فددس الفت درد ،م د ااآددترد لددح من هددذق الزيددتدد لد

التآةيل تًم عن زيتدد عدد الوحدا

والمآدتري

دمن الاطدتع اهندر م دا زيدتدد لد معدداد العدتملين

من فس الوحدا الموًودد .ومنل هدذا ا متدداد الًدت ب ّ (التواد ا لاد ت يآدهل مصددر اهتمدتم
وقلددق اقتصددتدذ لهو ددا يمنددل ازديددتداي ل د عدددد الم آ د والمآددتري الصددةيرد ًددداي و يددر الماددتارد مددن
ال تحي د ا قتصددتدي (الهفددتألد ،الفعتلي د  ،اا تتًي د ...الددخت ،ختص د وان الزيددتدد

تددتم بتتاددتق علددح

ماتو ا آط ا قتصتدي  ،لاد يهون ا تآدتر مادرع لد م آدط هتلتًدترد الداخليد لادعول ممتراد
ال آتط من قبل المآةلين ) (Operatorsليمت تهون اقل ل الص تع مدنالي لصدعوب ممتراد ال آدتط

وم تلا د المآددتري الاتصم د (آددروط الدددخول لاددوق الاددل اصددع اددبيتي مددن اددوق الخدددمت ت ،ولهد ّدن
ي بة من يهون ذلك مفتًصتي للهنيرين ظ اير للبيص والظّروق الت تعمل ل طترهت مآدتري وم آد
الاطتع ير الم ظم.



ارتفاع حجم األسر ذات العالقة بالقطاع غير المنظم :يت ا مدن تدتص المادا والتحليدل ارتفدتع عددد
مل دراد ا اددر الت د يعمددل محددد ملرادهددت

ددمن الاطددتع يددر الم د ظم ماتر د بمتواددط حًددم ا ا درد ل د

ا ار د الفلاددطي ي  ،م د ا خددذ بعددين ا عتبددتر من الةتلبي د مددن المآددتةلين
مصددحت

ددمن الاطددتع هددم مددن

العمددل مو العددتملين لحاددتبعم وتزيددد معمددترهم عددن  25عتمدتي ،ا مددر الددذذ يع د وًددود معبددتأل

اًتمتعي واقتصتدي هبيرد ماتر بتلمتواط العتم وت نر مو تع مارهم من حيدث ا قتد ار

عن خط الفار بمد ا تظتم عمل هؤ أل ومداأل مآتريععم.
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مو ا بتعدتد



تــدني نســبة مشــاركة النســاء :علددح عهددس ا طبتعددت

اددب مآددتره ال اددتأل ل د

الاددتصدد مددت ازل د

الاطتع ير الم ظم متد ي بآهل عتم ،وهذا ياتدع المراًعد والبحدث حدول هدذق الظدتهرد مدن حيدث

ا ابت

وو

ااًراألا

المالصم لتعزيز مآتره المرمد وتطوير مدوا

قيتس ذلك.

 5.2االهتمام بقيود العرض والطمب عمى عمل ومنتجات القطاع غير المنظم:
يت ا من ت حليل تتص الدراا الميدا ي من الايتات

الت تعتمد علح تحاين آروط العرض اواأل مدن

خددالل زيددتدد لددرص الدددخول لددح اددوق الاددل وزيددتدد عدددد مآددتري الاطددتع يددر الم د ظم
يددتمهن مدن خلددق الطلد

المالصمد

ن العددرض لد هددذق الحدت

تحليلعددت

ددمن الد ارا د  ،لت ظدديم عالقددت

العمددل وتحاددين الاددد ار

التوزي والوصول لألاواق الًديدد تمنل الًت

تمنددل الحلددول

علددح فادا للعديددد مدن ا اددبت

ًددر

الآ دراصي للماددتعلهين وتحاددين آددروط

ا هم من زيتدد لرص الاطتع علح المآتره لد العمليد

ا قتصدتدي  .ختصد ذا مددت هدتن العدددق مدن التدددخال

المختلفد هدو تخفدديض معدد

الفاددر والبطتلد مددن

خالل زيتدد تتًي مآتري الاطتع ير الم ظم علح المد الطويل (الداصمت لتن المؤاات

ذا

العالقد

ل د الاددلط الوط ي د مطتلب د بتلعمددل لددح مددت هددو ابعددد مددن تحاددين قيددود العددرض علددح ماددتو المآددتري

الصةيرد لتصل لح و

تهفل تحاين البيص الت تعمل بعت تلك المآتري من مختلق الًوا د

ًراألا

ل متن ا اتم ارري ).(Sustainability
 2.2تنوع الالعبين ضمن القطاع غير المنظم وعدم تجانس المشاريع واألنشطة ضمن القطاع:
هذا الواق يحتم مهمي ت وع ايتات

المتتبع واادارد ا قتصتدي ًراأل ت وع دوال العتملين

دمن الاطدتع

يددر الم د ظم وت ددوع تيددتتعم ا قتصددتدي وا ًتمتعي د  ،ا مددر الددذذ يع د م ارعددتد وًددود مآددةلين مددن بددين
الفاراأل و يدر الفادراأل

دمن الاطدتع،

دتل

هميد ال ظدر للاطدتع يدر المد ظم همادتعد (مهمدلت للاطدتع

الرام ولديس بدديالي ع دا ختصد حي مدت يدراد و د ااًدراألا
مددن خددالل زيددتدد لددرص العمددل والتآددةيل وتحاددين ماددتويت

المالصمد لتخفديض معدد

المعيآد  .وهددل ذلددك ي بةد من يددتم مددن خددالل

طتر ايتا ) (Policy Frameworkمتهتمل ادارد ا قتصتد الوط
ا دوار ل متن ال ل ماتويت

التآةيل لمرهبت

وختص ل ظدل ا زمد وتوزيد

ا قتصتد الفلاطي .

 2.2مراجعة سياسات اإلقراض والتمويل:

طبيع ظروق عمل مآتري الاطتع ير الم ظم من حيث توا

المحتاددبي الهتمل د

البطتلد والفادر

التاًيل والترخيص واامادتك بدتلايود

تؤهلعددت ل د الهنيددر مددن ا حيددتن للحصددول علددح خدددمت
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التمويددل الالزم د بددتلهم مو

مو التهلف د د المالصم د د لاد دددراتعت ،ول د د محيد ددتن هني د درد قد ددد

الوق د د

تد ددتمهن مد ددن اايفد ددتأل بآد ددروط جواً د دراألا

ا قتراض ،ر م وًود ممنل علح ا قتراض الميار للاروض الفردي ،


ا ا ي بة ااآترد لح:

ر م من الاروض الفردي تاتهم ل تحاين دخل مآةل مآتري الاطتع ير المد ظم،
هفتألتعت يرتبط بادرتعت علح ادل ا لدراد وا ادر لدح مادتو خدترج خدط الفادر،
لد د الب ددوك المتخصصد د للتعتم ددل مد د ه ددذق الوح دددا

دتل

والاط ددتع عل ددح ما ددس تا ددتوع

من مايدتس
هميد التفهيدر

مهت تت ددا ودورق

ا ًتمتع وا قتصتدذ.


م ا خذ بعين ا عتبتر ارتفتع تهلف ا قتراض لتن العتصد من ااتخدام هذق الاروض ي بة من يهون
عددتل لدرًد يددتمهن مددن تةطيد تهلفد ا قتدراض ،ولهددن تواددي وتهدرار عمليددت
يطرح التاتؤل حول قدرد هذق الوحدا

علدح خلدق لدرص ا ادتنمتر المربحد لد هدل مدرد ،ختصد ذا

مددت هددتن الترهيددز همددت هددو م ن علددح ًت د

العددرض علددح حاددت

معتلً اقتصتدي علح الماتو الهل للايتات
ًزص و يحاق الةتيت

ااقدراض لد فس الفصد

تطددوير ًت د

الطل د ،

ددا بدددون

لتن مراًع ظتم التمويل وااقراض يهون ذو تد نير

الت موي الم آودد.

 2.2االنتقال من برامج التدخل الطارئة إلى التدخل المنظم:

يتام التعتمل مد مو دوع الاطدتع يدر المد ظم بدتل ظرد الًزصيد والعمدل بتلاطعد بآدهل عدتم ،حيدث يدت

الرؤيت ا قتصدتدي الآدتمل ادارد العمليد ا قتصدتدي بهتمدل مرهبتتعدت ،ومدت يتدولر عبدترد عدن خطدط ًزصيد
للتعتمل م الاطتع ير الم ظم علح آهل برام

طترص مو برام تآةيل موًع لفصدت

عت ت

محددددد منددل بددرام تمهددين ال اددتأل مو لددح آددراصا اًتمتعي د ذا
بتاًراألا
مهو ددت

المرالا للحصتر واا الق والتدمير ،وهذق الايتات
الاطددتع مددن حيددث المآددتري مو ا آددط ذا

وتوزي الموارد ولق مولويت

ختص د ًد دراأل الت د نر الآ ددديد

تطرح تاتؤ ي حول ماتو التةطي لهتل

ا هتمددتم ،و يددت

خطد الت ميد الاددتدرد علددح ت ظدديم

وط ي وا ح يؤدذ لح تهرار التهدتليق والًعدد والوقد

مبتدرد وط ي وت اديق بدين الًعدت
الًعددد الددوط

احتيتًددت

ا مدر الدذذ يتطلد

الاطتعيد ل دمتن تهتمدل المعدتم وتوزيد ا عبدتأل والمادؤوليت

ل د التعددتط م د مو ددوع الاطددتع يددر الم د ظم حتددح

عملي الب تأل.
 1.2الشراكة بديالً لمتنافس السمبي في عممية التنمية:
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اًتمتعيد

لم ااد

بدددم داصم دتي مددن اط د الصددفر ل د

تً

التحيز المابق ل

عدداد خطدط وايتادت

الت ميد تمندل اطد البدايد اآدراك الاطدتع يدر المد ظم

علح مادتس مدن التعدتون والتهتمدل ا قتصدتدذ لمرهبدت

ا قتصدتد الفلادطي  ،لتلاطدتع يدر المد ظم لديس

م تلا دتي اددلبيتي للاطددتع الراددم وهددو لدديس ب دديالي عددن ب درام الاددلط الوط ي د تًددتق ا و ددتع ا ًتمتعي د
وا قتصددتدي الت د يعيآددعت المًتم د الفلاددطي  ،ولهددن ي بة د التوقددق ممددتم لي د راددم الايتاددت

وتايدديم مددد

آ دراك الاطددتع يددر الم د ظم ل د العملي د  ،ومراًع د ت د نير الايتاددت

ا اددتيراد والوهددت

الت موي د

ا قتصددتدي وايتاددت

ومددد ت نيرهددت علددح مداأل مآددتري الاطددتع يددر الم د ظم ال دراهن وماددتابلعت ل د حددتل

ااددتمرار ا و ددتع علددح مددت ه د عليددا وت د نير ذلددك علددح التآددةيل وظددروق معيآ د ا ل دراد وا اددر ذا
العالق ل حتل باتأل حتل ااقصتأل الراه لاد ار

الاطتع ير الم ظم خترج ًعود ومطر عملي الت مي .
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