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املقـدمـت
ال يخفى كيؼ َّ
أف االقتصاد الفمسطيني ال يتمتػ تتػر ر تي ػي سياسػيي رتنظيميػي مسػت رة

تػػزردب تم رمػػات ال ػػدرة الذاتيػػي ومػػى النمػػر رالتطػػرر .ػػر يموػػؿ اقتصػػاد نػػامي ذر تنيػػي ت ميديػػي
تحمؿ ي صمت ا تشرهات ي ال يكؿ االقتصادي روالقاته الخارجيي .ل د تات مف نا مػي ال ػرؿ
أف ي ػػتخمص م ػػف ه ػػذب التش ػػرهات
أف االقتص ػػاد الفمس ػػطيني ل ػػـ يس ػػتط طػ ػراؿ و ػػديف ك ػػامميف ْ
ال يكمي ػػي الت ػػي ررو ػػا و ػػف االح ػػتالؿ اإلسػ ػ ار يمي حي ػػث ق ػػنف اسخي ػػر اس ػػتمرار س ػػيطرته وم ػػى
االقتص ػػاد الفمس ػػطيني تاتف ػػاؽ ت ػػاريس االقتص ػػادي ال ػػذي أت ػػى وم ػػى قنػ ػرات التت ي ػػي رل ػػـ ي ػػر ر

الم رمػ ػػات اسساسػ ػػيي لالسػ ػػت الؿ االقتصػ ػػادي ناهيػ ػػؾ وػ ػػف اسػ ػػتمرار اإلج ػ ػ ار ات رالسياسػ ػػات
رالممارسػػات اإلداريػػي رال سػػكريي راسمنيػػي التػػي وممػػت ومػػى إقصػػا الفمسػػطينييف وػػف م ظػػـ
مصػػادر النمػػر االقتصػػادي رالميػػاب رالم ػرارد الطتي يػػي اسخػػر

إضػػا ي لمتػػدمير الراس ػ لمتنػػى

التحتيي رالمؤسسات رالمنازؿ الناجـ وف االوتدا ات ال سكريي.

ت كػس هػذب الصػررة ال امػػي لالقتصػاد الفمسػطيني رجػرد تشػػرهات ػي اسسػراؽ الر يسػػيي

الناظم ػػي رالمح ػػددة ل ػػصدا االقتص ػػادي سػ ػرا وم ػػى صػ ػ يد س ػػرؽ الس ػػم رالخ ػػدمات أر ال ػػنظـ
الماليي أر سرؽ ال مؿ .حيث يتأور اسخيػر تضػ ؼ اسسػراؽ المنػاظرة لػه رمػف و َّػـ ي جػز وػف

المرازني تيف ورض ال مؿ رالطمب وميه اذ ال يسػتطي اسػتي اب الرا ػديف الجػدد سػنريا ناهيػؾ

وف مراكتي مخرجات الت ميـ رالتدريب رتطررات النظـ االداريي راالقتصاديي.

محػػرر هػػذب الد ارسػػي يت مػػؽ ت طػػاع ت ػزة حيػػث تتجمػػى التطالػػي كػػأترز رأهػػـ التحػػديات.
ررتػػـ هػػذب االهميػػي مػػف نا مػػي ال ػػرؿ اف هػػذب الظػػاهرة هػػي نتيجػػي لحالػػي م ػػدة مػػف التشػػرهات
ال يكميي رالتراج المستمر ي االنشطي االقتصاديي راالست رار منػذ سػنرات ػي ظػؿ حالػي تيػر
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مسترقي مف الركرد االقتصػادي الحػاد .ل ػد ترتػب ومػى االن سػاـ النػاتح وػف االحػداث ال سػكريي
ػػي يرنيػػر  2007رالتػػي أ ضػػت إلػػى السػػيطرة ال سػػكريي لحركػػي حمػػاس ومػػى ال طػػاع رانت ػػا

سيطرة السمطي الرطنيي الفمسطينيي رما ت ار ؽ م ذلؾ مف رض حصار كامؿ رشامؿ روميؽ
أف دخ ػػؿ ال ط ػػاع مرحم ػػي جدي ػػدة ا ت ػػرت إل ػػى رج ػػرد
وم ػػى ال ط ػػاع تص ػػدي ار راس ػػتيرادا رت ػػن ال ْ
سياسات اقتصاديي رطنيي تنسجـ م اسوراؼ االقتصاديي رمصالح المراطنيف.
ُي ِ
رج ْه محرر الدراسي قنرات التحميؿ لمتركيز ومػى سػرؽ ال مػؿ ػي ال طػاع حيػث تموػؿ
م دالت التطالي المرتف ي أترز مظاهر التشرب ي هذا السرؽ ناهيؾ وف تراج ال يمي الح ي يػي

لصجػرر رضػ ؼ إنتاجيػي ال امػػؿ راقتصػار ػرص ال مػؿ الجديػػدة ومػى ال طاوػات منخفضػػي
ال يمػي المضػػا ي رتراجػػد م ظم ػػا ػػي ال طػػاع تيػػر الرسػػمي إضػػا ي إلػػى تحػػدي مرازنػػي وػػدد
رص ال مؿ م م ايير النرويي أي المرازني تيف الكـ رالكيؼ لمرظػا ؼ الجديػدة رهػي احػد

مؤشرات قرة أر ض ؼ سرؽ ال مؿ.

يأتي هذا ال در الكتير مف التشرب ي سرؽ ال مؿ ػي سػياؽ ت ارجػ اسدا االقتصػادي
لمختمؼ ال طاوات االقتصاديي رتراج استومارات ال طاع الخاص كنستي مػف النػاتح المحمػي
رانخفاض م دالت النمر االقتصادي رت مت ا المستمر رتسػجيم ا م ػدالت سػالتي ػي ال ديػد مػف

السػػنرات خػػالؿ الفتػػرة  .)2015-2008ل ػػذلؾ ك ػػاف مسػػتر التش ػػعيؿ ػػي ال طاوػػات ال اتم ػػي
لمتػػدارؿ التجػػاري اإلنتاجيػػي) هػػر اكوػػر المسػػتريات التػػي ت مصػػت تف ػػؿ خسػػارة هػػذب ال طاوػػات
لحصػػت ا مػػف السػػرؽ رت مػػيص قػػدرت ا ومػػى الحصػػرؿ ومػػى المػػدخالت المسػػترردة نتيجػػي ال يػػرد
المفررضي ومى الحركي رال درة ومى الرصرؿ لممرارد.
رصػػمت م ػػدالت التطالػػي ر ػػا لاحصػػا ات المتػػر رة مػػف الج ػػاز المرك ػزي لاحصػػا

الفمس ػػطيني إل ػػى  %40.5ت ػػداة االن س ػػاـ متاشػ ػرة و ػػاـ  2008ررت ػػـ انخفاضػ ػ ا الت ػػدريجي
لتصػػؿ إلػػى  %28.75وػػاـ  2011إال أن ػػا ارتف ػػت م ػرة أخػػر إلػػى  %32.6وػػاـ 2013
لتصؿ إلى  %43.9ت د ال دراف اإلس ار يمي ومى تزة ي يرليػر  2014لتػنخفض قمػيال إلػى
 %41.1واـ  2015أي انه يرجد ي قطاع تزة حرالي  198ألؼ واطؿ وف ال مؿ.

إف اتػػرز خصػػا ص التطالػػي ػػي ال طػػاع ارتفاو ػػا الكتيػػر تػػيف صػػفرؼ الشػػتاب المنتمػػيف لمف ػػي

 هذه النسبة عبارة عن متوسط معدل البطالة لألرباع األربعة لعام  ،5102حٌث لم ٌصدُر بعد التقرٌر السنوي
لمسح القوى العاملة.
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د.مازن العجمة  -أ.ايمان الخضري

ال مريي  24-15رتحديدا خريجي الجام ات .ل د ارتف م دؿ التطالػي داخػؿ صػفرؼ الشػتاب

مػػف  %48.6و ػػاـ  2007إل ػػى  %57.2و ػػاـ  2013لتص ػػؿ إل ػػى  %64.4و ػػاـ .2014

اسخطر مف ذلؾ أف هذب الم دالت تجارزت  %82واـ  2014تيف اإلنػاث مػف الف ػي ال مريػي
 24-15رمف خصا ص التطالي ي قطاع تزة انتشارها تيف الخريجيف الػذيف يحممػرف مػؤهال
ومميػػا دتمػػرـ مترسػػط ػػأومى) حيػػث ت ازيػػد م ػػدؿ التطالػػي تػػيف الخ ػريجيف ليصػػؿ إلػػى ح ػرالي
 %56واـ  2014الج از المركزي لاحصا الفمسطيني .)2015

تشػػير أدتيػػات المرضػػرع إلػػى تػػر ر ال ديػػد مػػف السػػتؿ أمػػاـ المس ػ رليف لم الجػػي ظػػاهرة

التطالػ ػػي خاصػ ػػي تػ ػػيف الشػ ػػتاب رتحػ ػػارؿ الحكرمػ ػػات جاهػ ػػدة لتػ ػػذؿ ج ػ ػػردا تت مػ ػػؽ تالسياسػ ػػات
االقتصػػاديي المحاتيػػي لخمػػؽ ػػرص ومػػؿ إضػػا ي إلػػى تشػػجي اس ػتراتيجيات الحػػؿ التػػي ت تمػػد
ومػػى قػػدرة المنشػػغت الصػػعيرة رريػػادة اسومػػاؿ رال مػػؿ المج ػ أز رال مػػؿ وػػف ُت ػػد ومػػى تػػر ير
ػػرص ومػػؿ رالحػػد مػػف مشػػكمي التطالػػي تاوتتاره ػػا مػػف أ ضػػؿ الخي ػػارات المطررحػػي ػػي ظ ػػؿ
صػ رتي اسرضػػاع السياسػػيي كتطػػار لتعي ػرات اقتصػػاديي مطمرتػػي ػػي هػػذا المجػػاؿ .رال يسػػتطي
احد أف ينكر أهميي هذا الدرر الذي تم تػه المنشػغت الصػعيرة رريػادة اسومػاؿ رالسػتؿ اسخػر
نظ ار لخصا ص ا المال مي لمراج ي مشػكمي التطالػي رتنػا ومػى تجػارب إقميميػي ردرليػي ػي هػذا

المجاؿ.

حتدود مشؽؾة الدرادة
ػػي ضػػر مػػا سػػتؽ يمكػػف ال ػػرؿ أف تف يػػؿ هػػذب االسػػتراتيجيات ػػي الحػػد مػػف مشػػكمي

التطالػي تػيف الشػتاب يموػػؿ خيػا ار م مػا رمطمرتػػا .لكػف الال ػت لمنظػر تنػػا ومػى ت ازيػد م ػػدالت
التطالي تيف الشتاب ر ي ظؿ ت ض الم مرمات التي تشير إلى ص رتي الحصرؿ ومى تمريؿ
إلقامػػي منشػػغت صػػعيرة رمترسػػطي مػػف خػػالؿ ال نػرات المت ػػددة التػػي تر رهػػا المؤسسػػات اسهميػػي
رالمؤسسات المصر يي رالم رقات التي ت ترض درر ريادة اسوماؿ إف هذب االستراتيجيات لـ
تسػػتط أف تخفػػؼ مػػف حػػدة التطالػػي أر سػػاهمت تػػدرر ض ػ يؼ حيػػث ت ازيػػدت التطالػػي خػػالؿ
الػػوالث سػػنرات السػػات ي تشػػكؿ مسػػتمر .اف هنػػاؾ وػػددا مػػف المتػػادرات التػػي تركػػز ومػػى تنػػا

م ارات ريادة اسوماؿ ر رصا متاحي مف مؤسسات درليػي لمتمريػؿ رتػر ير الحاضػنات إال اف
تطالػػي الشػػتاب تحتػػاج إلػػى مػػن ح منسػػؽ رمتكامػػؿ ػػال يكفػػي أف ي مػػؿ قطػػاع راحػػد أر ج ػػي
راح ػػدة وم ػػى إيج ػػاد ح ػػؿ ل ػػذب الم ض ػػمي .ن ػػاؾ أت ػػادا رورام ػػؿ مت ػػددة رمتش ػػاتكي ت ػػؤور ػػي
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م ػ ػػدالت التطال ػ ػػي تحت ػ ػػاج مراج ت ػ ػػا إل ػ ػػى ت ػ ػػر ير متطمت ػ ػػات مت ػ ػػددة تمو ػ ػػؿ ش ػ ػػررطا لنج ػ ػػاح
االسػػتراتيجيات المختمفػػي لم يػػاـ تػػدررها خاصػػي اف تطالػػي الشػػتاب تموػػؿ أحػػد أتػػرز التشػػرهات

ال مي ي ي سرؽ ال مؿ رالتي تحتاج لمراج ت ا كا ي االستراتيجيات الممكني رالمتاحي.
رمف هنا تحارؿ هذب الدراسي اإلجاتي وؿ التساؤالت التاليي:
مػػا ه ػي ح ي ػػي مشػػكمي تطالػػي الشػػتاب رأهػػـ خصا ص ػ ا رمػػا هػػر درر االسػػتراتيجيات
المختمفػػي التػػي تػػـ اسػػتخدام ا لم الجت ػػا رمػػا مػػد نجاح ػػا رمػػا هػػي الشػػررط الالزمػػي لت زيػػز

هذا الدرر

أهداف الدرادة
يتموػػؿ ال ػػدؼ الر يسػػي لمتحػػث ػػي اإلجاتػػي ومػػى التسػػاؤالت المطررحػػي أوػػالب ريسػ ى

التحث ي اطار ذلؾ إلى تح يؽ اسهداؼ اآلتيي:

أ .تحميؿ راق التطالي تيف الشتاب رخصا ص ا.
ب .دراسي راق ستؿ الحؿ المطررحي رالتحديات التي تراج ا
ت .اقتراح استراتيجيي شاممي تناسب حجـ المشكمي رأهميت ا

مـفج الدرادة
تن ػػا وم ػػى تس ػػاؤالت الد ارس ػػي رأه ػػدا ا ػػاف المن جي ػػي المال م ػػي ترتك ػػز وم ػػى الم ػػن ح
الرصفي رالتحميمي ي ترصيؼ ظراهر التحػث رمتعي ارتػه رتحميػؿ هػذب الظػراهر رالرصػرؿ إلػى

تفس ػػيرات لمراق ػ ػ الػ ػػذي ت دم ػػه اسػ ػػتنادا إلػ ػػى اسصػػػرؿ النظريػ ػػي رمػ ػػا يفػػػرزب راق ػ ػ سػ ػػرؽ ال مػ ػػؿ
الفمس ػػطيني ػػي ال ط ػػاع لمت ػػأوير وم ػػى ظ ػػاهرة التطال ػػي رط ػػرؽ م الجت ػػا ك ػػذلؾ ػػاف لمن جي ػػي
الم ارنػػي درر ػػي إتػراز تجػػارب الػػدرؿ المماومػػي رالمشػػات ي ػػي إوػ ار التحػػث رتحميالتػػه خاصػػي
التجارب التي ش دت نجاحا م ما ي تف يؿ ستؿ ال الج المختمفي ي تخفيؼ التطالي.

تموػػؿ إحصػػا ات الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػػطيني رخاصػػي ت ريػػر مسػػح ال ػػر

ال اممي السنري المصدر الر يسػي الػذي ت تمػد وميػه الد ارسػي لتحميػؿ الظػاهرة رتفسػيرها إضػا ي
إلى االست ناس تما يتر ر مف إحصا ات درليي تناسب طتي ي الدراسي رمتعيرات ا.

أهؿقة الدرادة
ي ت د التاحواف أف لمرضرع الدراسي أهميي خاصي تتموؿ يما يمي
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 -تتنػػارؿ الد ارسػػي تالتحميػػؿ رالتحػػث مرضػػرع التطالػػي تػػيف الشػػتاب رهػػر مػػف أخطػػر

ال ضػػايا التػػي تػػؤرؽ المجتمػ الفمسػػطيني رتتػػرؾ فوػػا ار ومي ػػي ػػي حيػػاة هػػذب الف ػػي مػػف السػػكاف.
حيػػث تموػػؿ طاقػػي الشػػتاب رم ػػارات ـ رطمرحػػات ـ أص ػرال تالعػػي ال يمػػي ال يسػػتطي أي مجتم ػ
هدرها.
 -تحظػػى المنشػػغت الصػػعيرة رريػػادة اسومػػاؿ تاالهتمػػاـ المت ازيػػد درليػػا اراقميميػػا رمحميػػا

نظرا ل درت ا المترق ي ي تف يؿ النشاط االقتصادي رالمساهمي ي الحد مف مشكمي التطالي.

 -كػػذلؾ ػػاف لتتت ػ رتحميػػؿ المشػػكالت التػػي تراجػػه اسػػتراتيجيات الحػػؿ أهميػػي خاصػػي

ي التحث وف ستؿ لمن رض تالدرر المطمرب.
مػػف اجػػؿ اإلجاتػػي ومػػى تسػػاؤالت الد ارسػػي رتح يػػؽ أهػػدا ا

ػػد تػػـ ت سػػيـ الد ارسػػي إلػػى

والوي صرؿ يتنارؿ أرل ا تالدراسي رالتحميؿ تطرر تطالي الشتاب رخصا ص ا .ريناقش الواني

استراتيجيات الحؿ ر ػا لراق ػا رمػد تأويرهػا ومػى ظػاهرة تطالػي الشػتاب رأخيػ ار ي ػدـ الفصػؿ
الوالث م ترحات لتف يؿ هذا الدرر لستؿ الحؿ كما تف شرح ا رت ييم ا.
***
ػػي ن اي ػػي ه ػػذب الم دم ػػي ال يسػ ػ التاحو ػػاف إال أف يت ػػدما إل ػػى مرك ػػز التخط ػػيط تجزي ػػؿ

الشػػكر رالت ػػدير ومػػى دومػػه ل مػػا تنشػػر هػػذب الد ارسػػي رالشػػكر ال ظػػيـ رال ر ػػاف الكتيػػر ُمرجػػه

تشػػكؿ خ ػاص لألستتتتامة مجتتتد م تتتا م ػػدير و ػػاـ المركػػز وم ػػى دوم ػػا لن ػػا رلمتػػاحويف ومرم ػػا

رحرصػ ا الػػدا ـ ومػػى احتضػػاف متػػاد ارت الشػػتاب التحويػػي رمحارالت ػػا المسػػتمرة لت زيػػز رتطػػرير

م ارات التحث ال ممي تؿ ارانشا ا لدا رة خاصي لذلؾ.
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الفصل األول
التحليل االقتصادي لبطالت الشباب يف قطاع غزة
مقدمة5
ت تمػػد هػػذب الد ارسػػي الت ريػػؼ اسشػػمؿ راسكوػػر انتشػػا اهر لمشػػتاب ترصػػفه مرحمػػي الحيػػاة

التػ ػي تس ػػتؽ مرحم ػػي النض ػػرج ر ترتك ػػز اإلحص ػػا ات الػ ػراردة ػػي الد ارس ػػي إل ػػى ت ري ػػؼ اسم ػػـ
المتحدة لمشتاب ومى انه مرحمي ما تيف سف  15ر سف  24مف ال مر . )UN 1992

ر رتػػـ أف هػػذب الف ػػي ال مريػػي تحتػػري ومػػى ش ػريحي هامػػي مػػف الطػػالب الػػذيف ُيصػػنفرف

كأ راد خػارج ال ػر ال اممػي إال أن ػا تت ػى الف ػي التػي تخػرض تمػار مرحمػي االنت ػاؿ إلػى الحيػاة
الم نيي تما يترتب ومى ذلؾ مف مشاؽ ر مصاوب إذ أف هناؾ ودد مف ال رامؿ االجتماويػي
راالقتصػػاديي التػػي تػػؤور ومػػى هػػذا االنت ػػاؿ أهم ػػا التمييػػز رالم رقػػات االجتماويػػي راالتجاهػػات
الدرريػػي رال يكميػػي لالقتصػػاد انخفػػاض ال اتميػػي لالسػػتخداـ نػػدرة ػػرص ال مالػػي الال ػػي ال مػػؿ

الجتري ممارسي اسوماؿ الخطيرة الف ر المدق رتيرها .تُ زز هذب ال رامؿ ػي العالػب ت ازيػد
أوداد ال اطميف وف ال مػؿ مػف الشػتاب أر ممػف ينت مػرف مػف ومػؿ إلػى فخػر أر مػف ال ػامميف
ي االقتصاد تير المنظـ منظمي ال مؿ الدرليي .)2006
تترتب ومى تطالي الشتاب تكمفي تاهظي ػاف التطالػي طريمػي اسمػد ػي تدايػي الحيػاة قػد

تخؿ تشكؿ دا ـ ت اتميي االستخداـ ركسػب ال ػرت رالرصػرؿ إلػى أومػاؿ ذات نرويػي جيػدة .هػذا
إضا ي إلى أف أنماط السمرؾ رالمراقؼ التي يتـ إرساؤها ي المرحمي اسرلى مف الحيػاة تسػتمر
ي المراحؿ التاليي من ا .ريمكف قياس التكمفي المترتتي ومى إهمػاؿ الشػتاب مػف خػالؿ نضػرب
رأس المػػاؿ التشػػري ر االجتمػػاوي .يحػػدث انخفػػاض ػػي ػػرص النمػػر االقتصػػادي ريػػزداد هػػذا
االنخفػػاض كممػػا ت ػػدـ ه ػؤال الشػػتاب ػػي السػػف درف أف يكتسػػترا أيػػي خت ػرة ػػي مجػػاؿ ال مػػؿ.
.)Brewer ,2004

رتشػػير ال ديػػد مػػف ت ػػارير منظمػػي ال مػػؿ الدرليػػي ) ILO ,2002إلػػى تػػأوير الخسػػا ر
المترتتػػي ومػػى تطالػػي الشػػتاب لػػيس ومػػى االقتصػػاد ػػي مجممػػه حسػػب تػػؿ ومػػى قطاوػػات
رمؤسسات محددة تشكؿ أكور حدة .ذب التطالي ت ني تالنستي لمحكرمػات اف االسػتومارات ػي
01
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مجاؿ الت ميـ رالتدريب قد ذهتت سد راف قاودة وا دات ا الضريتيي تدنت راف تكاليؼ الروايي
االجتماويػػي ق ػػد ارتف ػػت راف تأيي ػػد ناختي ػػا م ػػف الش ػػتاب قػػد تض ػػا ؿ .رتالنسػػتي إل ػػى منظم ػػات

ال مػؿ ػاف تطالػي الشػتاب ت نيػػاف أف الشػتاب يممكػرف أمػراال أقػػؿ إلنفاق ػا ػي شػ ار المنتجػػات
رالخػػدمات راف مػػدخرات ـ الشخصػػيي تاتػػت محػػددة رال تسػػمح تاالسػػتومارات ػػي اسومػػاؿ ممػػا
يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج .أما تالنستي إلى منظمات ال ماؿ تف تطالػي الشػتاب ت نػي ػداف
وضػػريي محتممػػي لضػػماف ح ػػرؽ ا ضػػؿ رظػػررؼ ومػػؿ رحمايػػي محسػػني إضػػا ي إلػػى ذلػػؾ قػػد

تػؤدي مسػػتريات التطالػي المرتف ػػي رالمت ازيػدة تػػيف الشػتاب إلػػى وػدـ االسػػتومار االجتمػاوي رالػػى
ازدياد ت اطي المخػدرات رارتكػاب الجػ ار ـ .كمػا تسػ ـ تطالػي الشػتاب ر نػدرة الرظػا ؼ ػي ر ػ
مستريات الف ر منظمي ال مؿ الدرليي . ) 2005
ر إذا كانػت تطالػػي الشػػتاب تتػػرؾ فوػػا اهر تالعػي الضػػرر ومػػى االقتصػػاد رالمؤسسػػات ػػتف

ت ػػر ر ال م ػػؿ الال ػػؽ لمش ػػتاب رم الج ػػي ه ػػذب التطال ػػي ي ػػؤدي إل ػػى نت ػػا ح مض ػػاوفي اقتص ػػاديا
راجتماويا سػرا ومػى صػ يد تحفيػز الطمػب االسػت الكي أر زيػادة ال ا ػدات الضػريتيي ر النجػاة
مف دا رة الف ر ر تكريف اسسر راإلس اـ الفاوؿ ي نشاط المجتم .
مف هنا تف التنػرد التاليػي مػف الد ارسػي سػتركز ومػى تحميػؿ تطالػي الشػتاب رخصا صػ ا

رأسػػتات ا رسػػرؼ تحػػارؿ سػػتر أت ػرار هػػذب المشػػكمي ال صػػيي تم يػػداه ل ػرتط ذلػػؾ التحميػػؿ تراق ػ

المنشػػغت الصػػعيرة ر المترسػػطي رالريػػادة روالقت ػػا تتػػر ير سػػتؿ ال ػػالج .ر قػػد يكػػرف مفيػػداه أف

نسػػت ؿ ذلػػؾ تاسػػت راض مػػرجز لحجػػـ هػػذب الشػريحي مػػف الشػػتاب رم ػػدالت نمرهػػا رنسػػتت ا مػػف

ودد السكاف اإلجمالي ي قطاع تزة

أوال -املؤذرات الرئقسقة لسوق العؿل يف قطاع غزة
 .1المؤشرات الديموغرافية لمشباب 5
ت ازيػػد حجػػـ الشػػتاب ػػي قطػػاع تػزة تشػػكؿ كتيػػر إذ قفػػز مػػف  274.4الػػؼ شػػاب وػػاـ
 2005إلػى  382.8ألػؼ شػاب وػاـ  .2014تشػير هػػذب اسرقػاـ إلػى اف هػذب الشػريحي ال امػػي
مف السكاف قد زادت تم دؿ  %33.5ر تم دؿ نمر سنري  %4.3ي المترسط اسمر الػذي

ي ن ػػي أف الزي ػػادة خ ػػالؿ ال ػػد الس ػػاتؽ أر وم ػػى مس ػػتر م ػػدالت النم ػػر ق ػػد تج ػػارزت الزي ػػادة
اإلجماليػي ػػي وػدد سػػكاف قطػػاع تػزة التػػي تمعػػت  %26.6خػالؿ نفػػس الفتػرة تينمػا لػػـ يتجػػارز
م ػدؿ النمػػر السػػنري  %3.5الج ػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػطيني  .)2014ر قػػد يسػػاود
00

قراءات استراتيجية

م ر ي أف م ػدالت المراليػد ػي قطػاع تػزة تح ػؽ زيػادات سػنريي صػا يي ػي تفسػير هػذا الت ازيػد
ي شريحي الشتاب .

ومى ص يد التمويؿ النستي ل ذب الشريحي مف إجمػالي وػدد السػكاف ػد ت ازيػدت النسػتي
مف  % 19.7واـ  2005إلى  % 21.9واـ  2014ر إذا أضفنا الف ي ال مريي الالح ي أي
 29-15تن ا ترتف إلى  %30الج از المركزي لاحصا الفمسطيني  )2014رهي ومرما
ت ػارب مويالت ػا ػي الػػدرؿ المجػاررة حيػث تمعػت نسػػتي الشػتاب  ) 25-15ػي مصػػر %20

رتصػػؿ إلػػى  %29لمف ػػي  ) 29 -15تينمػػا تتمػ

ػػي اسردف  % 30التنػػؾ الػػدرلي قاوػػدة

التيانات ).
ر ػػا ل ػػذب اإلحصػػا ات ػػاف سػػكاف قطػػاع تػزة ُي تتػػررا اسكوػػر شػػتاتاه م ارنػػي مػ سػػكاف
الػدرؿ المشػػات ي ػػي الػػدخؿ رالتركيػب الػػديمرت ار ي رتشػػير النسػػب التػي تػػـ است ارضػ ا أوػػالب

إلى أن ا أومى مف ت ض الدرؿ ال رتيػي رالناميػي رمسػاريي لت ضػ ا اآلخػر مػ ال مػـ أف م ػدؿ
نمػػر السػػكاف ػػي قطػػاع ت ػزة ي تتػػر اسومػػى ػػي المنط ػػي إذ رصػػؿ إلػػى  % 3.4وػػاـ 2014
الج از المركزي لاحصا الفمسطيني .)2014

 .2المشاركة في القوى العاممة 5

تتأور المشػاركي ػي ال ػر ال اممػي مػف الشػتاب تحجػـ الػداخميف الجػدد إلػى سػرؽ ال مػؿ

س ػرا مػػف المػػؤهميف الجػػام ييف أر تيػػر المػػؤهميف .ر هػػي م رضػػي لالرتفػػاع راالنخفػػاض تنػػا

ومػػى حجػػـ الممتح ػػيف مػػف هػػذب الف ػػي تػػالت ميـ .رحيػػث أف نسػػتي الممتح ػػيف تػػالت ميـ تصػػؿ ػػي
المترسػػط إلػػى  %37.4خػػالؿ ال ػػد السػػاتؽ  ) 2014 –2004ػػتف المترق ػ أف يػػنخفض
مستر م دالت المشاركي ي ال ر ال اممي تيف الشتاب .د تمعت هذب النستي ػي قطػاع تػزة
ػػي المترسػػط  % 23.6خػػالؿ الفت ػرة  ) 2014 –1996رهػػي أقػػؿ كوي ػ ار مػػف مويالت ػػا ػػي

الضػػفي العرتيػػي التػػي تمػ مترسػػط ا  %31لػػذات الفتػرة .ريت مػػؽ هػػذا االنخفػػاض تشػػكؿ أساسػػي
تانخفػػاض كتيػػر لمشػػاركي اإلنػػاث ػػي ال ػػر ال اممػػي إذ تتم ػ

ػػي المترسػػط أيضػػا  %5.4ػػي

قطاع تزة تينمػا تصػؿ إلػى  % 9.2ػي الضػفي العرتيػي .يؤكػد ذلػؾ أف م ػدؿ مشػاركي الػذكرر
ترتفػ

ػػي المترسػػط إلػػى  % 40.5ػػي ال طػػاع رالػػى  % 50.2ػػي الضػػفي العرتيػػي الج ػػاز

المركزي لاحصا الفمسطيني مسح ال ر ال اممي .) 2015
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الجدول رقم ( )1سبة المشاركة في القوى العاممة بين الشباب
في قطاع غزة لمفترة ()4112-1441
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المصدر 5الج از المركزي لاحصا الفمسطيني اسوداد السنريي لت ارير مسح ال ر ال اممي الفمسطينيي )2014-1996

يرضح الجدرؿ رقـ  )1أف م دالت المشاركي لمشتاب الػذكرر اتسػمت تتعيػر اتجاهػات
نمرهػػا مػػا تػػيف تدايػػي الفت ػرة رن ايت ػػا )2014 –1996

ػػد سػػجمت مسػػتريات مرتف ػػي خػػالؿ

الفت ػ ػرة ) )2000-1966مػ ػػا تػ ػػيف  ) %48.7- 43.7وػ ػػـ دخمػ ػػت ػ ػػي مرحمػ ػػي طريمػ ػػي مػ ػػف
االنخفػػاض خػػالؿ الفتػرة  ) 2011 – 2001ترارحػػت تػػيف  %33.9كحػػد أدنػػى وػػاـ 2010

إلى  %40.1كحد أقصى واـ  .2007وـ رصمت إلى  %42.8واـ  2013ارالى %45.8
وػاـ  2014ركمػػا أشػرنا مسػػت ا تتػأور هػػذب ال القػػات تنسػػب االلتحػاؽ ػػي الت مػػيـ التػػي ت ازيػػدت
خالؿ الفتػرة المػذكررة رتم ػدالت الخػريجيف المت ازيػدة أيضػا .ر قػد يفسػر ت ازيػدها خػالؿ الػوالث
سػػنرات اسخي ػرة ػػي ال طػػاع أف  %55.2مػػف الشػػتاب لػػـ ُي ػػد ممح ػػا تالد ارسػػي كمػػا أشػػار مسػػح
انت ػػاؿ الشػػتاب مػػف الد ارسػػي إلػػى ال مػػؿ مػػف ه ػؤال  %21لػػيس لػػدي ـ تحصػػيؿ وممػػي ومػػى
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اإلطػ ػػالؽ تينمػ ػػا انت ػ ػػى ت مػ ػػيـ  %31.7مػ ػػن ـ ػ ػػي المسػ ػػتر اسساسػ ػػي الج ػ ػػاز المركػ ػػزي
لاحصا رمنظمي ال مؿ الدرليي .) 2013

ر هذا ي ني أف أكور مف نصؼ الشتاب الفمسطيني لـ يصؿ ت د إلى المسػتر الوػانري
مف الت ميـ .ي زز هػذا التحميػؿ أف م ػدالت المشػاركي لمشػتاب ر ػا لسػنرات الد ارسػي ترتفػ لمػف
ان ػرا تس ػ سػػنرات د ارسػػيي أقػػؿ إذ رصػػمت وػػاـ  2014إلػػى  .%28.6رلكػػف النسػػتي اسكتػػر
لف ي الشتاب الذيف أكممرا تيف  15-12سني دراسيي حيث لػـ تػنخفض وػف  %40ت ريتػا خػالؿ

الخمس سنرات السات ي  .)2014 –2010تينما تحظى ي الشتاب الػذيف أكممػرا والوػي وشػر
سػػني د ارسػػيي ػػأكور تنسػػتي ال تتجػػارز  %32رهػػي التػػي سػػجمت ا وػػاـ  2013الج ػػاز المركػػزي
لاحصا الفمسطيني .)2014
تجدر اإلشارة إلى أف م دؿ المشاركي ي قطاع تزة لص راد  15أكور يت ى أومػى مػف

نظي ػرب تػػيف الشػػتاب ػػر لػػـ ي ػػؿ وػػف  %36.5خػػالؿ ال ػػد السػػاتؽ ذكػػر ار اراناوػػا ) تينمػػا لػػـ

يػ ػ ػنخفض و ػ ػػف مس ػ ػػتر  %41لص ارض ػ ػػي الفمس ػ ػػطينيي جمي ا الج ػ ػػاز المرك ػ ػػزي لاحص ػ ػػا
.)2014

ت ي أف نشير إلى أف م دؿ مشاركي الشتاب ي قطاع تزة ر مسطيف ومرما أقػؿ مػف

نظيرب لد الشتاب ػي اسردف  %39.4رالشػتاب ػي تػرنس  %45.3تاركرتشػي رمريػاف
 ) 2014ر كػػذلؾ أقػػؿ مػػف م ػػدؿ المشػػاركي ال ػػالمي لمشػػتاب الػػذي تمػ  %42.3وػػاـ 2013
ت ػ ػػد أف ت ارج ػ ػ مػ ػػف مسػ ػػتر  %44.8وػ ػػاـ  2007تسػ ػػتب اسزمػ ػػي ال الميػ ػػي الماليػ ػػي ILO
)2013
إف انخفػ ػػاض م ػ ػػدؿ المشػ ػػاركي ػ ػػي ال ػ ػػر ال اممػ ػػي لف ػ ػػي الشػ ػػتاب ي كػ ػػس أراله الت ارج ػ ػ

االقتصػ ػػادي ر وػ ػػدـ االسػ ػػت رار ػ ػػي اس ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينيي ومرمػ ػػا ر قطػ ػػاع ت ػ ػزة ومػ ػػى رجػ ػػه
الخصرص .اسمر الذي يؤدي إلى انسحاب جز مف السكاف مف ال ر ال اممي الناشطي .ركما
أشرنا مست ا تف ارتفاع نستي الممتح يف تالت ميـ ت تتر مف ال رامؿ ال امي ي انخفػاض م ػدؿ
المشاركي لف ي الشتاب.

تيػػر أف هػػذا ال يكفػػي لتحميػػؿ الصػػررة تكامم ػػا إال اذا أضػػفنا االنخفػػاض الكتيػػر لم ػػدؿ

مشاركي المرأة .أف نستي ودـ المشاركي ي ال ر لد اإلناث هػي ضػ فا النسػتي لػد الػذكرر.
ريشير ت رير مسح انت اؿ الشتاب مف الدراسي إلى ال مؿ أف أستاب الخمرؿ أيضػا تختمػؼ تػيف
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الجنسيف حيث أف الشتاب الذكرر تير اوميف ي ال ر ال اممػي تشػكؿ حصػري ت ريتػا تسػتب

االلتحاؽ تالدراسي.

أمػػا ػػي مجتم ػ النسػػا ر الشػػاتات ػػتف  %35مػػف السػػكاف اإلنػػاث ػػي ال طػػاع تيػػر
مشاركات ي ال ر ال اممي رلسف طالتات كذلؾ تف  %63.5مف النسا تير مشاركات ػي
ال ر ال اممي تستب االلتحاؽ تالت ميـ .ا رجرد حصي كتيرة مف الشاتات المراتي ال يشاركف ي
ال ػػر ال اممػػي رال ػػي الت مػػيـ أر التػػدريب امػػر لػػه تػػأوير ومػػى ال ػػدرة اإلنتاجيػػي لمتمػػد الج ػػاز
المركزي لاحصا

منظمي ال مؿ الدرليي ) 2013

راإلحتػػاط سػػتب فخػػر ل ػػدـ النشػػاط ػػي التحػػث وػػف ومػػؿ حيػػث يكػػرف ال مػػؿ متاحػػا
لمشخص رلكنه ال يس ى جديا ي التحث ونه سنه يش ر أف ومميي التحث لف تكرف مجديػي.
لػػذلؾ أدخمػػت منظمػػي ال مػػؿ الدرليػػي الت ريػػؼ المرسػ لم ػػدؿ المشػػاركي ر لم ػػدؿ التطالػػي الػػذي

يأخ ػػذ ػػي اوتت ػػارب المحتطػػيف .يش ػػير الت ريػػر الم ػػذكرر فنف ػػا إف أكو ػػر مػػف رتػ ػ ال ػػر ال امم ػػي
النسا يي يمكػف رصػفه تأنػه مػف حالمحتطػاتح تالم ارنػي مػ  %4.1ػط مػف الشػتاب الػذكرر ر
ومرماه نستي الشتاب المحتطيف ي ال ر ال اممي هي .%8.8

 .3ظرة عامة عمى البطالة في قطاع غزة 5

ترتتط تطالي الشتاب ي قطاع تزة ترجرد التطالي كمؤشر واـ لتشرهات سػرؽ ال مػؿ

ػػي مسػػطيف ومرم ػاه .أف ت ازيػػد م ػػدالت التطالػػي يػػن كس ومػػى مسػػتر التطالػػي تػػيف الشػػتاب

خاصػػي أف اسخيػرة تتػػأور تشػػدة تالػػداخميف الجػػدد إلػػى سػػرؽ ال مػػؿ ر الػػذيف ينحػػدررف وػػادة مػػف
ي الشتاب.
ر إذ تشير اإلحصا ات إلى أف مؤسسات الت مـ ال الي ي قطاع تػزة ر التػال وػددها
 18مؤسسي ما تيف جام ات ركميات تنػتح سػنريا حػرالي وشػريف الػؼ خػريح ر ػا إلحصػا يات

ال ػػاـ الد ارسػػي  )2014/2013أي ت ريت ػاه نصػػؼ وػػدد خريجػػي الجام ػػات ر الكميػػات ػػي
مسػػطيف ر ازرة الترتيػػي رالت مػػيـ  ) 2015ػػاف هػػذا التػػد ؽ الكتيػػر لمرا ػػديف الجػػدد سػػنريا مػػف

خريجي الت ميـ ال ػالي يتسػتب أيضػا ػي تفػاقـ حػدة مشػكمي التطالػي لص ػراد  15سػني ػأكور إذ
ي جز سرؽ ال مؿ وف استي اب هذب اسوداد الجديدة ضال وف المت طميف مف الخريجيف.

سػػنحارؿ ت ػػديـ وػػرض مكوػػؼ لراق ػ التطالػػي ػػي قطػػاع ت ػزة قتػػؿ أف نتػػدأ ػػي تحميػػؿ

خصا ص التطالي تيف الشتاب
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.1. 3تطور حجم البطالة في غزة 5

لـ ينخفض م ػدؿ التطالػي وػف  %30طػراؿ ال ػد السػاتؽ  )2014-2005رهػي ػي

المترسػػط تص ػػؿ إلػػى  %34.8رلكن ػػا ارتف ػػت تشػػكؿ مض ػػطرد ت ػػداة ال ػػدراف اسخي ػػر وم ػػى
ال طػػاع لتصػػؿ إلػػى  %43.9لم ػػاـ  .2014تػػؿ إن ػػا ترتفػ إلػػى  %39.2ػػي المترسػػط اذا تػػـ
قياس ا تالم نى الراس لمتطالي أي ت ػد إضػا ي المحتطػيف الػذيف ترقفػرا وػف التحػث وػف ومػؿ
رر ػػا ل ػػذا المؤش ػػر تص ػػؿ تطال ػػي ال ػػاـ  2014إل ػػى  %46.2الج ػػاز المرك ػػزي لاحص ػػا
الفمسطيني .) 2015
ت ذا المستر ال الي مف التطالي يحتؿ قطاع تزة المرتتي اسرلى والميػا تػؿ إف م ػدؿ

التطالػػي ػػي اس ارضػػي الفمسػػطينيي يصػػؿ إلػػى  %26.9وػػاـ  2014متػأو ار تمسػػتراب ػػي ال طػػاع
ُليص ػػنؼ أيض ػػا ض ػػمف ال ػػدرؿ الت ػػي ت ػػاني م ػػف م ػػدالت والي ػػي لمتطال ػػي إذ رص ػػمت م ػػدالت
التطالػ ػػي ػ ػػي وػ ػػاـ  2014ػ ػػي كػ ػػؿ مػ ػػف مصػ ػػر راسردف ر تػ ػػرنس إلػ ػػى %12.3 %13.2
 %13.3رأ ادت ت ارير منظمػي ال مػؿ الدرليػي أف التطالػي ػي منط ػي الشػرؽ اسرسػط رشػماؿ

أ ري يا رصمت إلى  %12لم اـ ذاته التنؾ الدرلي قاودة التيانات ).

الستكماؿ صررة الرض الص ب ػي سػرؽ ال مػؿ ػي قطػاع تػزة ر مسػطيف قػد يكػرف
مف المفيد أف ن رج قميال لمرقرؼ ومى مؤشر م ـ تستخدمه منظمي ال مؿ الدرليي لت ييـ أسراؽ
ال مػػؿ رهػػر مؤشػػر نسػػتي ال ػػامميف إلػػى وػػدد السػػكاف الػػذي يمكػػف الحصػػرؿ وميػػه ت سػػمي وػػدد
ال امميف ومػى وػدد السػكاف ػرؽ  15سػني مضػررتا ػي ما ػي .رتنتػ أهميػي هػذا المؤشػر ر ػا
لمنظمػ ػػي ال مػ ػػؿ الدرليػ ػػي مػ ػػف كرنػ ػػه ي ػ ػػيس نسػ ػػتي السػ ػػكاف المشػ ػػاركيف ػ ػػي ال مميػ ػػي اإلنتاجيػ ػػي
رالنسػػتي المتدنيػػي ل ػػذا المؤشػػر ت نػػي أف نسػػتي واليػػي مػػف السػػكاف ليسػػت منتجػػي سن ػػـ إمػػا أف
يكرنػرا مت طمػػيف أر خػػارج قػػرة ال مػػؿ .ريتمػ الم ػػدؿ ال ػػالمي ل ػػذا المؤشػػر  %62وػػاـ 2014
رتحس ػػاته وم ػػى مس ػػتر ال ط ػػاع ر مس ػػطيف تن ػػا وم ػػى إحص ػػا ات س ػػرؽ ال م ػػؿ رج ػػدنا ان ػػه

يػنخفض تشػػدة ليصػؿ إلػػى  %24.5وػػاـ  2014ػي قطػػاع تػزة رالػى  %33.4ػػي مسػػطيف
لنفس ال اـ.
مػػف الجػػدير تالػػذكر أف حػرالي أحػػد وشػػر درلػػي ػػط مػػف تػػيف  140درلػػي يػػنخفض هػػذا
الم دؿ لدي ا إلى اقؿ مف  %40مف تين ا تاإلضا ي إلى مسطيف درلتػيف وػرتيتيف همػا اسردف

رال راؽ تراق  %36لكال الدرلتيف التنؾ الدرلي قاودة التيانات).
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 .4.3البطالة في سوق عمل مشوه 5

الشػػؾ أف راقػ ػ التش ػػرهات ػػي س ػػرؽ ال م ػػؿ أ ػػرز اخػػتالال ح ػػادا س ػػنت رض لتفاص ػػيمه

اإلحصا يي وند الحديث وف مرضرع تحونا رهر تطالي الشتاب ي التنػرد التاليػي رلكػف تصػفي
وامي أصتح سرؽ ال مػؿ الفمسػطيني رخصرصػا ػي قطػاع تػزة يشػترؾ مػ مظػاهر رمؤشػرات

االخػتالالت ال امػي لسػػرؽ ال مػؿ ػي م ظػػـ الػدرؿ ال رتيػػي رالناميػي رالتػي أشػػارت الي ػا ال ديػػد
مف المنظمات الدرليي ر من ا دراسي لاسكرا اإلسكرا  )2000رأهم ا :
 انخفاض قيمي اسجرر رت مص ا رالسيما ي ال طاع ال اـ -ركرد ال مالي ي ال طاع الرسمي

 تشت ال مالي ي ال طاع تير الرسمي ارتفاع م دالت التطالي ر ال مالي الناقصي ارتفاع م دالت التطالي تيف الشتاب -االختالؿ ال رمي ي تشعيؿ كؿ مف الذكرر راإلناث

 االختالؿ تيف قطاوات التشعيؿ السم يي رالخدميي لصالح اسخيرةريشػ ػػترؾ سػ ػػرؽ ال مػ ػػؿ الفمسػ ػػطيني كػ ػػذلؾ م ػ ػ نظي ػ ػرب ػ ػػي الػ ػػدرؿ ال رتيػ ػػي تػ ػػأف النمػ ػػر
االقتصػادي لػـ يػػؤور ومػى م ػػدالت التطالػي ػػي م ظػـ الػدرؿ ال رتيػػي حيػث لػػـ يسػتط التػػأوير
تشػػكؿ ػػاؿ ومرمػػا ومػػى إجمػػالي وػػرض ال مػػؿ الال ػػؽ ػػي السػػرؽ رلػػرحظ أف االسػػتخداـ لػػـ

يسػػتجب إلػػى النمػػر االقتصػػادي تالطري ػػي المرجػػرة .رتركػػز ت ػػارير منظمػػي ال مػػؿ الدرليػػي ومػػى
رصؼ ال مؿ تالال ؽ تأكيػدا ومػى ضػرررة أف تكػرف ػرص ال مػؿ المتػر رة مرتف ػي ال يمػي ر ػي
اطار ال طاع الرسمي يأتي ذلؾ ي اطار أف هناؾ زيادة كتيرة ي م دالت االسػتخداـ لكن ػا
جػا ت ػػي طػؿ نمػػر إنتاجيػػي متػدف جػػدا مػػا يشػير إلػػى رجػرد تنػػى إنتاجيػػي متخمفػي ػػي هػػذب
الػػدرؿ حيػػث ارتتطػػت التطالػػي تضػ ؼ نمػػر اإلنتاجيػػي الػػذي لػػـ يتجػػارز  %1.5ػػي المنط ػػي

ال رتيي رهر يموؿ الم ػدؿ اسدنػى والميػا إذ تمػ

ػي جنػرب فسػيا  %4.4شػرؽ فسػيا %8.3

جنرب الصػح ار  %2.7منظمػي ال مػؿ الدرليػي  .)2014تينمػا سػجمت اس ارضػي الفمسػطينيي
م ػػدؿ نم ػػر س ػػالب تمػ ػ

ػػي المترس ػػط لمس ػػنرات الخم ػػس اسخيػ ػرة %0.25 )2011-2007

تنا ومى حساب التاحث ر ا لتيانات الج از المركزي لاحصا الفمسطيني .)2014

هػػذا الضػ ؼ يشػػير إلػػى تركػػز نظػػـ اإلنتػػاج ػػي قطاوػػات اقتصػػاديي ال تتطمػػب ت نيػػات

متطػػررة اسمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى زيػػادة حجػػـ ال ػػر ال اممػػي تيػػر المػػاهرة ريػػؤدي إلػػى تػػردي
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الجردة رال يم ي المضا ي ومى المسػترييف االقتصػادي ر االجتمػاوي لمرظػا ؼ التػي تنتج ػا هػذب

اسنظمي منظمي ال مؿ الدرليي . )2014

هذب ال القي السمتيي تيف النمر االقتصادي الػذي ارتػتط تشػكؿ م نػري مػ زيػادة التطالػي
أي تػأوير وكسػػي ) تُموػػؿ خررجػػا ومػػى المػػألرؼ الػػذي أقػرب قػػانرف أُركػػف رالػػذي يؤكػػد ومػػى
رج ػػرد والق ػػي وكس ػػيي س ػػالتي ت ػػيف زي ػػادة النم ػػر االقتص ػػادي رم ػػدالت التطال ػػي وم ػػى الصػ ػ يد
الفمسطيني اختمؼ التنؾ الدرلي ي احػد د ارسػاته التنػؾ الػدرلي  )2012مػ د ارسػي رردت
ػػي ت ريػػر ف ػػاؽ االقتصػػاد ال ػػالمي الػػذي يصػػدرب صػػندرؽ الن ػػد الػػدرلي ت ريػػر  ) 2012جػػا

ت ا أف التطالػي رالنمػر ػي اس ارضػي الفمسػطينيي يرتتطػاف سػمتيا مػ ت ضػ ما أي ر ػا ل ػانرف
أركػػف ) حيػػث أشػارت الد ارسػػي إلػػى أف اس ارضػػي الفمسػػطينيي تنػػتح وا ػػدا يتموػػؿ تم امػػؿ م ػػدراب
 )0.3-منسجما م

ت ديرات أسػراؽ الػدرؿ الناميػي التػي تتػرارح تػيف  )0.4-0.2ر ينطػري

هذا الت دير ضمنا ومى أف كؿ انحراؼ تنستي  %1مف المخرجات أومى مف ال درات الممكني
المحتممي ) يؤدي إلى انخفاض التطالي الدرريي يتم حرالي ومث ن طي م ريي.
ر اختالؼ التنؾ الدرلي الذي نؤيدب يشكؾ ي هذب النتيجي مستندا إلػى أف التعييػرات
ي المستريات الطتي يي الممكني لمتعيرات االقتصاد الكمي تحػرـ حرل ػا شػكرؾ كويػرة رخاصػي

تالنسػػتي إلػػى االقتصػػادات ال شػػي موػػؿ اقتصػػاد اس ارضػػي الفمسػػطينيي حيػػث تكػػرف السالسػػؿ
الزمنيػػي قصػػيرة ر يكػػرف االقتصػػاد م رضػػا لصػػدمات مختمفػػي .لػػذلؾ ُي ػػدر التنػػؾ الػػدرلي رجػػرد
والقي يما تيف التشعيؿ رالمخرجات ال تشػير إلػى رجػرد مسػتريات طتي يػي مػف هػذب المتعيػرات
التنؾ الدرلي .)2012
 .3.3التفسير االقتصادي لمبطالة 5

هػػذا الرض ػ الم ػػد رالشػػا ؾ لسػػرؽ ال مػػؿ الفمسػػطيني مػػف الص ػ ب تفسػػير اختالالتػػه

المت ػ ػػددة ر تش ػ ػػرهات تنيت ػ ػػه رجم ػ ػػردب رو ػ ػػدـ مررنت ػ ػػه ت ي ػ ػػدا و ػ ػػف و ػ ػػدـ االس ػ ػػت رار السياس ػ ػػي

راالقتص ػػادي ومرم ػػا نتيج ػػي ممارس ػػات االح ػػتالؿ التػ ػػي تص ػػؿ تأويرات ػػػا إل ػػى كا ػػي مؤش ػ ػرات
االقتصاد الكميي التجاريػي راإلنتاجيػي رالماليػي رالمصػر يي ر ػي ظػؿ تضػاؤؿ إمكانػات ال جػرة ر
ٌ شٌر قانون أوكن ) )Okun's lawإلى العالقة بٌن النمو االقتصادي ومعدل تغٌر البطالة ،
بحٌث أن البطالة هً نسبة متناقضة بالنسبة لمعدل النمو االقتصادي المحتمل أو الطبٌعً الذي
ٌحقق اقتصاد ما  .وحسب هذه المقاربة ٌُفترض لكً تنخفض نسبة البطالة أن ٌسجل االقتصاد
الوطنً معدل نمو ٌفوق حد أدنى او الحد الطبٌعً للنمو.
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اال ت ار إلى ال درة ومى تر ير أوماؿ منتجػي لمسػكاف ػي سػف ال مػؿ التػي يت ازيػد أوػدادهـ سػني

ت ػػد أخػػر

رامتػػداد الركػػرد االقتصػػادي المحمػػي لسػػنرات خاصػػي ػػي قطػػاع ت ػزة ر وػػدـ قػػدرة

الج از المصر ي ومى ترجيه المدخرات نحر االستومار تف النمر السري

ي ال رة ال اممي لػـ

ي ار ه نمر مماوؿ ي مرحمي ال مؿ اسمر الذي أد إلى هذا االختالؿ ال يكمي الذي ظ ػر ػي
مشػكمي تطالػي سػا رة رهيكميػػي رومالػي ناقصػي رالسػػيما تػيف ال مػاؿ الجػػدد المػؤهميف الرا ػديف إلػػى
سرؽ ال مؿ.

مػف المفتػػرض أف ن ػ أر هػػذا التفسػير لرجػػرد التطالػػي ػػي اس ارضػي الفمسػػطينيي ػػي سػػياقه

التاريخي أيضا .ت د إنشا السمطي ر ي اطار المنازوات تين ا رتيف االحػتالؿ رسياسػاته رمػف
وػػـ تػػأوير ذلػػؾ ومػػى انخفػػاض حجػػـ ال مالػػي الفمسػػطينيي ػػي إس ػ ار يؿ إلػػى مسػػتريات دنيػػا وػػـ
ترقف ا تماما ي قطاع تزة وػاـ  2005ػاف الخيػار الرحيػد المتػاح لم ػرة ال اممػي المت ازيػدة هػر
تر ير رص ال مؿ ي االقتصاد المحمي .رمف وـ د تزايد االوتماد ومى الفرص التي تر رت

خػػالؿ الخمػػس سػػنرات اسرلػػى مػػف ومػػر السػػمطي  )2000-1995رالتػػي جػػا ت ػػي سػػياؽ
المؤسسات الجديدة التي أُنشأت لخدمي م اـ السمطي راالستومار المتزايد ػي مشػاري اسشػعاؿ
ال امي المتصمي تتحسف الطرؽ رالمدارس رتر ير الميػاب رالك رتػا ر ال ناصػر اسخػر لم ياكػؿ

اسساسيي االسكرا )2000

كاف مف المفترض رت د انت ا

ترة التأسيس رم تضياته أف تدور الحاجي إلى تشػجي

ترليػد الرظػا ؼ ال اتمػي لالسػػتمرار ػي ال طػاع اإلنتػػاجي الػذي يػديرب ال طػػاع الخػاص رمػا يػرتتط
تذلؾ مف ضرررات التشجي ومى االهتماـ تالتصدير خاصي لمسم التي ت تمد ومى كوا ي اليػد
ال اممػػي ر الخػػدمات المتصػػمي ت ػػا .تيػػد أف هػػذا لػػـ يحػػدث تػػؿ ال كػػس هػػر الػػذي حػػدث حيػػث

دأت ػػت قػ ػرات االح ػػتالؿ وم ػػى تف ػػريض منجػ ػزات الس ػػمطي المؤسس ػػيي ر ت ػػدمير منش ػػغت ال ط ػػاع
الخػػاص رتحجػػيـ قػػدرات السػػمطي رت زيػػز ارت ان ػػا لممسػػاودات رأم ػراؿ الم اصػػي اسمػػر الػػذي
أدخػػؿ االقتصػػاد الفمسػػطيني ػػي حم ػػي مفرتػػي تشػػرب ػػي اورهػػا سػػرؽ ال مػػؿ رأصػػتح وػػاج از وػػف
جسر الفجرة التي تتس تيف الطمب ر ال رض لم ر ال اممي.

تأكيػػدا لمػػا سػػتؽ نسػػتأنس تمػػا قدمػػه صػػندرؽ الن ػػد الػػدرلي مػػف أسػػتاب ػػي أحػػد ت ػػاريرب

الخاصي تاسراضي الفمسطيني صندرؽ الن د الدرلي :)2012
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أ .ال يرد المفررضي ومى الراردات رالصادرات .رهذب تُ ِّ
خاصػاه ت ينػه رلكنػه
شكؿ وا ػاه
ّ
ليس حصرّياه أماـ خمؽ رص ال مؿ ي قطاع تزة حيػث تُرجػد قيػرد شػديدة مفررضػي تشػمؿ

الحظر اال تراضي ومى التصدير رال يرد الشديدة ومى الراردات مف مراد التنا .

ب .ال يػ ػػرد المفررضػ ػػي تص ػ ػػررة مسػ ػػتمرة وم ػ ػػى حرك ػ ػػي اسي ػ ػػدي ال امم ػ ػػي رومػ ػػى إو ػ ػػادة
المنتح تيف قطاع تزة رالضفي العرتيي.
تخصيص رأس الماؿ ُ
ج .المسػتريات المنخفضػػي مػػف االسػػتومار ػػي ال طػػاع الخػػاص تخػػالؼ االسػػتومار ػػي
اإلنشا ات.

المرتف ػػي التػػي ي تػػؿ ت ػػا ت ػػض التػػاحويف وػػف ػػرص ال مػػؿ .رتمػػا يختػػار
د .اسجػػرر ُ
ت ػػض أرل ػػؾ الت ػػاحويف الت ػػا و ػػاطميف و ػػف ال م ػػؿ أر ال م ػػؿ ض ػػمف إط ػػار مف ػػرـ حالتطال ػػي
الجز ييح لفترة مؤقتي ومى أمؿ الحصػرؿ ومػى ومػؿ ػي ال طػاع ال ػاـ أر ػي مؤسسػات درليػي

موال حيث تفرؽ اسجرر ي أماكف ال مؿ تمؾ اسجرر التػي يػد

ا ال طػاع الخػاص ػي قطػاع

تزة.
هػ .الحجـ الصعير لم ظـ المؤسسات أكوريي المؤسسات ي قطاع تػزة تسػتخدـ أقػؿ
مػػف  20مرظّف ػاه رتمي ػ ُؿ هػػذب المؤسسػػات إلػػى أف تكػػرف أكوػػر مررن ػيه مػػف المؤسسػػات الكتي ػرة
ررتما تصن ُ إس اماه كتيػ اهر ػي التّشػعيؿ تكمفػي اسػتوماريي متدنيػي نسػتياه تيػر ّأن ػا تراجػه و تػات
نمرهػػا رقػػدرت ا ومػػى خمػػؽ ػػرص ال مػػؿ تمػػا ػػي ذلػػؾ تيػػاب اإلطػػار ال ػػانرني
ومػػى ص ػ يد ّ
ل مميات ػػا راال ت ػػار إل ػػى ػػرص الرص ػػرؿ إل ػػى اسسػ ػراؽ رالتكنرلرجي ػػا ارال ػػى ػػرص التمريػػػؿ
المحدردة نستياه .رهر ما سيأتي تفصيمه ي الفصؿ ال ادـ

ثانقا -تطور حجم بطالة الشباب:

اف مؤشر م دؿ تطالي الشتاب ي تتر ر ا لمنظمي ال مؿ الدرليي مػف ا ضػؿ المؤشػرات
المتػػر رة ل يػػاس حجػػـ ظػػاهرة التطالػػي ػػي أرسػػاط الشػػتاب ومػػى الػػرتـ مػػف انػػه ال يحػػيط تكا ػػي
الت يدات المرتتطي ت ذب الظاهرة .ر ترج أهميته ي أنه ي ػدـ أ ضػؿ صػررة ممكنػي وػف مػد

االسػػتفادة مػػف المػرارد التشػريي ػػي ػػي الشػػتاب .سػػنحارؿ يمػػا يمػػي رتنػػا ه ومػػى تيانػػات الجػػدرؿ
رقػػػـ  )2الخ ػػاص تم ػ ػػدالت التطال ػػي ت ػػيف الشػ ػػتاب ػ ػػي قط ػػاع ت ػ ػزة أف نحم ػػؿ رننػػػاقش هػ ػػذب
الم ػػدالت م ارنػػي تالم ػػدؿ ال ػػاـ ر تاسػػتخداـ مؤش ػرات أخػػر جديػػدة طررت ػػا منظمػػي ال مػػؿ
الدرليي ل ياس تطالي الشتاب م اإلحاطي تالمشكمي مف ناحيي الحجـ رالنرع مف أت اد مختمفي.
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 .1التحميل باستخدام معدل بطالة الشباب5
إف ق ار ة تيانات الجدرؿ رقـ  )2ترضح مد ضخامي م دؿ تطالي الشتاب ػي قطػاع

تزة إذ تصؿ هذب النستي ي المترسط خالؿ الفترة كم ػا  )2014-1996إلػى  %48رتتمػ

ػػي حػػدها اسدنػػى  %26.3وػػاـ  1999رهػػر ال ػػاـ اس ضػػؿ ومػػى مسػػتر اسدا ر م ػػدالت
النمػػر .تينمػػا تصػػؿ إلػػى  %67.9كحػػد أقصػػى وػػاـ  2014نتيجػػي اآلوػػار رالتراكمػػات السػػمتيي
لم ػػدراف اإلسػ ار يمي ومػػى قطػػاع تػزة .رهػػر لػػـ يتجػػارز  %30.4ػػي الضػػفي العرتيػػي رذلػػؾ وػػاـ

 2014رتـ ارتفاع مستر هذا الم دؿ م ارني تعيرب مف الدرؿ .ر الم ارني هنا م درؿ ال الـ
قػػد تعيػػر ػػي ادراؾ مػػد ضػػخامي حجػػـ تطالػػي الشػػتاب ػػي قطػػاع ت ػزة ر مسػػطيف ومرمػػا .إذ
تمعت نستي تطالي الشتاب ومى المستر ال المي  %12.7واـ  2014رتشير ت ارير منظمػي
ال مؿ الدرليي إلى أن ا كانت  %11.5قتػؿ اسزمػي الماليػي ال الميػي وػاـ  .2007هنػاؾ حػرالي
 74مميرف شاب رشاتي يتحورف وف ومؿ .

جدول رقم  – 4تطور معدالت البطالة بين الشباب في قطاع غزة
معدل البطالة

الس ة

كال الج سين

مكور

إ اث

1996

40.4

39.8

46.9

32.5

1997

36.7

36.3

41.2

26.8

1998

33.3

32.6

42.4

20.9

2000

27.7

26.2

37.4

18.9

2001

44.8

27.1

53.3

34

2002

48.2

47

59.7

37

2003

43.5

42

47.6

56.1
67.5

29.1

2005

45.8

42.2

71.2

30.3

2006

51.9

49.6

71

34.8

2007

48.6

45.9

67.8

29.7

الكمي في غزة

1999

2004

26.3

50

25.3

40.2

16.9

35.3
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2008

58.6

56.8

67.5

40.6

2009

59.2

57.2

68.5

38.6

2011

51.1

45.7

78.1

28.7

2012

55.1

48.8

88.1

31

2013

57.2

51.8

86.3

32.6

2010

2014

65.6

67.9

75.8

61.2

82.8

64.4

37.8

43.9

المصدر  5الج از المركزي لاحصا الفمسطيني أوداد مختمفي مف ت رير مسح ال ر ال اممي الفمسطينيي لمسنرات
.)2015-1996

ل ػػد ارتف ػػت تطالػػي الشػػتاب والميػػا تػػيف وػػامي  2013 2011ػػي م ظػػـ اسقػػاليـ مػػا
ودا رسط رجنرب شرؽ أرررتػا لكن ػا اسدنػى ػي تػرب فسػيا إذ لػـ تتجػارز  %9.5ر اسومػى
ي إقميـ الشرؽ اسرسط حيث سجمت  %28.3يميه إقميـ شماؿ أ ري يا  %23.7لم ػاـ 2013
,2013

 .)ILOومػػى ص ػ يد الػػدرؿ ال رتيػػي يتم ػ م ػػدؿ تطالػػي الشػػتاب أدنػػاب ػػي الكريػػت

 %11.5تينما يصؿ ي مصر إلى  %25ر ي اسردف إلى  %24.1تينما يرتف

ي تػرنس

إلػى  .)ILO ,2013 %30تؤكػد هػذب المسػتريات ال الميػي راإلقميميػي لم ػدالت التطالػي تػيف
الشتاب إلى أن ا اسومى ي قطاع تزة إذ أن ا تتم ض في رنصؼ ت ريتا الم دؿ السا د ي
الشرؽ اسرسط راكور مف ستي أض اؼ الم دؿ ال المي ل اـ . 2014
العريب أف أكور الم ػدالت انخفاضػا لتطالػي الشػتاب ػي قطػاع تػزة ُسػجؿ خػالؿ الفتػرة
 )2000-1999مػػا تػػيف  %36.7 %26.3رهػػذب الفتػ ػرة تمي ػػزت تارتفػػاع م ػػدالت النمػػر
االقتصػػادي رتػػر ر ػػرص ال مػػؿ تاوتتارهػػا الفت ػرة التػػي ش ػ دت حجػػـ كتيػػر مػػف اإلنفػػاؽ الػػالزـ
إلنشػػا مؤسسػػات السػػمطي الجديػػدة .ررتػػـ ذلػػؾ

نػػدما ن ارن ػػا تالم ػػدالت الدرليػػي راإلقميميػػي

ل امي  2014 2013نجد أن ا مرتف ي جدا .تذا أضفنا رتنػا ومػى تيانػات الجػدرؿ رقػـ 2

أن ا تجارزت  %50ي تس سنرات مف سنرات ترة الدراسي سنجد أنفسػنا ح ػا أمػاـ رضػ ال

ينسجـ مطم ا حتى م أكور أسراؽ ال مؿ اختالال سرا ومى الص يد اإلقميمي أر ال المي .
ل د أورت ه ذب الم دالت واليي المسػتر ومػى الم ػدؿ الكمػي لمتطالػي الم صػرد تطالػي
الت ػػالعيف  15س ػػني ػػأكور) م ػػدؿ التطال ػػي الكم ػػي ػػي ال ط ػػاع ي ػػزداد تزي ػػادة تطال ػػي الش ػػتاب
ريػػنخفض اذا انخفضػػت ريصػػدؽ هػػذا االتجػػاب ومػػى م ظػػـ السػػنرات .كػػذلؾ نالحػػظ اف م ػػدؿ
11
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ريسػجؿ اكتػر ػرؽ تين ػا
تطالي الشتاب اكتر مف م دؿ التطالي الكمي ػي كػؿ سػنرات الد ارسػي ُ
واـ  2010إذ تم م دؿ تطالػي الشػتاب  %65.6تينمػا كػاف م ػدؿ التطالػي الكمػي %37.8
أي أف الفػػرؽ تين مػػا رصػػؿ إلػػى  %27.8هػػذا ال ػػاـ رهػػر لػػـ يػػنخفض وػػف  %20منػػذ ال ػػاـ
 2009أي أف الفجرة تيف الم دليف ي ت ازيػد مػا يشػير إلػى الػدرر الكتيػر لتطالػي الشػتاب ػي
ر م دؿ التطالي الكمي.

 .4التحميل باستخدام مؤشرات أخرى5

أشرنا سات ا إلى أف منظمي ال مؿ الدرليػي طػررت وػالث مؤشػرات ل يػاس تطالػي الشػتاب

يمكن ا مف اإلحاطي تالمشكمي تالت امؿ م مؤشر م دؿ تطالي الشتاب منظمي ال مػؿ الدرليػي
.)2011
أ -سبة معدل بطالة الشباب إلى معدل بطالة البالغين 5

ت رضػػنا قتػػؿ قميػػؿ لم القػػي تػػيف تطالػػي الشػػتاب رم ػػدؿ تطالػػي التػػالعيف 15سػػني ػػأكور)

أي م ػػدؿ التطالػػي الكمػػي ػػي ال طػػاع .إف نسػػتي م ػػدؿ تطالػػي الشػػتاب إلػػى هػػذا الم ػػدؿ تؤكػػد
صػػحي مػػا ذهتنػػا اليػػه مػػف التػػأوير ال ػػري لتطالػػي الشػػتاب ػػي زيػػادة م ػػدؿ تطالػػي التػػالعيف .ػػذب

النستي رصمت واـ  2014إلى  %64.6لكن ػا سػجمت م ػدالت أومػى مػف هػذا المسػتر

ػي

أوػراـ سػػات ي .ػػد رصػػمت إلػى  %76.8وػػاـ  2002رلكن ػػا أكوػػر تركػ از ومػػى مسػػتر الفتػرة
كم ا حرؿ الستينات كنستي م ريي.
ب -سبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطمين 5

تحسػػاب ه ػػذب النسػػتي رج ػػدنا أن ػػا تتػ ػرارح مػػا تػػيف  %35.6إلػػى  %45خػػالؿ الخم ػػس
سنرات اسخيػرة  )2014-2010ر ػي المترسػط تتمػ  .%42.2ريجػب قػ ار ة هػذب النسػب ػي
ضر انخفاض م دالت المشاركي التي لـ تتجارز  %26.8رهي أومى نستي سجمت لممشػاركي

و ػػاـ  2014ر ػػي المترس ػػط تمػ ػ م ػػدؿ المش ػػاركي لمفتػ ػرة ذات ػػا  %25.2ره ػػذا االنخف ػػاض
الراضػػح ػػي م ػػدالت المشػػاركي تسػػتب زيػػادة م ػػدؿ الممتح ػػيف تػػالت ميـ كمػػا أرضػػحنا مسػػت ا
ين كس ي انخفاض نستي المت طميف مف الشتاب إلى إجمالي ال ػاطميف قياسػا ومػى المؤشػرات
السات ي لكنه يت ى مرتف ا سنه يؤكد أف االتجاب ال اـ لتطالي الشتاب ي مؿ ومى زيادة م ػدالت

تطالي التالعيف.

12

قراءات استراتيجية

ت-

سبة بطالة الشباب إلى إجمالي عدد الشباب 5

زاد وػػدد الشػػتاب مػػف  336الػػؼ وػػاـ  2010إلػػى  383الػػؼ وػػاـ  2014ر كػػذلؾ
زادت م ػػدالت التطالػػي لػػذلؾ ػػتف نسػػتي تطالػػي الشػػتاب إلػػى إجمػػالي وػػدد الشػػتاب زادت أيضػػا

مف  %12.4واـ  2010إلى  %22.7واـ  .2014ر ترتف هذب النستي إلى  %50اذا قمنػا
تاسػػتت اد الشػػتاب الممتح ػػيف تػػالت ميـ رالػػذي يصػػؿ وػػددهـ إلػػى  207الػػؼ شػػاب رشػػاتي ر ػػا
لتيانات الج از المركزي لاحصا

الج از المركزي لاحصا الفمسطيني .) 2014

مف الراضح ر ا لممؤشرات السات ي مد استفحاؿ تطالي الشتاب كمشكمي ح ي يي ليس
ومػػى المسػػتر الفمسػػطيني ػػط راف كانػػت اسكوػػر تػػرر از تػػؿ ومػػى المسػػتر ال رتػػي راإلقميمػػي
تؿ رال المي .ل د تحدث الكوير مف المختصيف وف ال رامؿ المؤورة ومى هػذب الظػاهرة التػي مػا
ت ت تتفاقـ درليا وتر زيادة م دالت ا ر نرويي ما يتر ر مف رص ومؿ إضا ي إلػى انتشػارها
تػػيف المت ممػػيف مػػف الشػػتاب رهػػر مػػا سنناقشػػه ػػي التنػػد التػػالي ونػػد الحػػديث وػػف خصػػا ص
تطالي الشتاب.

م ما يكف مف شي

اف محددات التطالي المرتف ي رالمزمني تيف الشتاب تشمؿ ال ديػد

مف المجاالت ل ؿ أهم ا ارتفاع م دالت نمػر ال ػر ال اممػي ر وػدـ اتسػاؽ الم ػارات المتػر رة
م متطمتػات السػرؽ رأرجػه الجمػرد ػي أسػراؽ ال مػؿ رالمنتجػات إضػا ي حجػـ ال طػاع ال ػاـ
أحمد .)2012

رقد تصمح ت ض هذب المحددات سحراؿ سرؽ ال مػؿ ػي قطػاع تػزة إال أف الظػررؼ

االسػػتونا يي ومػػى الصػ يد السياسػػي راالقتصػػادي لفمسػػطيف تػػؤور درمػػا ػػي سػػرؽ ال مػػؿ اراطػػارب

االقتصادي لت زز موؿ هذب المحػددات التػي تفرضػ ا هػذب الظػررؼ االسػتونا يي .رل ػؿ ال رامػؿ
التػي تػؤور ومػى ومالػي الشػػتاب رمػف وػـ تحػدد اتجاهػات التطالػػي رالتػي ناقشػت ا منظمػي ال مػػؿ
الدرليي ومى ص يد الشرؽ اسرسط رشماؿ أ ري يا تصػمح تشػكؿ أر فخػر لتفسػير أرضػاع سػرؽ
ال م ػػؿ ػػي مس ػػطيف ره ػػي تتمو ػػؿ ػػي و ػػالث ػػات م ػػف ال رام ػػؿ منظم ػػي ال م ػػؿ الدرلي ػػي

:)2005
أ -ال رام ػػؿ الت ػػي ت ػػؤور وم ػػى خم ػػؽ ال مال ػػي ر الت ػػي تش ػػمؿ الطم ػػب اإلجم ػػالي رالنم ػػر
االقتصادي.

ب -ال رامؿ التي تؤور ومى شررط ال مؿ كالتشري ات رالمرا ح ردررة اسوماؿ .
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ت -ال رامػػؿ المتصػػمي ت اتميػػي االسػػتخداـ تمػػا ي ػػا الت مػػيـ رالتػػدريب رالخت ػرة الم نيػػي

رخدمات سرؽ ال مؿ ضاله وف قدرة التنى المؤسسيي ومى دمح الشتاب ي ومميي النمر.

رالػراتط الر يسػػي تػػيف هػػذب ال رامػػؿ رالػػذي تشػ دب اس ارضػػي الفمسػػطينيي أيضػػا هػػر تػػأور

ػػي الشػػتاب تمختمػػؼ هػػذب ال رامػػؿ تػػؿ ان ػػـ الف ػػي اسكو ػػر تػػأو ار خاصػػي ػػي أرقػػات الركػػرد
االقتصادي حيث يكرف الشتاب أكور ت رضا مػف التػالعيف الف يصػتحرا أر يظمػرا وػاطميف وػف
ال مػػؿ رهػػـ أرؿ المسػػرحيف خػػالؿ ت ػرة الت ارج ػ االقتصػػادي رالتػػي أصػػتحت السػػمي الر يسػػيي

لالقتصاد ي قطاع تزة خالؿ السنرات الوالث السات ي ر خاصي ي واـ  2014حيث ت ارجػ

الن ػػاتح المحم ػػي ت ػػداة ال ػػدراف تنس ػػتي  %14قياس ػػا وم ػػى مس ػػتراب المت ػػدني أص ػػال و ػػاـ 2013
الج از المركزي لاحصا الفمسطيني  2015ب).

ثالثاً -خصائص بطالة الشباب :
ت رضنا خالؿ تحميمنا الساتؽ لت ض الخصا ص ال امي موؿ تصدر تطالي الشتاب ػي
قطاع تزة مف حيث ارتفاع الم دؿ لممرتتي اسرلى والميا ركذلؾ كرن ا تزيد درما ومػى م ػدؿ
تطالػػي التػػالعيف ومػػى اسقػػؿ ت شػػر ن ػػاط م ريػػي ر ػػي هػػذا التنػػد سػػنعرص ػػي خصػػا ص تطالػػي
الشتاب ومى ص يد الجنس رتطالي الخريجيف رطرؿ ترة الت طؿ.

 .1ارتفاع بطالة الشابات5

إف أرل ػػى خص ػػا ص تطال ػػي الش ػػتاب ػػي قط ػػاع تػ ػزة االرتف ػػاع الكتي ػػر لم ػػدالت تطال ػػي
اإلنػػاث م ارنػػي تنظيرت ػػا ونػػد الػػذكرر أف أومػػى م ػػدؿ ُسػػجؿ لتطالػػي الشػػتاب تمػ وػػاـ 2014
 %64.4تينما ُسجؿ أومى م ػدؿ لتطالػي اإلنػاث  %88.1وػاـ  .2012ر ػا لتيانػات الجػدرؿ

رقػػـ  )3ر ػػي المترسػػط لمفت ػرة كم ػػا تمعػػت تطالػػي الشػػتاب  %43.3تينمػػا يصػػؿ مترسػػط ا تػػيف
اإلنػػاث إل ػى  .%63.3منػػذ ال ػػاـ  2010رم ػػدالت تطالػػي اإلنػػاث ػػي ت ازيػػد رمػػف لػػـ يػػنخفض
مسػػتراها وػػف  .%75.8إف الفػػرؽ تػػيف الم ػػدليف رصػػؿ إلػػى  %39.1وػػاـ  2012رهػػر ػػي
المترسػط  %22مػف الجػدير تالػذكر أف م ػدؿ مشػاركي الشػاتات ػي ال ػر ال اممػي لػـ يتجػػارز
 %8.3طراؿ ترة الدراسي  )2014-1996لكنه قفز واـ  2014إلى  %11.3متأو ار تزيادة
م ػػدؿ المشػػاركي لمتػػالعيف ومرمػػا .تأكيػػدا ل ػػذا الض ػ ؼ ػػي سػػرؽ ومػػؿ الشػػاتات يشػػير مسػػح

انت ػػاؿ الشػػتاب مػػف الد ارسػػي إلػػى ال مػػؿ السػػاتؽ ذك ػرب إلػػى انػػه ػػي حػػيف أكمػػؿ  %38.9مػػف
ال ػػذكرر االنت ػػاؿ إل ػػى س ػػرؽ ال م ػػؿ ػػتف  %6.6ػػط م ػػف اإلن ػػاث أتمم ػػف مرحم ػػي االنت ػػاؿ.
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إف العالتيػي ال ظمػى مػف اإلنػػاث  )%62.1لػـ تتػدأ ت ػد مرحمػػي االنت ػاؿ م ارنػي تنسػػتي %29
مػػف الشػػتاب الػػذكرر .لػػيس ذلػػؾ حسػػب تػػؿ يشػػير الت ريػػر أيضػػا اف ال ػػدد ال ميػػؿ مػػف النسػػا

الشاتات المراتي تمكف مف استكماؿ االنت اؿ انت مف إلى رص ومؿ مست رة تػنفس نسػتي الشػتاف
الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا رمنظمػػي ال مػػؿ الدرليػػي  .)2013لمتػػذكير أيضػػا ػػاف  %35مػػف

النسػػا الشػػاتات ُيصػ َّػنفف خػػارج ال ػػر ال اممػػي تسػػتب أومػػاؿ المنػػزؿ  %63.5تسػػتب الد ارسػػي
رالتدريب .رالال ت لمنظر أف  %48.3ممف أن ػيف  13سػني د ارسػي ػأكور ُي تتػرف خػارج ال ػر
ال اممي تستب أوماؿ المنزؿ الج از المركػزي لاحصػا الفمسػطيني  .)2015أشػارت ال ديػد

مػػف الد ارسػػات إلػػى أف هػػذا الض ػ ؼ ػػي المشػػاركي راالرتفػػاع ػػي التطالػػي مػػردب إلػػى محػػددات
شاممي تتأور ت ا المرأة الشاتي من ا و ا ي راقتصادي راجتماوي .

جدول رقم ( )3معدالت بطالة الشباب في قطاع غزة حسب الج س
()4112-1441
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1996

39.8

46.9
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49.6

71

1997

36.3

41.2

2007

45.9

67.8

1998

32.6

42.4

2008

56.8

67.5

2000

26.2

37.4

2010

61.2

75.8

2001

27.1

53.3

2011

45.7

78.1

2002

47

59.7

2012

48.8

88.1

2003

42

47.6

56.1
67.5

2013

51.8

86.3

2005

42.2

71.2

-

-

-

1999

2004

25.3

40.2

2009

2014

57.2

64.4

68.8

82.8

المصدر  5الج از المركزي لاحصا الفمسطيني مسح ال ر ال اممي الفمسطينيي سنرات مت ددة )2014-1996

 لمزٌد من التفصل حول هذه المحددات انظر  :مازن العجلة  ،المشاركة االقتصادٌة للمرأة الفلسطٌنٌة  ،المؤشرات
والمحددات  ،مجلة جامعة األزهر بغزة  ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة  ،5105المجلد  01العدد  0ص 035-051
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 .4بطالة الخريجين الشباب5
ل ػد تينػػت نتػػا ح د ارسػي مسػػح انت ػػاؿ الشػػتاب مػف الت مػػيـ إلػػى سػرؽ ال مػػؿ خػػالؿ ال ػػاـ

 2013إلػػى اف م ػػدالت التطالػػي ترتفػ تػػيف الشػػتاب كممػػا زاد مسػػتر الت مػػيـ حيػػث تمػ م ػػدؿ
التطالي تيف الشتاب الخريجيف ض ؼ رنصؼ م دؿ التطالي تيف الشتاب تير المت مميف رهػر
مػػا قػػد يشػػير إلػػى اف مسػػتر الرظػػا ؼ المطمرتػػي ػػي سػػرؽ ال مػػؿ الفمسػػطيني ال تحتػػاج إلػػى
مسػػتر ت ميمػػي وػػالي .رتصػػؿ التطالػػي تػػيف الخ ػريجيف الشػػتاب إلػػى  %34 %56لمػػذكرر ر
ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػتاب  )29-15إال اف

 %75لان ػ ػ ػػاث ) ررت ػ ػ ػػـ اف ه ػ ػ ػػذا المس ػ ػ ػػح يت ام ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ

اإلحصا ات المت م ي تالخريجيف لف ي الشتاب  )24-15تشير إلػى ت ازيػد م ػدالت التطالػي ل ػذب
الف ػػي حيػػث كانػػت  %28.4وػاـ  2007ارتف ػػت إلػػى  %38.6وػػاـ  2013وػػـ إلػػى %44.1
واـ  2014الج از المركزي لالحصا  .)2014رهي أومى مف م دؿ التطالي الكمي تطالػي
التالعيف) رلكن ا أقؿ مف مستر التطالي تيف الشتاب ككؿ .

جدول رقم ( )2معدل البطالة لمخريجين المين يحممون مؤهل عممي دبموم
متوسط فأعمى في قطاع غزة حسب التخصص ()4112-4111
4111

4111

4114

4113

4112

التخصص

52.6

44.6

57.8

60.8

64.2

ال مرـ االجتماويي ر السمركيي

35.4
38.8

30.4

40.6

42.7

46.3

الصحا ي راإلوالـ

43.2

43.1

39.8

45.7

43.3

اسوماؿ التجاريي ر اإلداريي

35.6

29.5

36.9

34.3

44.8

ال انرف

17.2

15.2

22.6

8.9

16

ال مرـ الطتي يي

الرياضيات راإلحصا

29.4
25.8

20.6

24

33.7

37.6
32.3

34.2

الحاسرب

43.5

38.2

43.1

43.5

52

ال ندسي رالم ف ال ندسيي

32.4

36.2

35.8

35.9

40.6

ال مرـ الم ماريي رالتنا

37.2

27.2

25.2

30.2

34.5

ومرـ ترتريي اراوداد م مميف
ومرـ إنسانيه

الصحي

20.1

32.5

30.6

23.8

35.8

27.3

39.2

29.2

43.4

44.2

37.4
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الخدمات الشخصيي

13.6

27.9

30.1

39.5

37.3

تاقي التخصصات

25.2

32

36.8

38

32.1

34.4

31.3

37.1

38.6

44.1

المجموع

المصدر  5الج از المركزي لاحصا الفمسطيني مسح ال ر ال اممي الفمسطينيي الت ارير السنريي .)2014-2010

ومػػى ص ػ يد تطالػػي الخ ػريجيف حسػػب التخصػػص ػػاف اومػػى م ػػدؿ تطالػػي تػػـ تسػػجيمه

طػػرؿ السػػنرات التػػي يرضػػح ا الجػػدرؿ رقػػـ  )4ظ ػػر تػػيف الشػػتاب الحاصػػميف ومػػى تخصػػص

ومرـ ترتريي اراوداد م مميف حيث قفز مف  %52.6وػاـ  2010إلػى  %64.2وػاـ 2014

يميػػه تخصػػص ال مػػرـ اإلنسػػانيي وػػـ الصػػحا ي راإلوػػالـ  %43.3 %46.31لكػػؿ من ػػا .ومػػى
أيي حاؿ تاستونا تخصػص ال ػانرف لػـ يػنخفض م ػدؿ التطالػي لكا ػي التخصصػات وػف %30
خالؿ ال اميف اسخيريف رقد يساهـ م ر ي نستي ترزي الطػالب ومػى التخصصػات ػي تفسػير
ت ازيػػد التطالػػي ػػي ت ػػض التخصصػػات موػػؿ ال مػػرـ الترتريػػي حيػػث تتم ػ نسػػتي الممتح ػػيف ت ػػذا

الترنامح لم اـ الدراسي  2013 /2012حرالي  %30.8رمػف وػـ ػاف أوػداد الخػريجيف تفػرؽ
تال ط االحتياطات المطمرتي كويرا.
لكػػف التػػد مػػف مالحظػػي أف م ػػدؿ تطالػػي الخ ػريجيف قػػد ت ازيػػد تشػػكؿ ممحػػرظ منػػذ ال ػػاـ

 2008إذ رصػؿ إلػػى  %36.3ت ػػد أف كػػاف  %28.4وػاـ  2007ريمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ إلػػى
الظػػرؼ السياسػػي ػػي ذلػػؾ الرقػػت حيػػث االن سػػاـ الػػذي تػػـ ػػي يرنيػػر  2007رسػػيطرة حمػػاس
ومى ال طاع تال رة المسػمحي اسمػر الػذي أوػر تشػكؿ راضػح ومػى ترظيػؼ الخػريجيف تاوتتػار
أف ال طاع ال اـ هر الذي يستروب الكـ اسكتر مف هؤال .
تشػػترؾ مسػػطيف م ػ سػػا ر الػػدرؿ ال رتيػػي ػػي ظػػاهرة تطالػػي الخ ػريجيف ري ػرتتط ذلػػؾ

تالت ازيػػد الكتيػػر ػػي الطمػػب ومػػى الت مػػيـ الػػذي هػػر اسومػػى ػػي مسػػطيف رمػػرد ذلػػؾ إلػػى ال ا ػػد
االقتصادي راالجتماوي المترق مف الت ميـ ر ال يمي االجتماويػي لمت مػيـ ال ػاـ .حيػث أد هػذا
اإلقتاؿ ومى الت ميـ إلى تد ؽ أوداد كتيرة مف خريجي النظػاـ الت ميمػي إلػى سػرؽ ال مػؿ الػذي
زاد حجـ ال رض مف ال مالي المت ممي ر ساهـ ي تفاقـ تطالي المت مميف الطال حي .)2012

يشػػير ذلػػؾ إلػػى رجػػرد خمػػؿ هيكمػػي ػػي والقػػي أنظمػػي الت مػػيـ رسػػرؽ ال مػػؿ يػػؤدي إلػػى

و ػػدـ الترا ػػؽ ت ػػيف الم ػػارات رالكف ػػا ات الت ػػي تخ ػػرج م ػػف أنظم ػػي الت م ػػيـ رالم ػػارات رالكف ػػا ات
المطمرتي ي سرؽ ال مؿ كما يدؿ ارتفاع الم دؿ ومى أف سياسات التنميي رالنمر االقتصادي
تتحيز لعير المت مميف .أف ودد الرظا ؼ الم نيي المتاحي أماـ طراتير الخريجيف قميمػي ر رتػـ
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ذل ػػؾ ػػاف الش ػػتاب رأُسػ ػرهـ يس ػػتومررف ػػي الت م ػػيـ كم ػػا اشػ ػرنا م ػػف اج ػػؿ ال ا ػػد االقتص ػػادي

راالجتماوي قد يرج ذلؾ إلى ح ي ي اسشخاص المت مميف ت ميما واليػا حريصػرف ومػى جنػي
را د مف الماؿ رالرقت المستومر ي الت ميـ ران ـ ومى است داد النفاؽ المزيد مف الرقت ي
التحػػث وػػف الرظيفػػي المناسػػتي التػػي تح ػػؽ ل ػػـ مكاسػػب ماديػػي اومػػى .رهنػػاؾ دال ػػؿ راضػػحي
ضمف نتا ح دراسي المسح ومى أف الشػتاب ذري المسػتريات اسومػى مػف الت مػيـ لػدي ـ رصػي
أ ضػػؿ لتح يػػؽ ومالػػي ذات نرويػػي أ ضػػؿ كمػػا أف الشػػتاب الحاصػػميف ومػػى ت مػػيـ وػػاؿ لػػدي ـ
رصي اكتر مف الشتاب ذري الت مػيـ اسقػؿ ػي ال وػرر ومػى رظيفػي مسػت رة الج ػاز المركػزي

لاحصا الفمسطيني رمنظمي ال مؿ الدرليي . )2013
ررتـ هذب النتػا ح التػي قػد تظ ػر ػي المػد الطريػؿ

ػتف االتجػاب ال ػاـ يت ػى مرتتطػا

ترجػرد م ػدالت تطالػػي مرتف ػي تػػيف الخػريجيف ر هػػذا الراقػ قػػد يت ػارض مػ ترق ػات نظريػػات
راس الماؿ التشػري راقتراحات ػا رالتػي ت ػرـ ومػى أف زيػادة المسػتر الت ميمػي تزيػد مػف احتمػاؿ
الترظػػؼ رت مػػؿ احتمػػاالت الت طػػؿ نتيجػػي ت ػأوير الت مػػيـ راالسػػتومار ت ػرأس المػػاؿ التشػػري ػػي
زيادة اإلنتاجيي

رتالتالي زيػادة الطمػب ومػى ال مػؿ رن ػص التطالػي .رقػد يػزرؿ هػذا التنػاقض

اذا تذكرنا أف اإلنتاجيي منخفضي جدا ي أسراؽ ال مؿ ال رتيي ومرما رمف وػـ هنػاؾ كمػا
أشػرنا وػػدـ كفػػا ة ػػي االسػػتومار ػػي الت مػػيـ ال ػػالي تسػػاهـ ػػي تفػػاقـ هػػذا الخمػػؿ الػػذي أصػػتح

هيكميا ي أسراؽ ال مؿ ال رتيي رمف ضمن ا مسطيف .

 .3طول فترة التعطل 5

ُي صد تفترة الت طؿ الفترة الزمنيي منذ تد الفرد است دادب لم مػؿ أر تركػه لم مػؿ اسخيػر
حتػػى يجػػد ومػػال جديػػدا رطػػرؿ هػػذب الفتػرة اصػػتح مػػف خصػػا ص التطالػػي خاصػػي مػػف الشػػتاب
الخ ػريجيف نظػػ ار لت ازيػػدها سػػني ت ػػد أخػػر

ػػي قطػػاع ت ػزة .ػػد تمعػػت  16شػػ ار وػػاـ 2012

رأصتحت  19.5ش ار وػاـ  .2014رهػي تختمػؼ حسػب النػرع االجتمػاوي رالتخصػص .رهػي
ومرما اكور تشكؿ دا ـ ي قطاع تزة م ارني تالضفي العرتيػي التػي لػـ تتجػارز  5.5شػ ر وػاـ
 .2014تمعت ترة الت طؿ تيف اإلناث واـ  24.9 2014ش ر تينما رصمت إلى  17.5تيف
الذكرر الج از المركزي لاحصا الفمسطيني .) 2015

تنػػا وميػػه ػػاف الشػػتاب ال ػػاطميف وػػف ال مػػؿ رخاصػػي الخ ػريجيف مػػن ـ ي ػػانرف مػػف

طرؿ ترة التطالي تشير اإلحصا ات إلى أف حصػي الشػتاب ال ػاطميف وػف ال مػؿ منػذ سػنيف

18
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أر اكور هي  %31 %32.2مف الشتاف  %35مف الشاتات ) ريالحظ أف التطالي طريمي

اسجػػؿ أي التػػي ت ػػاس تمػػف يتحوػػرف وػػف ومػػؿ منػػذ وػػاـ راحػػد أر اكوػػر تػػؤور ومػػى أكوػػر مػػف
النصؼ  )%56.7مف الشتاب ال اطميف وف ال مؿ الج ػاز المركػزي لاحصػا الفمسػطيني
.)2013
اف اكور مف  %36مف المت طميف الشػتاب لػـ يسػتؽ ل ػـ ال مػؿ  %26ذكػرر %61
إناث)رومى ص يد التخصص اف الخريجيف ي مجاؿ ال مرـ اإلنسانيي ي انرف مف أطػرؿ تػرة

ت طػ ػػؿ رالتػ ػػي تصػ ػػؿ إلػ ػػى  17.1ش ػ ػ ار يمي ػ ػػا الصػ ػػحا ي راإلوػ ػػالـ  15.4ش ػ ػ ار وػ ػػـ ال مػ ػػرـ
االجتماويػػي ر السػػمركيي  15.3ش ػ ار رتػػاقي التخصصػػات تتمركػػز حػػرؿ  12ش ػ ار الج ػػاز
المركزي لاحصا الفمسطيني .)2014
التػػد مػػف مالحظػػي اف طػػرؽ التحػػث وػػف الرظيفػػي قػػد يكػػرف ل ػػا تػػأوير ػػي طػػرؿ ت ػرة

الت طؿ اف م ظـ الخريجيف يجدرف الرظا ؼ تاستخداـ اسساليب الت ميديي موؿ اإلوالنات ي
الصػػحؼ رال القػػات الخاصػػي مػػف خػػالؿ اسس ػرة راسصػػدقا

م ػ أهميػػي ال القػػات الشخصػػيي

ومػػى رجػػه الخصػػرص ػػي ال طػػاع الخػػاص .تشػػير د ارسػػي لمتنػػؾ الػػدرلي إلػػى اف االتكػػاؿ ومػػى
االتص ػػاالت الشخص ػػيي طري ػػي تي ػػر كف ػػؤ الف اس ػ ػراد ي ػػررف ػػد ج ػػز ا ص ػػعي ار م ػػف الرظ ػػا ؼ

الم ررضي ريمكف اف يكرف الساورف ممف لدي ـ شػتكات اجتماويػي ضػ يفي م يػديف أكوػر ػي

اختيارات ـ رتالتالي تطرؿ ترة تحو ـ وف رظيفي التنؾ الدرلي .) 2012

رابعا  -مالحظات ختامقة لؾػصل األول :
رأينػػا كيػػؼ أف هنػػاؾ مجمروػػي مػػف ال رامػػؿ تتفاوػػؿ م ػػا لتػػؤور تشػػدة ػػي زيػػادة تطالػػي
الشػػتاب ػػي قطػػاع ت ػزة راش ػرنا إلػػى تشػػاته رالت ػػا تػػيف هػػذب ال رامػػؿ رفوارهػػا ػػي ال طػػاع م ػ
نظيرت ا ي سا ر مسطيف تؿ رالدرؿ ال رتيي .ررتـ تشاتؾ رت د هذب ال رامؿ إال أننػا نػر أف
طتي ي سرؽ ال مؿ رخصا صه التي اكتست تطػات االخػتالؿ ال يكمػي الػذي ي انيػه السػرؽ ػي
قط ػػاع تػ ػزة ج م ػػت م ػػف الصػ ػ ب ت ظ ػػيـ ال را ػػد االقتص ػػاديي م ػػف الت م ػػيـ .تم ن ػػى فخ ػػر إف

خصػا ص سػػرؽ ال مػػؿ تحػػدد ال را ػػد مػػف االسػػتومار ػػي الت مػػيـ الف اال تػراض اسساسػػي كمػػا

يػػر التنػػؾ الػػدرلي التنػػؾ الػػدرلي  )2007أف أسػراؽ ال مػػؿ التػػي ت مػػؿ تصػػررة جيػػدة ت تتػػر
أساسػػيي لت ظػػيـ ال را ػػد مػػف االسػػتومار ػػي الت مػػيـ سن ػػا تخصػػص راس المػػاؿ التشػػري وػػادة
سكوػػر اسنشػػطي قػػدرة ومػػى زيػػادة م ػػدالت النمػػر ريمكػػف أيضػػا أف تػػؤور تصػػررة إيجاتيػػي ومػػى
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المسػػاراة .تيػػر اف تشػػرهات أس ػراؽ ال مػػؿ روػػدـ م الجػػي مظػػاهر وػػدـ اكتمػػاؿ اسس ػراؽ مػػف

شأن ا إحداث اسوار ال كسيي.

سرؽ ال مؿ ي قطاع تزة ر نتيجي موػؿ هػذب التشػرهات ال يسػتطي جسػر ال ػرة تػيف
ال ػػرض مػػف اسيػػدي ال اممػػي رالطمػػب ومي ػػا خاصػػي لػػد

ػػي الشػػتاب .ريترتػػب ومػػى ذلػػؾ ػػي

اطػػار ت اضػػد التشػػرهات ظ ػػرر التحي ػزات التػػي است رضػػناها ػػي سػػرؽ ال مػػؿ تػػيف الشػػتاب
تحيػزات ضػػد ومػػؿ اإلنػػاث الشػػاتات تحيػزات ضػػد المت ممػػيف مػػف الشػػتاب رتحيػزات ضػػد نػػرع
التخصص.

اف سرؽ ال مؿ تت يداته يموؿ و تي أماـ الشتاب حتى ي أسمرب التحث وػف رصػي
ومػؿ رطػػرؿ تػرة الت طػػؿ رزيػػادة م ػػدالت تطالػػي الشػػتاب وػػف م ػػدالت تطالػػي التػػالعيف .ناهيػػؾ
وف جمرد سرؽ ال مؿ ي االستجاتي لتطررات االقتصاد الكمي ومػى صػ يد النمػر االقتصػادي

رالتعيرات ال طاويي ر التي أحيانا ال تخدمه أيضا.
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الفصل الثاني
اسرتاتيجياث معاجلت بطالت الشباب
تتنرع الج رد التي تتذل ا اسطراؼ الفاومي ي المجتم لتػر ير حمػرال مختمفػي مػف حيػث
المد الزمني رالف ات المست د ي رمد التأوير روالقي ذلؾ كمه تالخطػي التنمريػي ال امػي التػي
مػػف المترق ػ أف تحكػػـ التطػػررات المسػػت تميي .ال يخفػػى أف الرض ػ

ػػي قطػػاع ت ػزة منػػذ يرنيػػر

 2007رحتػػى اآلف ر ػػي ظػػؿ قػػرة اسمػػر الراقػ التػػي تُ ِّسػير أحػراؿ التمػػد لػػـ يحػػظ تتػػر ر حمػػرؿ
مال مي رطريمي المدي ر ا إلمكانيات رخترات مس رلي اسمر الراق رطتي ي الػن ح المتتػ ػي
اإلدارة رالذي ال يحظى تالتا ترضى المػراطنيف .اذا تجارزنػا ترظيػؼ حػرالي  40ألػؼ مرظػؼ
ومػػى اوػػر االن سػػاـ ػػاف كا ػػي الج ػػرد التػػي ُتػػذلت وتػػارة وػػف تػرامح تشػػعيؿ مؤقػػت ممرلػػي مػػف
الخارج.
ل ػ ػػد سػ ػػاهمت مؤسسػ ػػات درليػ ػػي رمحميػ ػػي ػ ػػي ت ػ ػرامح التشػ ػػعيؿ المؤقػ ػػت التػ ػػي تتصػ ػػؼ

تمحدرديػػي تأويرهػػا ومػػى وػػالج التطالػػي نظ ػ ار لفترت ػػا الزمنيػػي المحػػدرد التػػي تت ػرارح تػػيف 6-3
ش رر ي أحسف اسحراؿ .رتنا وميػه تُػرؾ الشػتاب لمتحػث وػف رظػا ؼ م مػا كانػت نرويت ػا
ػػي ظػػؿ تي ػػي تيػػر مراتيػػي لػػد ال طاوػػات االقتصػػاديي لترليػػد ػػرص ومػػؿ .خاصػػي أف ال طػػاع
الخػػاص ي ػػاني مػػف ال ديػػد مػػف الم رقػػات رومػػى أرس ػ ا وػػدـ قدرتػػه ومػػى اسػػتيراد الم ػراد الخػػاـ
رومػػى التصػػدير لصس ػراؽ الخارجيػػي اسمػػر الػػذي اوػػر ومػػى درر المنشػػغت الصػػعيرة ػػي ال يػػاـ
تدرر اوؿ ػي حػؿ المشػكمي رومػى تف يػؿ اآلوػار المترق ػي لريػادة اسومػاؿ التػي حظيػت ومػى
اهتماـ الممرليف الدرلييف نظ ار لدررها المترق

ي حؿ هذب المشكمي.

سػػيتنارؿ ه ػػذا الفصػػؿ د ارسػػي رت يػػيـ درر كػػؿ مػػف المنشػػغت الصػػعيرة رريػػادة اسومػػاؿ

تاإلضػػا ي إلػػى الت ػػرؼ ومػػى مف ػػرـ رراق ػ ال مػػؿ وػػف ت ػػد رال مػػؿ المج ػ أز كغليػػات تسػػاهـ ػػي
الحؿ المطمرب.
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أوال -املـشكت الصغرية واملتودطة كادرتاتقجقة ملعاجلة بطالة
الشباب:
 .1مقدمة عامة حول الم شآت الصغيرة والمتوسطة
ين ػػد اإلجمػػاع تػػيف المؤسسػػات رالمختصػػيف الم تمػػيف تالمنشػػغت الصػػعيرة رالمترسػػطي

ومػػى أهميػػي هػػذا ال طػػاع لمػػا لػػه مػػف درر أساسػػي ػػي تطػػرير االقتصػػاد الػػرطني رخمػػؽ ػػرص
ال مؿ رالحد مف التطالي رتنري مصادر الدخؿ رتشػجي الريػادة تاوتتارهػا ار ػدا أساسػيا لسػرؽ
ال مؿ.
ت ازيػػد االهتمػػاـ ال ػػالمي تأهميػػي ردرر المنشػػغت الصػػعيرة المترسػػطي خاصػػي ت ػػد اسزمػػي

الماليي التي أصاتت درؿ جنرب شرؽ فسيا واـ  1997إذ أدت اسزمي إلى ان يار ودد كتيػر
مف المنشغت الكتيرة ي حيف ظمت الصعيرة رالمترسطي ي منأ وف اسزمي نستيا وطيػاني
رالحاج ومي .)2009
الشؾ اف هذب المنشغت تساهـ ي تح ؽ النمػر االقتصػادي رالحػد مػف الف ػر مػف خػالؿ
ترليػد ػػرص ال مػػؿ ريػرتتط ذلػؾ ت ػػدرت ا ومػػى تح يػػؽ التنميػي التػػي ال تتح ػػؽ إال اذا سػػمح ل ػػا
تاالسػػتفادة تشػػكؿ ػػاؿ مػػف الفػػرص المتاحػػي .ػػدد هػػذب المشػػاري يػػزداد مػػ ارتفػػاع مسػػتر

الدخؿ رانخفاض ال طاع تير النظامي ي االقتصاد رتر ر اال تماف مف ال طاع الخػاص ر
تحسيف المناخ ال اـ لالستومار االسػكرا  .)2011يشػير ذلػؾ إلػى أهميػي المؤشػرات الكميػي ػي
نجاح المنشغت الصعيرة رالمترسطي ي ال ياـ تدررها التنمػري رضػرررة ومػؿ الحكرمػات ومػى

إتاح ػػي الف ػػرص المػ ػؤازرة إلنش ػػا المنش ػػغت الص ػػعيرة رالمترس ػػطي رنحره ػػا رذل ػػؾ ض ػػمف اط ػػار
اسػ ػػتراتيجيي شػ ػػاممي لمنمػ ػػر االقتصػ ػػادي .رلػ ػػذلؾ ر ػ ػػي اطػ ػػار وػ ػػدـ تػ ػػر ر هػ ػػذا االطػ ػػار الكمػ ػػي
رالحكػػرمي ػػاف ال ميػػؿ مػػف الػػدرؿ نجحػػت ػػي التح ػػرؿ مػػف منشػػغت صػػعيرة رمترسػػطي رتي ػػر
نظاميػػي تممك ػػا وػػادة اسسػػر رال تكػػرف مسػػجمي ػػي المؤسسػػات الرسػػميي إلػػى مشػػاري نظاميػػي
تتم ػػى الػػدوـ الػػالزـ مػػف الحكرمػػي ر ت تمػػد ػػي إنشػػا ا ومػػى ال ن ػرات النظاميػػي كالمصػػارؼ

رخدمات التحث رالتطرير رحيازة الت نيػات رتيرهػا) االسػكرا  .)2011ر يسػاهـ انتشػار هػذب
المنشغت ي االقتصاد تير الرسمي ي إض اؼ دررها.
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ر ػػي سػػياؽ جممػػي المشػػكالت التػػي ت اني ػػا هػػذب المنشػػغت يشػػكؾ الػػت ض ػػي الػػدوار

المحتممي رالممكني التي تكررت اإلشارة إلي ا ي أدتيات المرضرع حرؿ رجرد والقي قريػي تػيف
النمر رالتشعيؿ راستػداع الت نػي راإلداري رالمنا سػي رتخفػيض الف ػر مػف ج ػي رتػيف انتشػار
تمؾ المنشغت مف ج ي أخر  .حيث أف الترهني ومى رجرد والقات ستتيي جميي تين ما ما تػزاؿ
مرض جدؿ ر ي ػرد جػز مػف إشػكاليي إوتػات تمػؾ ال القػي ػي الػدرؿ رالمنػاطؽ المختمفػي إلػى
الص ػ رتات اإلحصػػا يي رالػػى إشػػكاليي رض ػ ت ريػػؼ مرحػػد لممنشػػغت الصػػعيرة جػػدا رالصػػعيرة
رالمترس ػػطي ض ػػال و ػػف المش ػػكالت المرتتط ػػي تالت ني ػػات اإلحص ػػا يي ل ي ػػاس االرتت ػػاط رتحدي ػػد
الستتيي رومى سػتيؿ الموػاؿ ي تتػر االتحػاد اسرررتػي أيػي شػركي ترظػؼ أقػؿ مػف  250وػامال
ومى أن ا ضمف المنشغت الصعيرة جدا رالصعيرة رالمترسطي ي حيف يتم الرقـ  500وامال
ػػي الرالي ػػات المتح ػػدة وطي ػػاني الح ػػاج ومػ ػػي  )2009ق ػػارف ذل ػػؾ تم يػػػار تص ػػنيؼ ه ػػذب

المشاري

ي مسطيف رالذي رض ته سمطي الن د ستراض التس يالت المصر يي رالػذي ي ضػي

تػػأف المشػػررع الصػػعير رالمترسػػط ال يتجػػارز وػػدد ال ػػامميف يػػه  25وػػامال رحجػػـ متي اتػػه 7
مميرف درالر سمطي الن د .)2015
تاإلضا ي إلى أهميي تر ر اطار اقتصادي كمي اوؿ يحتاج نجاح المنشغت الصعيرة

المترسػػطي إلػػى مجمروػػي متكاممػػي مػػف التػػدخالت رالتػػي تتضػػمف إجػ ار دررات تػػدريب لمم ػػارات
المكتسػػتي رتيسػػير االنتفػػاع تػػاسرض راسرصػػدة  /المػرارد اسخػػر ارا ازلػػي ال را ػػؽ التػػي تحػػرؿ
درف الحصرؿ ومى التمريؿ رتشجي تػر ير المػدخالت/المراد اسرليػي تأسػ ار م رلػي رتػاميف
الحػػد اسدنػػى مػػف هياكػػؿ التنيػػي اسساسػػيي رالم ار ػػؽ اسرليػػي ردوػػـ الطمػػب ػػي اسس ػراؽ ومػػى
منتج ػػات المش ػػررع رت ػػر ير المن ػػاخ ال ػػانرني ال ػػذي ي ػػدوـ مرق ػػؼ أص ػػحاب ه ػػذب المش ػػرروات
الصمح .)2001

ػػي ضػػر هػػذا التم يػػد وػػف م رقػػات رمحف ػزات المنشػػغت الصػػعيرة رالمترسػػطي سػػرؼ
نحارؿ تسميط الضػر يمػا يمػي ومػى راقػ هػذب المشػرروات ػي قطػاع تػزة رمػد نجاح ػا ػي
تخفيؼ هذب التطالي راهـ المشكالت التي ت ؼ ر ار ذلؾ.

 .2واقع الم شآت الصغيرة و المتوسطة في قطاع غزة 5
تنا ومى ت ريػر ت ػداد المنشػغت ل ػاـ  2012ػاف وػدد المنشػغت الصػعيرة رالمترسػطي

يتم
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ال ظمػػى مػػف المنشػػغت تصػػنؼ تحػػت هػػذا النػػرع الف نسػػتت ا مػػف إجمػػالي المنشػػغت االقتصػػاديي

التي أحصاها ت داد  2012تتم  %99رهي ليست ت يدة حتى ومى صػ يد مسػطيف كم ػا إذ

تتمػ النسػػتي  .%98.9رتصػػؿ نسػػتت ا إلػػى إجمػػالي المنشػػغت االقتصػػاديي الصػػعيرة رالمترسػػطي
ػػي مسػػطيف إلػػى  .%32.1حتػػى يمكػػف الرقػػرؼ ومػػى مػػد صػػعر حجػػـ المنشػػغت ػػي قطػػاع
ت ػزة يمكػػف اوتمػػاد التصػػنيؼ الػػذي اسػػتخدمه الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا

حيػػث تتم ػ نسػػتي

المنش ػػغت الص ػػعيرة ج ػػدا الت ػػي تش ػػعؿ  %89.7 )4-1ر نس ػػتي المنش ػػغت الص ػػعيرة الت ػػي

تشعؿ  9-5وماؿ )  %8.2ط تينما تتم نستي المنشغت المترسطي التي تشػعؿ 19-10

ومػػاؿ )  %2.1ال تيػػر .رتشػػعؿ هػػذب المؤسسػػات جمي ػػا حػرالي  22الػػؼ وامػػؿ .الج ػػاز
المركزي لاحصا الفمسطيني . )2013
يتػػرز تمريػػؿ المنشػػغت الصػػعيرة ر المترسػػطي كأح ػد أهػػـ ال ضػػايا التػػي تخض ػ لمتحػػث

رالمناقشي نظ ار سهميته ي تس يؿ إقامي هذب المشاري رنجاح ا لكف التمريػؿ راف كػاف يموػؿ
شػػرطا ضػػررريا إلقامػػي رنجػػاح المنشػػغت الصػػعيرة ر المترسػػطي ػػر لػػيس شػػرطا كا يػػا كمػػا
أشرنا ي التند الساتؽ هناؾ مجمروي مف التدخالت تتضا ر م ا الستيفا شررط النجاح.
تمعػت قيمػي التسػ يالت الممنرحػي لممنشػػغت الصػعيرة رالمترسػػطي ػي مسػػطيف ػي ال ػػاـ

 2013ح ػ ػ ػرالي  715مميػ ػ ػػرف درالر تم ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػا ـ من ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػرالي  540مميػ ػ ػػرف درالر قػ ػ ػػدمت
المصارؼ من ا  631مميرف درالر ي حيف قدمت مؤسسات اإلقراض المتخصصي  84مميرف
درالر تراقػ  %11.7مػػف إجمػػالي قيمػػي التس ػ يالت .راذا اردنػػا اف نحسػػب نصػػيب قطػػاع ت ػزة
مف هذب التس يالت سنمجأ الستخداـ نستي التس يالت اال تمانيي مػف إجمػالي التسػ يالت لكػؿ
اسنش ػ ػػطي االقتص ػ ػػاديي رالت ػ ػػي تتمػ ػ ػ  .%11أي اف م ػ ػػا قُ ػ ػػدـ م ػ ػػف تمري ػ ػػؿ لممنش ػ ػػغت الص ػ ػػعيرة
رالمترسطي ي ال طاع يصؿ إلى  79مميرف درالر ط سمطي الن د الفمسطينيي .)2014
مػػف الجػػدير تالػػذكر أف نسػػتي التس ػ يالت المرج ػػي لممنشػػغت الصػػعيرة المترسػػطي مػػف
إجمالي تس يالت المصارؼ الممنرحي لم طاع الخاص  %23.3ر ذلؾ ل اـ  2013حيث تم
حجػػـ التسػ يالت الممنرحػػي لم طػػاع الخػػاص  3070مميػػرف درالر الال ػػت لمنظػػر أف اكوػػر مػػف
نصػػؼ هػػذب التس ػ يالت مرجػػه لممشػػاري التجاريػػي رتنسػػتي  %57.4تمي ػػا الم ار ػػؽ رالخػػدمات

ال امػػي  %9.2وػػـ اإلنشػػا ات رال ػػارات  %8.7رالصػػناوي رالت ػػديف  %8.2سػػمطي الن ػػد
الفمسطينيي .)2014
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راضح أف هذب اإلحصا ات ومى ص يد صعر حجـ المنشغت رانخفاض حجـ التمريػؿ

المرجػػه ل ػػا ال يشػػير إلػػى رضػ صػػحي رسػػميـ ت يشػػه هػػذب المشػػاري  .رمػػف وػػـ ػػاف دررهػػا ػػي
النم ػػر االقتص ػػادي ر التش ػػعيؿ ق ػػد يك ػػرف متراضػ ػ ا .رس ػػنناقش ػػي التن ػػد الت ػػالي م ػػد نج ػػاح
المنشغت الصعيرة رالمترسطي ي زيادة م دالت التشعيؿ رتخفيض التطالي.

 .3العالقتتتتة بتتتتين الم شتتتتآت الصتتتتغيرة و المتوستتتتطة ومعتتتتدالت البطالتتتتة
والتشغيل5

ترضػػح تيانػػات الجػػدرؿ رقػػـ  )5اف المنشػػغت الصػػعيرة ر المترسػػطي رتنػػا ومػػى ت ػػداد

 2007رت ػػداد  2012قػػد نمػػت مػػف حيػػث ال ػػدد تم ػػدؿ  %31.8رزاد وػػدد ال ػػامميف تػػيف
ال امميف تم دؿ  %39.7أي تم دار  34637وامؿ .إال اف هذب اسرقاـ اذا قررنت تم دالت
التط الػػي الكمػػي رم ػػدالت ا تػػيف الشػػتاب رحجػػـ الزيػػادة ػػي وػػدد ال ػػامميف الكمػػي سػػنجد اف هػػذب
المنشغت لـ تستط أف تخفؼ م دؿ التطالي تيف الت داديف المذكرريف  .)2007 2012حيث
زاد ودد ال امميف ي المنشغت الصعيرة ر المترسطي تم دار  35الؼ ت ريتا رهر يموؿ نصػؼ

الزيادة ي ودد ال امميف الكمي ي اقتصاد قطاع تزة التي تمعت  64الؼ وامؿ .اسمر الػذي
لـ يس ؼ هذب المنشغت ي استحداث ما يكفي مف رص ومؿ مما أد إلى استمرار تسجيؿ
م ػػدالت التطالػػي الكميػػي رنظيرت ػػا تػػيف الشػػتاب مسػػتريات واليػػي تػػؿ زادت تم ػػدار  1.3ن طػػي
لصرلى رتم دار  6.5ن طي لموانيي.

قػػد ال تكفػػي هػػذب التيانػػات إلوطػػا ت يػػيـ دقي ػػؽ ل ػػدرر المنشػػغت الصػػعيرة رالمترسػػطي

رلكن ػػا ػػي العال ػػب تفي ػػد ػػي تم ػػررة االتج ػػاب ال ػػاـ لتأويره ػػا خاص ػػي وم ػػى م ػػدالت التش ػػعيؿ
رالتطال ػػي .ررتم ػػا ي ػػأتي ه ػػذا الضػ ػ ؼ ػػي ال ػػدرر راسدا

ػػي س ػػياؽ ضػ ػ ؼ المؤشػ ػرات الكمي ػػي

لالقتصاد التػي تالتػا مػا ت مػؿ ونػد الد ارسػي رالت يػيـ رلمتػذكير ػد رجػدنا قتػؿ قميػؿ اف نصػيب

ه ػػذب المشػ ػػاري م ػػف إجمػ ػػالي التس ػ ػ يالت المصػػػر يي  %23.5راف اكوػ ػػر م ػػف نصػ ػػف ا مرجػ ػػه
لمتجارة.
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جدول رقم ( )5مؤشرات حول الم شآت الصغيرة والمتوسطة والبطالة في
قطاع غزة لمعامين 4114 ، 4112
4112

4114

المؤسسة
ودد المنشغت اإلجمالي

32046

42251

ودد المنشغت الصعيرة رالمترسطي

31788

41826

ودد المنشغت التي تشعؿ 4-1

28910

37534

ودد المنشغت التي تشعؿ 9-5

2246

2983

ودد ال امميف اإلجمالي

192000

256000

ودد ال امميف ي المنشغت الصعيرة رالمترسطي

87316

121953

م دؿ التطالي الكمي

%29.7

%31

م دؿ تطالي الشتاب

%48.6

%55.1

ودد المنشغت التي تشعؿ 19-10

632

886

المصدر 5مف إوداد التاحث تنا ومى الج از المركزي لاحصا الفمسطيني  ) 2013رت ارير مسح ال ر ال اممي ل امي

.2012 2007

أضؼ إلى ذلؾ ما أشار إليه ت رير التنؾ الدرلي التنؾ الدرلي  )2012مػف أف اقػؿ

مػػف  %14مػػف الشػػركات التػػي شػػاركت ػػي المسػػح االقتصػػادي الػػذي أج ػراب وػػاـ  2010قػػد
حص ػػؿ ل ػػدي ا ارتف ػػاع ػػي تك ػػريف إجم ػػالي راس الم ػػاؿ الوات ػػت .ره ػػذا المس ػػتر الم ػػنخفض م ػػف
االس ػػتومار مماو ػػؿ لمنتيج ػػي الت ػػي ترص ػػؿ إلي ػػا مس ػػح المن ػػاخ االس ػػتوماري  2006ال ػػذي كش ػػؼ
الن ػاب وػف اف  %25ػػط مػف الشػركات ػػي قطػاع تػزة سػػتؽ ل ػا اف أنف ػت أمػراال ػي مجػػاؿ
االستومار خالؿ ال اـ الساتؽ.

ناهيؾ وف االنخراط الضػ يؿ نسػتيا لممنشػغت الصػعيرة رالمترسػطي ػي مجػاؿ االتتكػار

إذ تح ػػدث حػ ػرالي نص ػػؼ وين ػػي مس ػػح المن ػػاخ االس ػػتوماري و ػػف إدخ ػػاؿ من ػػتح جدي ػػد ػػي ال ػػاـ
السػػاتؽ لكػػف حتػػى هػػذب المنتجػػات كانػػت مجػػرد أشػػكاؿ مختمفػػي لمنتجػػات مرجػػردة رال ت كػػس
اتتكػا ار جديػدا .اف احػد أسػػتاب انخفػاض االتتكػار ػي أرسػػاط الشػركات الفمسػطينيي هػر ان زال ػػا
و ػػف فلي ػػات ال م ػػؿ الم ني ػػي ت ػػت مـ الش ػػركات ري تم ػػد أدا الش ػػركات وم ػػى م ػػد ق ػػدرت ا وم ػػى

الحص ػػرؿ وم ػػى التكنرلرجي ػػا الجدي ػػدة رمرا مت ػػا رتنفي ػػذ اس ػػتخدام ا .ػػي ه ػػذا الس ػػياؽ أظ ػػرت
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استحػاث رالتجػارب اف فليػػات ال مػؿ اسكوػر أهميػػي لػت مـ الشػركات تشػػمؿ ومػى التنػؾ الػػدرلي

: )2012

 تفاوالت الشركات م الزتا ف اسجانب االستومار اسجنتي المتاشر االستشاريرف ُرهخص التكنرلرجيا ر الخترة المكتستي مف ال مؿ م الشركات الدرليي .رك ػػؿ ه ػػذب التف ػػاوالت تفت ػػر إلي ػػا السػػػرؽ الفمسػػػطينيي ومرم ػػا ػػد كش ػػفت الختػ ػرات
المسػػتفادة مػػف المشػػرروات حديوػػي ال ػػد رال اد ػػي إلػػى دوػػـ االتتكػػار ومػػى مسػػتر الشػػركات
الن ػاب وػف أف م ظػـ الشػػركات الفمسػطينيي تجػد خطػػررة تالعػي ػي ال يػػاـ تاسػتومارات كويػرة ػػي
مجاؿ االتتكارات.

 -قيمػػت د ارسػػي أوػػدت ا االنكتػػاد وػػف الصػػناوات الصػػعيرة ر المترسػػطي ػػي االقتصػػاد

الفمسػػطيني أدا الصػػناوات الصػػعيرة رالمترسػػطي ض ػ يفا راتسػػـ هيكم ػػا ت يمنػػي الصػػناوات
تالعػػي الصػػعر التػػي تسػػتخدـ اقػػؿ مػػف أرت ػػي ومػػاؿ رت مػػؿ ػػي أنشػػطي كويفػػي االسػػتخداـ لميػػد
ال اممػػي رف ػػاؽ نمرهػػا محػػدردة .ر اسهػػـ مػػف ذلػػؾ اف هػػذب الصػػناوات كانػػت راق ػػي ػػي شػػرؾ

انخفػػاض اإلنتاجيػػي

حيػػث أظ ػػرت ض ػ فا ػػي قػػدرات ا ومػػى تحسػػيف مسػػتريات الجػػردة كمػػا

سػ ػػجمت مسػ ػػتريات متدنيػ ػػي لممتي ػ ػػات ر السػ ػػتخداـ الطاقػ ػػي اإلنتاجيػ ػػي  .ركػ ػػاف ل ػ ػػذب ال رامػ ػػؿ
تداويات سمتيي ومى مستر اإلنتاجيي تستب تدهرر حجـ اسرتاح المحتجزة رما ترتػب ومػى
ذل ػ ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػ ػػف و ػ ػ ػ ػػدـ ق ػ ػ ػ ػػدرة الص ػ ػ ػ ػػناوات وم ػ ػ ػ ػػى االس ػ ػ ػ ػػتومار ػ ػ ػ ػػي ت زي ػ ػ ػ ػػز قاو ػ ػ ػ ػػدة أص ػ ػ ػ ػػرل ا
.)UNCTAD,2004

 -اف تالتي ػػي المنش ػػغت الص ػػعيرة رالمترس ػػطي ت تت ػػر مش ػػاري ال نظامي ػػي ر يص ػػف ا

الت ض تأن ا تتت االقتصاد تيػر المػنظـ



رهػذب المشػاري تنشػأ تكمفػي متدنيػي ار تم رنػي أحػد

 تعرف منظمة العمل الدولٌة العمل الالنظامً من زاوٌة سمات الوظٌفة  ،انه العمل الذي ٌفتقر إلى الحماٌة
االجتماعٌة المالئمة أو الحقوق .وٌشٌر إلى عمل ٌفتقر إلى خصائص محددة تتعلق بالحماٌة االجتماعٌة مثل
الحد األدنى لألجور والضمان الصحً ونظم التقاعد وغٌرها .

 بٌنما تركز تعرٌف العاملٌن فً االقتصاد غٌر المنظم على طبٌعة المنشآت فهم أولئك الذٌن
ٌعملون فً وحدة إنتاج واحدة على األقل ضمن منشآت ال طابع مؤسسً لها و تملكها األسرة بغض
النظر عن وضعهم فً االستخدام (سواء كانوا ٌتقاضون أجرا أو مرتبا  ،أو ٌعملون لحسابهم الخاص
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أ ػراد ال ا مػػي مػػف الصػػعار رالكتػػار ر النسػػا  .رهػػي تفت ػػر إلػػى الطػػات الرسػػمي اسمػػر الػػذي

ي رض ا لت متات كتيرة نتيجي تطري خدمات ا رأنشطت ا حسب م تضيات الطمب رتػأميف المنػتح
أر الخدمات الالزمي له .ريتـ تأميف اليػد ال اممػي مػف قتػؿ اسسػرة رقػد ال تسػتخدـ تػأجر ومػاال
إضا ييف هالؿ رفخررف .)2008
اف ض ؼ رهشاشي هذب المنشغت رال القػات الشخصػيي لم ػا ميف وميػه تػأتي تالتػا ػي
ظػػؿ اسنظمػػي المره ػػي رالمنا سػػي المحػػدردة التػػي ي تمػػد ي ػػا النجػػاح ػػي ال ػػادة ومػػى ال القػػات
الشخصػػيي تم نػػى أف تػػر ر اسنظمػػي الشػػفا ي رالفاومػػي رالتػػي تطتػػؽ تأسػػمرب تسػػيط ت نػػي انػػه

مف الس ؿ ومى أصحاب المشاري الطمرحػي المنا سػي ومػى قػدـ المسػاراة ر االتتكػار ر النمػر.
لذلؾ ي تتر ت رير ممارسي أنشطي اسوماؿ الػذي يصػدرب التنػؾ الػدرلي اف ال راوػد الجديػدة أمػر
ر يس ػػي لالحت ػرا االجتمػػاوي رلتح يػػؽ ه ػػذب االحت ػرا رتص ػػرؼ النظػػر وػػف مسػػتر الػػدخؿ ر

المزايا اسخر التد اف يكرف هناؾ ت زيز لمنمر رضماف قدرة الجميػ ومػى المشػاركي ػي جنػي
ومارب التنؾ الدرلي .)2013
رم ػػف هن ػػا تت ػػرز مش ػػكمي المنش ػػغت الص ػػعيرة ػػي اس ارض ػػي الفمس ػػطينيي حي ػػث صػ ػ رتي
الرصػػرؿ لمم ػرارد ارانجػػاز الم ػػامالت رتشػػكؿ متسػػار أمػػاـ الجمي ػ  .تحتػػؿ مسػػطيف المرتتػػي رقػػـ

 138مف أصؿ  189ي ت رير أنشطي اسوماؿ الم ني تت صػي أنظمػي أنشػطي اسومػاؿ التػي
ت زز النشاط التجاري ر تمؾ التي ت رق ا.
 ونػػد ت يػػيـ درر رأهميػػي رأدا المنشػػغت الصػػعيرة يميػػؿ الػػت ض إلػػى التركيػػز ومػػىم ارتات محصررة ي االقتصاد الجز ي لم الجي م رقات رمشكالت قد ترتتط تالمسػتر الكمػي
لالقتصاد اف م ظػـ الد ارسػات المت م ػي تأدتيػات هػذا المرضػرع كمػا رأينػا ػي التحميػؿ أوػالب

تركز ومى إنتاجيي المشاري رالتمريؿ رالتدريب رالخترات رالتكنرلرجيا .ركأف هذب الجرانػب ال
تحتػ ػػاج إلػ ػػى تينػ ػػي اقتصػ ػػاديي كميػ ػػي سػ ػػميمي تحتضػ ػػن ا رتػ ػػدوم ا .اف سػ ػػالمي اسرضػ ػػاع الفنيػ ػػي
رالتنظيميي لممنشأة الصعيرة ليس ال امؿ الرحيد الزدهار تي ي اسوماؿ الالزمي

ناؾ مجاالت

أو ٌشاركون فً أعمال األسرة ) وعما اذا كان هذا العمل هو بمثابة وظٌفة أساسٌة أو ثانوٌة لهم ( .منظمة العمل الدولٌة ،
.)5112
ٌ تضمن التقرٌر أنشطة األعمال التً تؤثر على  00مجاال فً حٌاة المشروع  ،هً بدء النشاط التجاري  ،استخراج
تراخٌص البناء  ،توصٌل الكهرباء  ،تسجٌل الملكٌة  ،الحصول على االئتمان  ،حماٌة المستثمرٌن  ،دفع الضرائب ،
التجارة عبر الحدود  ،إنفاذ العقود  ،تسوٌة حاالت اإلعسار  ،توظٌف العمال .
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أخ ػػر م م ػػي تت م ػػؽ وم ػػى س ػػتيؿ المو ػػاؿ تاس ػػت رار سياس ػػي االقتص ػػاد الكم ػػي رالتني ػػي التحتي ػػي
المتطرر تطري ار جيدا رخضرع المشاري رأنظمي اسومػاؿ لنظػاـ حركمػي وميػؽ ر اوػؿ رتيػر
ذلؾ مف ال ضايا التي قد تؤور ي نجاح المشررع راستم اررب.

 .3خالصة عامة 5

رأينػػا كيػػؼ أف المنشػػغت الصػػعيرة رالمترسػػطي ومػػى أهميت ػػا قػػد وجػػزت وػػف تخفػػيض
م ػػدالت التطالػػي ػػي قطػػاع ت ػزة .ررتػػـ أف وػػددها قػػد نمػػا تم ػػدؿ  %32تػػيف وػػامي 2007

 2012إال اف قػػدرة هػػذب المشػػاري ومػػى تػػر ير ػػرص ومػػؿ كانػػت ض ػ يفي .ريػػأتي ذلػػؾ كمػػا
اتضػػح مػػف التحميػػؿ السػػاتؽ ل ػػدة مشػػكالت تت مػػؽ تالجرانػػب الفنيػػي رالتنظيميػػي ل ػػذب المنشػػغت
رأخ ػػر ذات والق ػػي تالرضػ ػ االقتص ػػادي ال ػػاـ ال ػػذي يتص ػػؼ تالضػ ػ ؼ رالت ارجػ ػ

ػػي اط ػػار

مجمروػػي مػػف التشػػرهات طريمػػي المػػد التػػي تسػػيطر ومػػى أس ػراؽ ال مػػؿ راإلنت ػاج رال القػػات
االقتصاديي الداخميي رالخارجيي.

ررأين ػػا كي ػػؼ اف حص ػػي المنش ػػغت الص ػػعيرة رالمترس ػػطي ػػي قط ػػاع تػ ػزة م ػػف إجم ػػالي

التس يالت ال تتجارز  79مميرف درالر ط تاإلضا ي إلى ما ت دمه ت ض المؤسسات الدرليػي
ر المحميي خارج اطار المؤسسات المصر يي موؿ اسرنررا.
اف حصػػي المنشػػأة الراحػػدة ر ػػا ل ػػذا المسػػتر مػػف التمريػػؿ ال تتجػػارز  1900درالر

رهر متم ض يؿ اذا ما قررف تاالحتياجات رمستريات التضخـ راسس ار رالتكاليؼ.

هػذا ػط ومػى صػ يد مشػكمي راحػدة رهػػي التمريػؿ كيػؼ اذا نظرنػػا إلػى المشػ د ال ػػاـ
لممشكالت أر الم رقات التي تحرؿ درف تف يؿ درر هذب المشاري نظرة شاممي ومي ي تأخذ ي
اوتتارها كا ي الجرانب ومى المستر الجز ي رالكمي .

ثانقا -روادة األعؿال
مقدمة 5
يت ازيػػد االهتمػػاـ تال مػػؿ الريػػادي تاوتتػػارب يشػػكؿ أحػػد الحمػػرؿ الممكنػػي رالناجحػػي لتجػػارز
مش ػػكمي التطال ػػي خاص ػػي ػػي أرس ػػاط الش ػػتاب رال م ػػؿ الري ػػادي هن ػػا يت م ػػؽ تاالس ػػت داد ل ت ػػرؿ
المخػػاطرة تيػػر المضػػمرني تتتنػػي أ كػػار جديػػدة يمكػػف تطتي ػػا مػػف خػػالؿ المنشػػغت الصػػعيرة

رتج ػػرد رمتػػادرات ذاتيػػي .ررتػػـ ذلػػؾ قػػد تتتػػايف الظػػررؼ رال رامػػؿ التػػي ت ػػزز تطػػرر ال مػػؿ
الريادي تيف الدرؿ المختمفي رمف وـ اف نجاوي اسوماؿ الرياديي رمد مساهمت ا الف الي ػي
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ومميي التنميي رر م دالت النمر االقتصادي إنما تترقؼ ومى ورامؿ مت ػدد رمتشػاتكي رقػد

تكرف م دة كما هر الحاؿ ي اسراضي الفمسطينيي.

التي ػػي ال امػػي التػػي ي يش ػ ا الشػػتاب ػػي اس ارضػػي الفمسػػطينيي ومػػى سػػتيؿ الموػػاؿ
تػؤور تػال شػكؾ ومػى اليػػي ال مػؿ الريػادي المؤشػرات اإلحصػػا يي تشػير إلػى انخفػاض نسػػتي
الريػػادييف قياسػػا ومػػى الػػدرؿ ال رتيػػي رالػػدرؿ المشػػات ي .نػػاؾ ال ديػػد مػػف التحػػديات رالم ي ػػات
تراجػػه الشػػتاب الفمسػػطيني أونػػا محارلتػػه ممارسػػي النشػػاط الريػػادي تتن ػػرع رتختمػػؼ مػػا تػػيف

تحديات تت مؽ تالسياسات الحكرميي رأخر تالتي ي االقتصاديي إضا ي إلػى تحػديات مػد تػر ر
التمريؿ الالزـ رالم مرمات المطمرتػي رمػد سػ رلي االسػتيراد ر التصػدير ناهيػؾ وػف التحػديات
المت م ي تالسياسات الت ميميي رالتدريب رالو ا ي رتيرها.

.1مف وم الريادة ودورها االقتصادي 5

ت تتر الزيادة مف المفاهيـ الم مي لمدرؿ المت دمػي رالناميػي ومػى حػد السػرا

إذ تسػاهـ

المشاري الرياديي مساهمي الي ي التنميي االقتصاديي ي مختمؼ التمداف  .ر قد أدلت الدرؿ
رالمؤسسػػات الدرليػػي الم نيػػي أهميػػي خاصػػي لريػػادة اسومػػاؿ خصرص ػاه تػػيف الشػػتاب تاوتتارهػػا

مدخاله م ماه لمتخفيؼ مف م دالت التطالي ال الميػي رمجػااله خصػتاه إلنشػا المشػاري رتح يػؽ

االتتكػػارات  .رسػػنتنارؿ ػػي هػػذب الف ػرة مف ػػرـ الريػػادة رتطػػررب الت ػػاريخي رأهميتػػه مػػف الناحيػػي

االقتصاديي .

 .1 .1مف وم الريادة وتطوره 5

رت ػػـ أهمي ػػي مف ػػرـ الري ػػادة ح  Entrepreneurح كمص ػػطمح و ػػالمي الت ػػدارؿ إال أف

هنػػاؾ اختال ػ ػاه راسػ ػ اه ح ػػرؿ تحدي ػػد ت ري ػػؼ ت ين ػػه ل ػػذا المص ػػطمح ه ػػذا إض ػػا ي إل ػػى مش ػػكمي
ت ريتػه

ػد تعيػػرت الترجمػي ال رتيػػي لممصػطمح خػػالؿ ال ػرد اسخيػرة مػػف مػنظـ إلػػى م ػارؿ وػػـ

تحرؿ الم نى ي التس ينيات إلى ريادة وراطؼ .)2010
تشير الدراسات إلى أف أصؿ الكممي رنسي ريرج إلى ال الـ االقتصادي الش ير جيف

سػػاي الػػذي اسػػتخدـ المصػػطمح ػػي ال ػػاـ  1800تم نػػى الشػػخص الػػذي يتاشػػر أر يشػػرع ػػي
إنشػػا ومػػؿ تجػػاري لكػػف مف ػػرـ ريػػادة اسومػػاؿ رصػػؿ إلػػى النشػػاطات االقتصػػاديي ػػي مطم ػ
ال رف الوامف وشر مف قتؿ ريتشػارد كػانتيمرف  )1680 – 1734الػذي وػرؼ الريػادة تتسػاطي
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تأن ػػا ومػػؿ يتضػػمف تشػػعياله ذاتي ػاه  )Self-Employmentتعػػض النظػػر وػػف طتي ػػي ال مػػؿ
رنتا جه وراطؼ .)2010

وـ جا ت ف ار جرزيؼ شرمتيتر  )1950 – 1883وػاـ  1934لت طػي ت ػداه جديػداه

لمف ػػرـ الريػػادي رالريػػادة

ػػد اوتتػػر الريػػادي حجػػر الزاريػػي ػػي التنميػػي االقتصػػاديي رركػػز

شػػرمتيتر وم ػػى أف حمػػاس المتػػادر لالتتكػػار رالتطػػرير تحػػدث وػػررة رتعيي ػ اهر راوتتػػر أف ررح

المتادرة هي تمواتي قرة ح تدمير خالقػيح  )Creative Destructionالمتػادر يجػري ا تال ػات
جديػػدة ممػػا يسػػاود ػػي ج ػػؿ الصػػناوات ال ديمػػي تاليػػي ريػػتـ تػػدمير الطػػرؽ ال ارسػػخي لم يػػاـ

تاسوم ػػاؿ تف ػػؿ اس ػػتحداث ط ػػرؽ جديػ ػدة أ ض ػػؿ لم ي ػػاـ ت ػػا  )Backhaus,2013ر ػػي نظ ػػر
شرمتيتر اف الرتح ليس هر المحفز الرحيد الذي يرلد نزوي الريادة رأكد أف ار ػد ال مػؿ يتنػي
شخصيته رمف وـ سمركه ومى أرت ي ركا ز أساسيي هي :)Ibid

أ -االوتماد الكتير ومى الذات راالستخداـ اس ضؿ لخصا ص ا

ب -الس ي لمتميز رمف وـ التفرد مف اإلنجاز .
ج -التفاؤؿ المفرط رالطمرح لتح يؽ هدؼ محدد ت نايي رت د دراسي .
د -النزرع المسػتمر نحػر تفضػيؿ تحػديات المخػاطر المترسػطي التػي ال يمكػف تصػنيف ا

ومى أن ا س مي لمعايي رلكن ا تال در ذاته ليست مدمرة .

لكػػف الختيػػر ػػي اسومػػاؿ التجاريػػي تيتػػر درركػػر  ) 2005 – 1909ن ػػؿ هػػذب الفك ػرة
إلػػى أت ػػد مػػف ذلػػؾ ررصػػؼ المتػػادر تأنػػه ػػرد يتحػػث ػاله وػػف التعييػػر ريسػػتجيب إليػػه

ريسػ ػػتعؿ الفرصػ ػػي السػ ػػانحي لمتعييػ ػػر .تينمػ ػػا حصػ ػػرها  ) Knightػ ػػي أن ػ ػػا االسػ ػػت داد ل تػ ػػرؿ
المخاطرة تير المضمرني مرصد الريادة ال المي .)2010

ورتياه ورؼ مسرد مصطمحات مناهح الت ميـ رالتدريب الم ني رالت ني الريادة تأن ػا ح

استومار الفرد لما يتر ر لديه مف م ارات رقدرات تمكنه مف تد مشاري ومػؿ خاصػي ارادارت ػا

رمراصمي تطريرها ح رورؼ الريادي ومى أنه ح شخص لديه ال درة ومى تح يؽ شػي مػا مػف

ال ش ػػي ري ػػرـ تمت ػػادرات مدررس ػػي ت ػػنـ و ػػف ت ػػد نظ ػػرح مؤسس ػػي الت ػػارف اسلم ػػاني GTZ
.)2009
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رقد

خالؿ اسوراـ ال ميمي الماضيي حدوت تطررات م مي ومى ص يد مف رـ ريادة اسوماؿ

جا ت

هذب

التطررات

تد

المتادرة

تتنشا

مرصد

 )Global Entrepreneurship monitor-GEMواـ 1999



المرصد الطتي ي المت ددة الجرانب لريادة اسوماؿ

الريادة

ال المي

حيث يميز نمرذج

فخذاه أف هناكػ ودداه مف الشررط التي

تؤور ومى والوي مكرنات أساسيي ي ريادة اسوماؿ  :المراقؼ راسدا

رالنشاط رالطمرح

رينتح وف موؿ هذا الخميط الديناميكي نشاطات جديدة ذات قيمي اقتصاديي راجتماويي مرلدة

لمرظا ؼ رالر اب .1رتنا ه وميه ي رـ مرصد الريادة ال المي تصياتي مف رـ ريادة اسوماؿ ومى
أنه ومميي تدرس ومى والث مراحؿ ر يسيي مف التنميي :)Ibid
المشػاري الناشػ ي  Nascent Businessرهػـ الناشػطرف ػي تػد ومػؿ محػدد حيػث
يترق ػػرف أف تكػػرف ممكيتػػه منفػػردة أر تش ػراكي رال يػػد رف رراتػػب أر أجػػرر لممالػػؾ سكوػػر مػػف

والوي أش ر.

المشاري الجديدة الصعيرة  Baby Businessرالذيف يممكػرف ريػديررف حاليػاه مشػررواه

جديداه يرلد رص ومؿ مد روي اسجر سكور مف والوي أش ر رلكف تما ال يزيد وف  42ش اهر.

المشػاري ال ا مػي  Established Businessالػذيف يممكػرف ريػديررف حاليػاه مشػررواه

مست اهر واماله حتى اآلف سكور مف  42ش اهر .
هؿ هناؾ ت ريفاه محدداه

رأينا كيؼ أف مف رـ الريادة تطرر تاريخياه حسب الراق راحتياجاته ررأينا أف مساهمي

شرمتيتر ت تتر مف أهـ المساهمات الراضحي رالنرويي ي تطرير مف ػرـ الريػادة رتػـ رجاهػي
رأهميي كا ي الت ػاريؼ التػي است رضػناها سػات اه ركال ػادة ػي موػؿ هػذا الم ػاـ سػنجد أف كػؿ
ت ريؼ ينطمؽ مف جانب م يف ررؤيي محددة تػؤور ػي صػياتي الت ريػؼ رمػف وػـ تننػا نميػؿ

إلػػى أف ال مػػؿ يكػػرف ريادي ػاه إذا تضػػمف مخػػاطرة راتتكػػار رتشػػعياله ذاتيػػاه تعػػض النظػػر وػػف

الصػياتات رالترس ػ ات اسخػػر

رهػػذا الترجػػه ال يت ػػارض م ػ ت ريػػؼ مرصػػد الريػػادة ال ػػالمي

 بدأ مرصد الرٌادة العالمً (  )GEMأعماله عام  0111كجهد مشترك بٌن مدرسة لندن لألعمال وكلٌة
بابسون التً تشمل عشرة بلدان وتهدف إلى ردم الفجوات المعرفٌة فً مجال الربط بٌن رٌادة األعمال والتنمٌة
االقتصادٌة .ومنذ ذلك الوقت قام مرصد الرٌادة العالمً بالتوسع لٌصبح جهدا سنوٌا ،حٌث ٌقوم الباحثون فً
أكثر من  22دولة عضو بإجراء تجمٌع وتحلٌل منجً للبٌانات لقٌاس النشاط الرٌادي فً بالدهم .موقع المركز
اإللكترونً www.gemconsortium.org
1
see: Global Report 2011, GEM, at www.gemconsortium.org
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الػػذي ُي ػػرؼ ريػػادة اسومػػاؿ تأن ػػا حالمتػػادرات الفرديػػي أر الجماويػػي التػػي تنػػتح سػػم رخػػدمات
ت ػػدؼ تح ي ػػؽ الػ ػرتحح ر ي ػػرؼ الري ػػادي تأن ػػه حالش ػػخص ال ػػذي ينشػ ػ مش ػػررع تج ػػاري ري ػػرـ
تتشػػعيمه رتحمػػؿ مخػػاطرب تع ػض النظػػر وػػف حجػػـ المشػػررع أر اذا كػػاف هػػذا المشػػررع مسػػجاله
تصفي شخصيي اوتتاريي أر تير منظـح.

ريصنؼ المرصد ريادة اسومػاؿ إلػى نػرويف :يتموػؿ النػرع اسرؿ ػي ريػاديي الضػرررة
رهـ اسشخاص الذيف يمتج ػرف إلػى التػد تأومػاؿ خاصػي كالتجػارة راسومػاؿ الحر يػي مػف أجػؿ

تح يؽ دخؿ ي تاشرف منه نظ اهر ل دـ إيجادهـ رص ومؿ ي السرؽ رتالتاه يتصؼ هذا النرع

تأنه ال ي تمد ومى اإلتداع رالتجديد راالتتكار أما النرع الواني يتموؿ ي رياديي الفرصي رهػـ
اسشػػخاص الػػذيف يمت طػػرف الفرصػػي المتاحػػي ػػي السػػرؽ إلنتػػاج سػػم ي أر ت ػػديـ خدمػػي جديػػدة

لزي ػػادة دخم ػػـ مػػف خ ػالؿ إنشػػا مش ػػاري ـ الخاصػػي ريتصػػؼ ه ػػذا الن ػػرع تاإلتػػداع راالتتك ػػار
راستخداـ تكنرلرجيا حديوي وتد اهلل رفخررف .)2014
الفرؽ تيف ريادة اسوماؿ رالمنشغت الصعيرة:
رتـ الت ارب الذي قد يظ ر تيف المف رميف إال أف هنػاؾ رقػاه تين مػا إذ تتميػز ريػادة

اسوماؿ تأرت ي صفات أساسيي :)www.mindwits.com

رمرضػي
أ -م دار خمؽ الوررات :المشرروات الصعيرة ت دؼ إلى ترليد دخؿ مستمر ُ

لصػػاحته يكػػرف أ ضػػؿ مػػف الترظيػػؼ الت ميػػدي أم ػػا ري ػػادة اسوم ػػاؿ ت ػػدؼ إلػػى إنشػػا و ػػررة
مستمرة ردا مي يتجارز مداها اسحالـ التسيطي إلى تنا الو ار الكتير.
ب-سروي تنا الوررة :المشرروات الصعيرة تتني وررت ا وادة وتر حياة صاحت ا ر ؽ
رقػػت زمنػػي طريػػؿ

ػػي حػػيف أف الوػػررة الرياديػػي يتني ػػا ار ػػد اسومػػاؿ خػػالؿ زمػػف قياسػػي ػػي

حياته ال مميي ال تتجارز وادة خمس إلى وشر سنرات.

ج -المخاطرة :رهي مف أهـ مميزات اسوماؿ م دؿ المخاطرة ي ا والي رهي الومف
الػػذي يترق ػ ل ار ػػد اسومػػاؿ أف يد ػػه م اتػػؿ الو ػ ار رتعيػػر المخػػاطرة ػػتف الريػػادة تػػزرؿ رتكػػرف
مشررواه صعي اهر.

د -االتتكػػار راإلتػػداع :تتصػػؼ ريػػادة اسومػػاؿ تاالتتكػػار راإلتػػداع رتحريػػؿ تمػػؾ اس كػػار

إلػػى منتجػػات رخػػدمات مرتحػػي رهػػي أكوػػر تكويػػر ممػػا يمكػػف أف تتصػػؼ تػػه المنشػػغت الصػػعيرة
هػػذا االتتكػػار راإلتػػداع يح ػػؽ لريػػادة اسومػػاؿ المي ػزة التنا سػػيي المسػػتديمي التػػي تخمػػؽ الوػػررة
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ريمكػػف أف تظ ػػر تمػػؾ اإلتػػداوات راالتتكػػارات تصػػيعي منتجػػات جديػػدة أر خػػدمات ذات قيمػػي

مضا ي أر أساليب إداريي رومميي رت نيي جديدة
 .4 .1الدور االقتصادي لمريادة 5

أشرنا مست اه إلى أف شػرمتيتر اوتتػر الريػادي حجػر الزاريػي ػي التنميػي االقتصػاديي مػف

خ ػػالؿ االتتك ػػار رالتط ػػرير رم ػػا ي ػػؤدي إلي ػػه ذل ػػؾ م ػػف و ػػررة رتعيي ػػر لص ػػالح النم ػػر االقتص ػػادي
رالتنمي ػػي .رأك ػػد ومم ػػا المدرس ػػي النمس ػػاريي أن ػػه يمك ػػف ت زي ػػز درر ري ػػادة اسوم ػػاؿ ػػي النم ػػر
االقتصادي مف خالؿ قدرة رراد اسوماؿ ومى تمييز رص الرتح رأف رراد اسومػاؿ قػادررف
ومى خمؽ التعيير الذي يؤدي إلى مزيد مف الفرص ريزيد مف المخاطر ومى الرتـ مف وػدـ

الي ػ ػػيف ػ ػػي السػ ػػرؽ ممػ ػػا سػ ػػيؤدي إلػ ػػى تحسػ ػػيف درر ريػ ػػادة اسومػ ػػاؿ رترسػ ػػي منظػ ػػرر النمػ ػػر
االقتص ػػادي مرص ػػد الري ػػادة ال ػػالمي  .)2009رحػ ػديواه أك ػػدت المجن ػػي االستش ػػاريي لصوم ػػاؿ
رالصناوي لمنظمي الت ارف رالتنميي االقتصاديي  )OECDواـ  2003أف ح السياسات الراميػي

إلػػى تشػػجي رتنميػػي ررح المتػػادرة ضػػررريي لخمػػؽ ػػرص ال مػػؿ رلمتنميػػي االقتصػػادييح هرلػػدف

 ) www.america.gov/ar/puplieationػ ػػي د ارس ػ ػػي ق ػ ػػاـ ت ػ ػػا مرص ػ ػػد الري ػ ػػادة ال ػ ػػالمي
 )GEMتت ػػيف أف م ػػا تػ ػػيف وم ػػث رنصػ ػػؼ التتػػػايف الحاص ػػؿ ػ ػػي م ػ ػػدالت النمػ ػػر ت ػػيف الػ ػػدرؿ
الصناويي يمكف أف ي رد إلى التتايف ي مستريات الريادة تيف هذب التمداف  .ند زيادة وػدد
الرياديف ي تمد ما يؤدي ذلؾ إلػى زيػادة ػي النمػر االقتصػادي ػي ذلػؾ التمػد رهػذب ترجمػي

ح ي يي لمم ارات التػي يتمت ػرف ت ػا مػف ناحيػي ارالػى قػدرات ـ ومػى التجديػد ) Innovation
الرياديرف يرلدرف التجديد مػف خػالؿ طػرح منػتح جديػد ػي السػرؽ رطػرح
مف ناحيي أخر
أسػػمرب جديػػد لانتػػاج ر ػػتح أس ػراؽ جديػػدة رال وػػرر ومػػى مصػػادر جديػػدة لمحصػػرؿ ومػػى
المراد الخاـ رتنظيـ ال يكميي ي قطاع أر صناوي ما .
ت ػػؿ ريتف ػػؽ اآلخ ػػررف وم ػػى أف را ػػد الري ػػادة راسوم ػػاؿ الريادي ػػي تتج ػػارز مج ػػرد ت ػػر ير

الػػدخرؿ رزيادت ػػا ي ػػرؿ هكتػػرر ترينػػر مػػدير اإلدارة اسمريكيػػي لصومػػاؿ الصػػعيرة مرضػػحاه
إف ح مشاري اسوماؿ الرياديي الصعيرة ت مؿ ومى ترسي قاودة المشاركي ي المجتم رتخمػؽ

الرظ ػػا ؼ راسوم ػػاؿ رتتط ػػؿ ال ػػرة المركزي ػػي لالقتصػػػاد رتج ػػؿ لمنػػػاس مص ػػمحي رنصػػػيتاه ػػػي

المس ػػت تؿ ح هرل ػػدف  ) www.america.gov/ar/puplieationي ن ػػي أف دخ ػػرؿ الري ػػاديف

رخررج ـ مف السرؽ ارالي ا يساود ي إوادة ترزي الوررات تشكؿ أكور ودالي ر اليي رمػف
وـ ي مؿ الفجرة مف الدخرؿ رين كس ذلؾ إيجاتياه ومى تجانس المجتم رسالمته.
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تسػػاهـ اسنشػػطي الرياديػػي ػػي إنتػػاج السػػم رالخػػدمات المختمفػػي الالزمػػي لتمتيػػي الطمػػب

ومي ا مف قتؿ المجتم المحمي راسسػراؽ الخارجيػي رتػؤور المشػاري الرياديػي تشػكؿ أكتػر ومػى
ومميي التنميي ي حاؿ جا ت تتتداوات راتتكارات جديدة تزيد مف اإلنتاجيي رالتنا سيي لمسػم
رالخػدمات التػي تنتج ػػا ر تتخػذ ريػادة اسومػػاؿ أهميػي خاصػػي ومػى صػ يد خمػػؽ ػرص ال مػػؿ
رالتشػػعيؿ الػػذاتي ذلػػؾ ػػي ظػػؿ ظػػررؼ اقتصػػاديي ص ػ تي والمي ػاه رارتفػػاع نسػػب التطالػػي ػػي

ال ػػالـ حيػػث تػػر ر ػػرص ومػػؿ لمريػػادييف رتمكػػن ـ مػػف خمػػؽ ػػرص ومػػؿ لدخ ػريف رازدادت
أهميػػي ال مػػؿ الريػػادي ػػي الرقػػت الػػذي انخفضػػت يػػه قػػدرة الشػػركات الكتػػر رالحكرمػػات ومػػى
استي اب ال مالي رذلؾ تستب إحالؿ التكنرلرجيػا الجديػدة ومػى حسػاب اسيػدي ال اممػي إضػا ي

إلػػى ذلػػؾ ي مػػؿ ال مػػؿ الريػػادي مػػف مسػػتريات الف ػػر ريحػػد مػػف انتشػػارب كرنػػه ي مػػؿ ومػػى خمػػؽ
رص ال مؿ ريحسف مف اسرضاع الم يشيي رنرويي الحياة ػي المجتم ػات المختمفػي وتػد اهلل

رفخررف .)2014

تنا ه ومى ما ستؽ يمكف ال رؿ أف م ظـ ومما االقتصاد رالم تمػيف ت ضػايا الريػادة
يتف ػػرف وم ػػى أف الري ػػادة ض ػػررريي لتحفي ػػز النم ػػر االقتصػػادي رت ػػأميف ػػرص ال م ػػؿ ػػي كا ػػي
المجتم ػػات خاص ػػي ػػي ال ػػدرؿ النامي ػػي حي ػػث تش ػػكؿ ش ػػركات اسومػػػاؿ الص ػػعيرة الناجح ػػي

المحركات اسرليي لخمؽ رص ال مؿ رتنميي الػدخؿ رتخفػيض مسػتر الف ػر رت ميػؿ الفجػرة
مف الدخرؿ ترخياه ل دالي أ ضؿ .

 .4واقع ريادة األعمال في قطاع غزة5

 .1.4خصائص الرياديين الشباب5

ال يتػػر ر إحصػػا ات خاصػػي تالريػػادة رالريػػادييف رخصا صػ ـ رمشػػكالت ـ لػػذلؾ سػػيتـ

االوتماد ومى مصدريف لتحديػد رصػياتي خصػا ص الريػادييف الشػتاب اسرؿ هػر مسػح ال ػر
ال اممي التي يجريه الج از المركزي رالواني نتا ح المسح الذي يجريه المرصد ال المي لمريػادة
رالمشػػمرؿ ػػي ت ريػػر مرصػػد الريػػادة الفمسػػطيني ل ػػاـ  2009رت ريػػر  .2010رومػػي مالحظػػي
يجػػدر ذكرهػػا ػػي التدايػػي تخصػػرص مسػػح مرصػػد الريػػادة ال ػػالمي رهػػر اف هػػذا المسػػح يجػػري

م اتالت م التالعيف  )60-18سني لمحصرؿ ومى الم مرمات التي يحتاج ا المرصد لتحميػؿ
راق الريادة ي مسطيف رتشمؿ هذب اإلحصا ات ومى ت ض التفصيالت حسب ال مر رالتي
تفيػػدنا ػػي تحميمنػػا هنػػا .المالحظػػي الوانيػػي أف مسػػح ال ػػر ال اممػػي رالػػذي سنسػػتخدمه ك اوػػدة
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تيانػات لتح يػػؽ هػػد نا ال يتضػػف كمػا اشػرنا م مرمػػات متاشػرة وػف الريػػادييف رلكػػف ال ديػػد مػػف
الد ارسػػات ت تتػػر اف صػػاحب ال مػػؿ رمػػف ي مػػؿ لحسػػاته هػػـ أشػػخاص ريػػاديرف م ػػد أتحػػاث

السياسػػات االقتصػػاديي الفمسػػطيني مػػاس)  )2007سن ػػـ قػػامرا تتنشػػا مشػػررع خػػاص ت ػػـ.
رمف هذا المنطمؽ نست رض يما يمي الخصا ص الر يسيي:
 .1.1.4حجم الرياديين الشباب5

ارتفػ وػػدد الريػػادييف الشػػتاب ػػي مسػػطيف لمف ػػي ال مريػػي  )34-18سػػني ل ػػاـ 2012

حػرالي  %5حيػػث تمعػػت هػػذب النسػػتي  %10.8م اتػػؿ  %10.3مػػف مجمػػرع السػػكاف ػػي تمػػؾ
الف ػػي ال مريػػي وػػاـ  2010ومػػي  )2015تموػػؿ نسػػتي صػػاحب ال مػػؿ رمػػف ي مػػؿ لحسػػاته

الريادييف)  %26.2واـ  2010مف اسشخاص ال امميف لكف نستي الريادييف الشتاب -15

 )29ال يش ػػكمرف إال  %14م ػػف الش ػػتاب ال ػػامميف

1

الج ػػاز المرك ػػزي لاحص ػػا الفمس ػػطيني

 )2010رت طي نتا ح مرصد الريادة الفمسطيني ت ض التفاصػيؿ يمػا يت مػؽ تنسػتي الريػادييف
الشتاب حيث أظ رت النتا ح أف نستي الريػادييف لمف ػي ال مريػي  )34-18سػني تمعػت %9.5
رهػػي أومػػى ت ميػػؿ م ارنػػي تػػدرؿ الشػػرؽ اسرسػػط رشػػماؿ أ ري يػػا ركػػذلؾ االتحػػاد اسرررتػػي التػػي

تمعت ي ـ هذب النستي حرالي  %9ر  %9.2ومى الترالي رحسب ما ررد ي ت ريػر مػاس اف
تيانػػات مسػػح السػػكاف التػػالعيف قػػد تينػػت أف مسػػطيف حػػازت ومػػى الترتيػػب  38مػػف أصػػؿ 67
درلي شاركت ي المسح مف حيػث وػدد المشػاري

ػي المرحمػي اسرلػى رومػى الترتيػب  58مػف

حيػػث ريػػادة المش ػػاري المسػػت رة المرحم ػػي الوالوػػي) رحس ػػب مرحمػػي ال م ػػؿ

*)

يػػنخفض النش ػػاط

الريادي ي المراحؿ اسرلػى لمريػادييف الشػتاب ػي الف ػي ال مريػي  )34-18سػني تنسػتي ت ػارب

 %8م ارني م اس راد ي الف ي ال مريي اسكتػر  )64-35سػني حيػث تمػ م ػدؿ النشػاط ػي
الم ارحػػؿ اسرلػػى حػرالي  %9.5لمشػػتاب م اتػػؿ  %10.3لص ػراد اسكتػػر ومػ اهر ركػػذلؾ تالنسػػتي
لصومػػاؿ ػػي المرحمػػي الوالوػػي إذ تمعػػت نسػػتي م ػػدؿ النشػػاط الريػػادي لمف ػػي ال مريػػي )64-35

حػ ػرالي  %5.3م ات ػػؿ  %1.3لف ػػي الش ػػتاب ريرجػ ػ ذل ػػؾ إل ػػى المن ػػاخ االس ػػتوماري الضػ ػ يؼ

انظر أٌضا ً معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة الفلسطٌنً (ماس) نحو سٌاسات لتعزٌز الرٌادة بٌن الشباب فً
الضفة الغربٌة وقطاع غزة (رام هللا :ماس.)5114 ،
(*)
أشرنا مسبقا ً أن مرصد الرٌادة العالمً ٌقوم بدراسة واقع رواد األعمال على لثالثة مراحل هً مرحلة
المشارٌع الناشئة ومرحلة المشارٌع الجدٌدة ( )Babyومرحلة المشارٌع القائمة ،وتندرج المرحلة األولى
والثانٌة تحت مسمى إجمالً النشاط الرٌادي فً المراحل المبكرة ( ،)TEAوالتً سنطلق علٌها المرحلة األولى.

1
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رالمو ؿ تاالحتالؿ رارتفاع مستريات المخاطر السياسيي رض ؼ امػتالؾ التي ػي التمكينيػي لريػادة
الشػػتاب رضػ ؼ امػػتالؾ الشػػتاب لمختػرات رالم ػػارات رال ػػدرات الالزمػػي المػػتالؾ ارادارة مشػػررع

خاص وتد اهلل رفخررف .)2014

رتنػا ومػػى النتػػا ح اسخػػر لمسػػح المرصػد رالخاصػػي تالف ػػات ال مريػػي اسخػػر نجػػد اف
نسػػتي الريػػادييف الشػػتاب أومػػى مػػف نظ ػ ار ـ ػػي الف ػػات اسخػػر اسكتػػر سػػناه .لكػػف هػػذا الم ػػدؿ

ي تتر اسدنى تالنستي لمػدرؿ المشػاركي ػي ت ريػر المرصػد سػت درؿ ورتيػي مػف منط ػي الشػرؽ
اسرسط رأ ري يا حسب المرصد)* ت تتر نستي الريادييف الشتاب لمف ي ال مريػي  )34-18سػني

مػػف المرحمػػي اسرلػػى ػػي مسػػطيف أدنػػى مػػف  %60مػػف الػػدرؿ اسخ ػػر المشػػاركي ػػي إو ػػداد
الت رير رأدنى مف  %87مف الدرؿ اسخػر ػي المرحمػي الوالوػي ومػي  .)2015مػف الراضػح
أف ي الشتاب ي مسطيف ت اني مف انخفػاض ررح المتػادرة يؤكػد ذلػؾ ارتفػاع نسػتي ال ػامميف

تأجر راإلقتاؿ الشديد ومى الرظا ؼ الت ميديي الحكرميي رتيرها حب مسح ال ر ال اممي.

ررجد ي مسح السكاف التالعيف اف أصحاب المشاري مف ي الشتاب الصػعار -18
 ) 24سػػني لػػدي ـ أدنػػى م ػػدؿ نشػػاط ريػػادي ػػي الم ارحػػؿ المتك ػرة ػػي حػػيف أف الف ػػي ال مريػػي
المترس ػػط  )44-25ل ػػدي ا أوم ػػى م ػػدؿ نش ػػاط ري ػػادي ػػي الم ارح ػػؿ المتكػ ػرة مرص ػػد الري ػػادة

ال المي .)2013

 .4.1.4التوزيع الجغرافي5

نظ ار لتأور الريادة تال ديد مف ال رامؿ ُرجد اف  %81.6مف الريادييف الشتاب هػـ مػف
المحا ظػػات الشػػماليي الضػػفي العرتيػػي) رالتػػاقي يموػػؿ نسػػتي الريػػادييف الشػػتاب مػػف المحا ظػػات
الجنرتيػػي قطػػاع ت ػزة) م ػ اف نسػػتي سػػكاف قطػػاع ت ػزة تصػػؿ إلػػى  %40مػػف وػػدد السػػكاف
رلكػػف يتػػدر اف الراقػ الصػ ب ػػي ال طػػاع رالحصػػار راالن سػػاـ قػػد وػػزز هػػذب النسػػتي المتدنيػػي
رذلؾ واـ  2010أما ي واـ  2012تتيف أف منط ػي رسػط الضػفي اس ضػؿ لريػادة الشػتاب
إذ تمعػ ػ ػػت  %13.6ر  %3.6لممرحمػ ػ ػػي اسرلػ ػ ػػى رالوالو ػ ػ ػي م اتػ ػ ػػؿ  %10.1ر  %1.7لشػ ػ ػػماؿ
الضػفي رذلػػؾ تسػتب تػػر ر تي ػي اسػػتوماريي مناسػػتي نسػتياه ػػي الرسػط م ارنػػي مػ تػػاقي المنػػاطؽ
اسخػر

رنتيجػػي لتركػز المؤسسػػات الحكرميػي راسهميػػي رتراجػد م ظػػـ مؤسسػات تشػػجي الريػػادة

رحاضنات اسوماؿ ي ا.
*

دول هذه المجموعة هً  :األردن الجزائر ،سورٌة ،فلسطٌن ،لبنان المغرب والٌمن.
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ركانت هذب المنط ي أ ضؿ منط ي لريادة الذكرر تنستي  %25راسقػؿ ػي ريػادة اإلنػاث

تنسػػتي  %1.7رومػػى ال كػػس ػػي جنػػرب الضػػفي التػػي كانػػت ي ػػا أومػػى نسػػتي ريػػادة الشػػاتات
 %7رأقػػؿ نسػػتي ريػػادة لمشػػتاب  %7ريرجػ ذلػػؾ إلػػى أف م ظػػـ مشػػاري الريػػادة لمشػػاتات هػػي
ت ػػدا

الض ػػرررة تينم ػػا م ظ ػػـ مش ػػاري الش ػػتاب الريادي ػػي ه ػػي ت ػػدا

الفرص ػػي اذ ي ػػرـ ال ػػذكرر

تاسػػتعالؿ التي ػػي االسػػتوماريي مػػف أجػػؿ إنشػػا مشػػاري جديػػدة تينمػػا تفضػػؿ اإلنػػاث التحػػث وػػف
الفرص الت ميديي وتد اهلل رفخررف .)2014
 .3.1.4المستوى التعميمي والتدريب5

يترزع الريػادييف حسػب المسػتر الت ميمػي إلػى خمسػي ػات يرضػح ا الجػدرؿ رقػـ )1

م ارنػػي تػػدرؿ المجمروػػي المشػػات ي رمػػف الراضػػح أف م ظػػـ الريػػادييف يتركػػزرف ػػي ػػي الوانريػػي
ال امػػي رمػػا قتم ػػا ح ػرالي  )%70رالال ػػت لمنظػػر أف نسػػتي الريػػادييف تيػػر المت ممػػيف رالتػػي
تصػ ػػؿ إلػ ػػى  %12أكتػ ػػر مػ ػػف نسػ ػػتي الريػ ػػادييف الخ ػ ػريجيف اسمػ ػػر الػ ػػذي يشػ ػػير إلػ ػػى وػ ػػزرؼ
الخريجيف وف ال مؿ الريادي.

الجدول رقم ()1

التوزيع ال سبي لمرياديين حسب المستوى التعميمي ( )4114
مسطيف

درؿ المجمروي

المستر الت ميمي
تير مت مـ

12

18

قتؿ الوانريي ال امي

38

32

32.4

32

ت د الوانريي

17

17

خريجرف

0.6

1.0

المجمرع

100

100

الوانريي ال امي

ت رير مرصد الريادة الفمسطيني مرج ساتؽ ص 21

راالتجػػاب إلػػى ال مػػؿ تػػأجر أر أن ػػـ ي ػػانرف مػػف التطالػػي أر االونػػيف م ػاه .ومػػى ص ػ يد

التدريب أظ ػرت نتػا ح مسػح المرصػد وػدـ تم ػي التػدريب ل ػدد كتيػر مػف الريػادييف خاصػي ػي

مرحمػػي المشػػاري الجديػػدة حيػػث أ ػػاد  %4مػػن ـ ان ػػـ تم ػرا تػػدريتا مػػا أونػػا الد ارسػػي يمػػا أ ػػاد
 %14أن ـ تم را تدريتا ت د الدراسي.
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رحسب ت رير ماس أف النشاط الريادي لكػؿ مػف الػذكرر راإلنػاث يزيػد تارتفػاع المسػتر

الت ميمي تاستونا مػؤهالت الد ارسػي ال ميػا تالنسػتي لمشػاتات

مػى سػتيؿ الموػاؿ كانػت م ػدالت

النشاط ي الم ارحػؿ اسرلػى لمػذكرر راإلنػاث  )%22.2 %13.1 %8.4لمتحصػيؿ ال ممػي
وانريػ ػػي وامػ ػػي أقػ ػػؿ دتمػ ػػرـ مترسػ ػػط رتكػ ػػالرريرس الد ارسػ ػػات ال ميػ ػػا ومػ ػػى الت ػ ػرالي كممػ ػػا زاد
التحصػػيؿ ال ممػػي زادت نسػػتي النشػػاط الريػػادي ػػي المرحمػػي اسرلػػى أمػػا ػػي المرحمػػي الوالوػػي
كانت الفررقات تسيطي روميه تف الخترة ال مميي رالم ارات المكتستي تصػتح أكوػر أهميػي مػف

التحصيؿ ال ممي ي مسألي نجاح المشاري الرياديي .إضا ي إلى ذلؾ هناؾ والقي وكسيي تيف
مسػػتر الت مػػيـ لػػد الشػػتاب الريػػادييف ر نشػػا المشػػاري تػػدا
إنشا

المشاري تدا

الضػػرررة رطرديػػي م ػ نسػػتي

استعالؿ الفرص رتتيف أف تالتيي مشاري المرحمػي الوالوػي نشػأت تػدا

اسػػتعالؿ الفػػرص  )%87رهػػر مػػا ي نػػي أف ال ديػػد مػػف مشػػاري المرحمػػي اسرلػػى التػػي أنشػػأت
تػػدا

الضػػرررة تفشػػؿ رتترقػػؼ وػػف ال مػػؿ قتػػؿ أف تصػػتح مسػػت رة رتكػػرف رصػػي المش ػػاري

المد روػػي تالفرصػػي ػػي االسػػت رار أكتػػر وت ػػد اهلل رفخ ػػررف  .)2014ر ال شػػؾ أف م ػػدالت
الريػػادة لػػد المت ممػػيف أومػػى مػػف م ػػدالت الريػػادة لػػد تيػػر المت ممػػيف أمػػا انخفػػاض النشػػاط
الريػػادي لمػػذيف يحممػػرف شػ ادات وانريػػي أقػػؿ ي ػػرد ذلػػؾ إلػػى رجػػرد مشػػاكؿ هيكميػي ػػي النظػػاـ
الت ميمػػي اكتظػػاظ الصػػفرؼ روػػدـ تػػر ر المنػػاهح التطتي يػػي رطػػرؽ التػػدريس الت ميديػػي رتيرهػػا)
مرصد الريادة ال المي .)2013
 .2.1.4ال وع االجتماعي5

تش ػػير مؤشػ ػرات المش ػػاركي االقتص ػػاديي لممػ ػرأة ػػي مس ػػطيف إل ػػى ت ػػدني كتي ػػر لم ػػدالت

مشاركت ا ي ال ر ال اممي رالتي رصمت واـ  2012إلى  %17.4ي مسػطيف ر ػي قطػاع
تزة تالتحديد  %14.7م اتؿ  %69.1ر  %65لمذكرر ي مسطيف رقطاع تزة ومى التػرالي
الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػػطيني  )2013رتموػػؿ هػػذب النسػػتي ادنػػى مسػػتر لمشػػاركي

المرأة م ارني تالدرؿ ال رتيي رل ػؿ هػذا يػن كس ومػى نسػتي اإلنػاث الريػادييف التػي رصػمت إلػى
 %3.9ي المرحمي اسرلػى تينمػا كانػت لػد الرجػاؿ  %14.9لمف ػي ال مريػي  )34-18سػني
أي يزيػػد نحػػر  4أض ػ اؼ مشػػاركي الرجػػاؿ ر ػػي الف ػػي ال مريػػي  )64-35سػػني تمعػػت النسػػتي
 %2.7لانػػاث م ات ػػؿ  %17.6لم ػػذكرر ري ػػرد ه ػػذا االنخف ػػاض ػػي مش ػػاركي الريادي ػػات ػػي
اسوماؿ إلى الو ا ي المجتم يي رال ادات رالت اليد رالنظريي السػا دة التػي ال تت تػؿ امػتالؾ المػرأة
لمشررو ا الخاص رتيرها وتد اهلل رفخررف .)2014
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ر ػ ػػي ت ريػ ػػر المرصػ ػػد كػ ػػؿ  10رجػ ػػاؿ ريػ ػػادييف مػ ػػد رويف تالفرصػ ػػي ي ػ ػػاتم ـ  6رجػ ػػاؿ

مػػد رويف تالضػػرررة رتالنسػػتي لمنسػػا كػػؿ  10نسػػا رياديػػات مػػد روات تالفرصػػي ت ػػاتم ف 20
إمرأة مد روي تالضرررة مرصد الريادة ال المي .)2013
.5.1.4سوق العمل وال شاط االقتصادي5

أظ ػػرت اإلحص ػػا ات أف  %51م ػػف الت ػػالعيف الفمس ػػطينييف حس ػػب المرصػ ػػد)2010

خارج سرؽ ال مؿ أما التاقي نستي  %49مرزويف كالتالي:
 %21 ي ممرف ترظيفي كاممي.
 %8 ي ممرف ترظيفي جز يي.

 %9 ي ممرف ي مشاري يممكرن ا.
 %11 واطميف ومف ال مؿ.
ومػػى ص ػ يد النشػػاط االقتصػػادي ػػتف الريػػادييف الشػػتاب يتج ػػرف إلػػى قطػػاع التجػػارة
رالفنادؽ رالمطاوـ إلنشا مشاري خاصي ت ـ رتنستي  %31.4أما الذيف يتج ػرف إلػى قطػاع

الص ػ ػػناوي يموم ػ ػػرف  %16.3تينم ػ ػػا يحظ ػ ػػى قط ػ ػػاع الز ارو ػ ػػي راإلنش ػ ػػا ات تحػ ػ ػرالي %14.9

 %17.7ومى الترتيب ماس .)2007ريتدر أف إنشػا مشػررع خػاص ػي قطػاع التجػارة هػر
الخيار اسكور تفضيال لد الريادييف الشتاب رقد يرج ذلؾ إلػى سػ رلي الػدخرؿ ل ػذا ال طػاع
رتساطي الت امالت رودـ رجرد حاجي لتر ر رأس ماؿ إنتاجي كما انه اسرع ي اسػترداد رأس
الماؿ رقد تح ؽ ت ض قطاواته أرتاحا اكور.

رحس ػػب مس ػػح السػ ػػكاف الت ػػالعيف ػ ػػي مسػػػطيف وػػػاـ  2012ػ ػػد ترك ػػز  %52.8مػ ػػف
النشػ ػػاطات الرياديػ ػػي لمشػ ػػتاب ػ ػػي نشػ ػػاطات اسػ ػػت الكيي نشػ ػػاطات التي ػ ػ تالتجز ػ ػػي الخػ ػػدمات
االجتماويػػي) تمي ػػا النشػػاطات التحريميػػي تنسػػتي  %29.9التصػػني رالتنػػا رتج ػػارة الجممػػي)
رحرالي  %9.4 %7.9لخدمات اسوماؿ االتصػاالت رالخػدمات الماليػي رالخػدمات الم نيػي)
الزروػػي ومػػى الت ػرالي .رتتػػيف أف الشػػتاب أقػػؿ ترج ػاه نحػػر النشػػاطات التحريميػػي مػػف
رأنشػػطي ا
الف ات اسكتر سناه رذلؾ تستب ن ص الخترات رالم ارات لد الشتاب الالزمي لتمؾ النشاطات
المررروي وف فتا ـ رأجدادهـ.

رأظ ػػر المس ػػح رج ػػرد ررق ػػات ت ػػيف المن ػػاطؽ الجع ار ي ػػي حي ػػث أف المنط ػػي اس ض ػػؿ

لنشاطات الزراوي هي قطاع تػزة تنسػتي  %16.7تمي ػا شػماؿ الضػفي تنسػتي  %14.7ري ػرد
ذلػػؾ إلػػى ت ػرا ر اس ارضػػي الزراويػػي الخصػػتي رميػػاب الػػري ي ػػا تشػػكؿ أ ضػػؿ نسػػتياه مػػف تػػاقي
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المنػاطؽ اسخػػر

ر يمػػا يت مػؽ تالنشػػاطات التحريميػػي رخػدمات اسومػػاؿ ػػي تنتشػر ػػي رسػػط

الضفي العرتيي رذلؾ تستب ترا ر التي ي المراتيي نستياه ي مجػاؿ التنػا راإلنشػا ات ر ػي قطػاع

االتصاالت رالتكنرلرجيا م ارني ي المناطؽ اسخر

ومي .)2015

 .1.1.4مستوى االبتكار5

ي رؼ مرصد الريادة ال المي االتتكار تأنه انتتاج منتجات جديدة ومى السػرؽ رت ػرؼ
تالسػػم رالخ ػػدمات الت ػػي ت تتػػر جدي ػػدة ل ػػت ض أر جميػػ الزت ػػا ف رال يرج ػػد أر و ػػدد قمي ػػؿ م ػػف
المنشػػغت أر اسومػػاؿ ت ػػدـ نفػػس المنػػتح .تمعػػت نسػػتي االتتكػػار ػػي مسػػطيف ح ػرالي %12.2
لمشاري المرحمي اسرلى ر  %15.5لمشاري المرحمي الوالوػي رتتػيف أف االتتكػار ػي المرحمػي
الوالوي لمشتاب أ ضؿ منه لمكتػار تنحػر  4ن ػاط م ريػي .رحسػب ت ريػر مرصػد تتػيف أف ال مػال

ػػي الض ػػفي أكو ػػر ت ػػدي اهر لالتتك ػػار م ارن ػػي ت ط ػػاع تػ ػزة حي ػػث  %65م ػػف الري ػػادييف ػػي تػ ػزة

ي ت درف أف ال أحد مف ومال ـ يميز المنتجػات الجديػدة أر العيػر مألر ػي رذلػؾ تسػتب ال يػرد
التي يفرض ا االحتالؿ اإلس ار يمي ومى ال طاع مرصد الريادة ال المي .)2013
 .2.1.4وع التجمع السكا ي5

أظ رت نتا ح مسح السكاف التالعيف واـ  2012أف نسػتي النشػاط الريػادي لمشػتاب ػي

الم ارحػػؿ اسرلػػى رالم يمػػيف ػػي المخيمػػات رالحاصػػميف ومػػى ش ػ ادة الوانريػػي أر أقػػؿ قػػد تمعػػت
 %15رهي أومى مػف تػا ي التجم ػات السػكنيي رالتػي تمعػت ي ػا  %10.4لمتجم ػات الريفيػي

ر  %71لمتجم ػػات الحضػ ػريي رذل ػػؾ تس ػػتب انخف ػػاض اسسػ ػ ار رالتك ػػاليؼ الالزم ػػي إلنشػػػا
المشاري

ي المخيمات م ارني م الريؼ رالحضر.
رتت ػػيف أيضػ ػاه أف ري ػػادة الش ػػتاب التػػػي تكػ ػػرف تػػػدا

اس ػػتعالؿ الفػػػرص ػػي التجم ػ ػػات

الحضػ ػريي رالريفي ػػي ػػي الم ارح ػػؿ اسرل ػػى أق ػػؿ مم ػػا كان ػػت ومي ػػه ػػي المخيم ػػات رذل ػػؾ تس ػػتب
المنا سي الشديدة م الشركات الكتر رالمترسطي خاصي ي ظؿ ارتفػاع تكػاليؼ التأسػيس مػف

ارتف ػػاع إيج ػػار رأسػ ػ ار ال ػػارات رتيره ػػا رت ػػنخفض ه ػػذب التك ػػاليؼ ػػي المخيم ػػات وت ػػد اهلل
رفخررف  )2014ومي .)2015
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 .3.1.4التمويل5

ت تتر قضيي التمريؿ احد ال ضايا ال امي التي تراجه الرياديرف رقد أ ػاد حػرالي %18

مف الريادييف اف ن ػص التمريػؿ كػاف سػتتاه مػف أسػتاب وػدـ اسػتم ارريي المشػررع .رتصػفي وامػي
ترزوت مصادر التمريؿ حسب ما أ اد الريادييف إلى:
 %41 تمريؿ ذاتي.

 %59 تمريؿ خارجي %30أ راد اسسرة %19تنرؾ %10اصدقا ).
رقػدر ت ريػر المرصػػد الفمسػطيني لم ػػاـ  2009مترسػط رأس المػػاؿ المطمػرب النطػػالؽ
المشػػاري الناشػ ي تحػرالي  9900درالر حيػػث أشػػار  %41مػػف الريػػادييف ان ػػـ احتػػاجرا ت ريتػػا

 5000درالر أر اقؿ لتد المشررع تينما أ ػاد  %51مػن ـ اف رأس المػاؿ المطمػرب كػاف اقػؿ
مف  10000درالر رتمعت نسػتي مػف قػدررا رأس المػاؿ المطمػرب تػأكور مػف  100الػؼ درالر
حػرالي  %10ػػط .ريػػر تالتيػػي الخت ػ ار أف الػػدوـ المػػالي هػػر الم يػػؽ اسرؿ لريػػادة اسومػػاؿ
والميػػا ر مسػػطينياه ػػتف  %40ػػط مػػن ـ ي تتررنػػه مػػف الم ي ػػات ػػي حػػيف أف الم يػػؽ اسكتػػر
يتموؿ ي السياؽ السياسي رالمؤسسي راالجتماوي مرصد الريادة ال المي .)2013
 .4.1.4الدوافع الريادية5

يشير ت رير مرصد الريادة ال المي ي واـ  2012كما ذكرنا سػات اه إلػى أف النشػاطات

الريادي ػػي تص ػػنؼ تحس ػػب درا

ػػا إل ػػى ريادي ػػي مد رو ػػي تالض ػػرررة رريادي ػػي مد رو ػػي تاس ػػتعالؿ

الفػػرص رذكػػر الت ريػػر أف  %58مػػف الريػػادييف الفمسػػطينييف أقػػامرا مشػػاري ـ تػػدا

اسػػتعالؿ

الفرص م اتؿ  %42د ت ـ الضرررة االقتصاديي م ارني ب %30ي الج از ر  %33.6ي
مصر  %35.5ي ترنس أقامرا مشاري ـ تدا

الضرررة.

رذكػػر المرصػػد ػػي ت ري ػرب انػػه م اتػػؿ كػػؿ  100ريػػادي مػػد رويف تالفرصػػي هنػػاؾ 72

ريػػادي مػػد رويف تالحاجػػي مرصػػد الريػػادة ال ػػالمي  .)2013رقػػد تينػػت نتػػا ح مسػػح السػػكاف
التػػالعيف لػػنفس ال ػػاـ أف  %46مػػف الريػػادييف الشػػتاب ػػي الم ارحػػؿ اسرلػػى د ػػت ـ الضػػرررة
االقتصػػاديي تينمػػا  %88مػػف المشػػاري الشػػتاتيي ػػي الم ارحػػؿ الوالوػػي د ػػت ـ الفرصػػي وتػػد اهلل
رفخررف  .)2014إضا ي إلى ذلؾ تتيف رجرد جرة تيف ريادة الرجاؿ رريادة النسا مف حيث
الػػدرا

حيػػث تمعػػت نسػػتي المشػػرروات الرياديػػي لمشػػتاب ػػي المرحمػػي اسرلػػى تػػدا

 %58ر  %62مف مشرروات النسا

ي المرحمي الوالوي نشأت تدا

الفرصػػي

الضرررة.
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.11.1.4مستوى دخل األسرة5

تتيف مف نتا ح مسح السكاف التالعيف ل اـ  2012أف  %68مف الريادييف الشتاب ي ػؿ

دخػػؿ أسػػرهـ وػػف  11.4ألػػؼ درالر سػػنرياه رينتمػػي  %64مػػف الريػػادييف الشػػتاب مػػف حممػػي

شػ ادة الوانريػػي ال امػػي أر أقػػؿ إلػػى أسػػر ي ػػؿ دخم ػػا وػػف  5.7ألػػؼ درالر سػػنرياه تينمػػا تنتمػػي

حرالي  %41مف رياديي اسومػاؿ الشػتاب مػف حممػي الػدتمرـ المترسػط رالتكػالرريرس إلػى أسػر
يترارح دخم ا تيف  )11.4 – 5.7ألؼ درالر سنرياه وتد اهلل رفخررف .)2014
 .11.1.4تصدير الم تجات5

ترض ػػح تيان ػػات الج ػػدرؿ رق ػػـ  )3نس ػػتي المش ػػاري الت ػػي اس ػػتطاوت تص ػػدير منتجات ػػا
لمخارج حسب مرحمي المشررع كم ارني م درؿ المجمروي.

الجدول رقم ()3

التوزيع ال سبي لممشاريع حسب إمكا ية التصدير
ال سب المئوية

المشاريع الجديدة

المشاريع القائمة

مسطيف

درؿ المجمروي

مسطيف

درؿ لمجمروي

%100-%75

0.47

3.24

2.0

2.99

%25-25

2.20

9.38

3.57

8.50

%25-1

6.53

32.29

11.77

37.37

لـ يصدر

90.80

55.08

81.26

46.90

المصدرGEM, Palestinian Country Report, op.cit,p175

الراضػح أف تسػريؽ منتجػات مشػاري الريػادييف تػتـ محميػاه إذ أ ػاد  %91مػف أصػحاب

المشػػاري الناش ػ ي تػػأن ـ لػػـ يصػػدررا أيػػي منتجػػات تينمػػا رصػػمت هػػذب النسػػتي إلػػى  %55ػػط
لػػدرؿ المجمروػػي أمػػا المشػػاري الناش ػ ي تمعػػت نسػػتي مػػف لػػـ يص ػدررا منتجػػات ـ  %81م ارنػػي

تنستي  %47لدرؿ المجمروي .ري يش المنتجرف تصفي وامي ظرر ػاه صػ تي ػي مسػطيف مػف

حيػػث ارتفػػاع تكػػاليؼ اإلنتػػاج رو ػػدـ ال ػػدرة ومػػى المنا سػػي أر مػػف حيػػث ممارسػػات االح ػػتالؿ
رتأويرها ومى قدرة المنتجيف ومى التراصؿ م ال الـ الخارجي رتسريؽ منتجات ـ.
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 .4.4السياسات والمبادرات الوط ية لم وض بريادة األعمال في أوساط الشباب5

اف ال م ػػؿ الري ػػادي ػػي مس ػػطيف مػػػا زاؿ ي ػػػاني م ػػف ال دي ػػد م ػػف المشػػػاكؿ المرتتط ػػي

تالجانػػب التش ػري ي كعيػػاب التش ػري ات الخاصػػي تالريػػادة رض ػ ؼ الح ػرا ز التش ػري يي الم دمػػي

لم مػػؿ الريػػادي ر ض ػ ؼ التش ػري ات الت ميميػػي رالترتريػػي ذات ال القػػي ركػػذلؾ تيػػاب ال ػرانيف
التي يرتكز ومي ا مف ػرـ الريػادة روػدـ اهتمػاـ ت ػض التشػري ات ذات ال القػي تال مػؿ الريػادي
روػػدـ مال مػػي التش ػري ات الماليػػي الفمسػػطينيي لفك ػرة تمريػػؿ المشػػاري الرياديػػي الصػػعيرة ض ػاله
وػػف وػػدـ اسػػتكماؿ ال ػرانيف االقتصػػاديي الت ػي تتػػيح لم طػػاع الخػػاص رصػػي الش ػراكي ػػي إدارة
الشػػأف ال ػػاـ االقتصػػادي .رهنػػاؾ مشػػاكؿ أخػػر مت م ػػي تجانػػب السياسػػات المؤسسػػيي ك ػػدـ

مال مػػي المنػػاهح الفمسػػطينيي رأسػػاليب الت مػػيـ لفك ػرة تشػػجي ال مػػؿ الريػػادي رتيػػاب السياسػػات
التشػري يي المت م ػي ت مػؿ مؤسسػػات التمريػؿ الصػعير رت يػػد اإلجػ ار ات اإلداريػي ذات ال القػػي
تال مؿ الريادي رتيرها محمد روتد الكريـ .)2011
روميه اف السياسات الرطنيي ذات أهميي لمن رض تالرياديػي كرن ػا مكػرف م ػـ ػي خمػؽ

ردوـ تي ي الريادة ي أرساط الشتاب خاصي إذا ما كانت هنػاؾ تػرامح حكرميػي رأهميػي داومػي
لمريادييف مف حيث ت ديم ا لمدوـ المادي رالم نري الذي ي مؿ ومى تجارز مرحمي الخػرؼ مػف
الفشؿ إضا ي إلى ت ديـ ترامح تنا ال درات رالخترات الالزمي لت زيز الريادة ر ت د حاضػنات
اسوم ػػاؿ م ػػف أه ػػـ اآللي ػػات المرتتط ػػي تتط ػػرير المش ػػاري الريادي ػػي حي ػػث ت م ػػؿ وم ػػى مراكت ػػي

المشاري منذ رالدت ا كفكرة حتى مرحمي التطتيؽ الف مي ل ا .رت مؿ هذب الحاضنات ومى خمػؽ
الظػررؼ المال مػي التػي تضػػمف اسػتمرار المشػاري الناشػ ي ريػػتـ دوػـ أ كػار المشػاري الحديوػػي
ومى كا ي المستريات خالؿ ترة احتضان ا.
ركم ػػا ذكرن ػػا س ػػات اه م ػػا زاؿ راقػ ػ السياس ػػات الحكرمي ػػي الفمس ػػطينيي متراضػ ػ اه رال يمك ػػف

اوتتػػارب داومػاه لمريػػادة حيػػث ا ت ػػرت التشػري ات رال ػرانيف إلػػى أي إطػػار لت زيػػز الريػػادة تشػػكؿ
وػػاـ ر ػػي أرسػػاط الشػػتاب تشػػكؿ خػػاص .ض ػاله وػػف ن ػػص أدرات التمريػػؿ لعالتيػػي المشػػاري

الناش ػ ي رالمتػػادرات الرياديػػي .رومػػى الػػرتـ مػػف ذلػػؾ كػػاف لمؤسسػػات المجتم ػ المػػدني رت ػػض

المػػانحيف متػػادرات راضػػحي ػػي دوػػـ سياسػػات الن ػػرض تالريػػادة

نػػاؾ ال ديػػد مػػف مؤسسػػات

المجتم المدني التي تنفذ ترامح لدوـ المشاري الرياديي رخاصي ي أرسػاط الشػتاب .ريضػاؼ

إلػػى ذلػػؾ تنػػرع أشػػكاؿ هػػذب المتػػادرات من ػػا مػػا يكػػرف ومػػى شػػكؿ دررات تدريتيػػي رررش ومػػؿ
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رحمالت ترويي رمن ا ما ي رـ تتر ير الػدوـ المػالي ل ػدد مػف المشػاري ري مػؿ ومػى احتضػاف
المتادرات الرياديي.

ر يمػػا يمػػي اسػػت راض لمجمروػػي مػػف أهػػـ ت ػرامح رنشػػاطات مؤسسػػات المجتم ػ المػػدني
المت م ي تتنفيذ ترامح لتشجي الريادة تيف الشتاب الفمسطيني وتد اهلل رفخررف :)2014
 .1.4.4مؤسسة ال يزك*5

ت ػدـ هػػذب المؤسسػي تػرامح ومميػػي سػنريي متراصػػمي تسػػت دؼ المرهػرتيف رالمتػػدويف مػػف
كا ػي الم ارحػػؿ ال مريػػي رت ػػرـ تاحتضػػان ـ ضػػمف مسػػار ت ميمػػي يتػػدأ مػػف الصػػعار رينت ػػي ت ػػـ
رقد أصتحرا ريادييف ناجحيف .رذلػؾ مػف خػالؿ التػرامح المسػاندة رتيػر المن جيػي النرويػي التػي

تتناسػػب مػ المسػػتر ال مػػي لمطمتػػي رتصػ ؿ شخصػػيت ـ رت ػػزز و ػػت ـ تأنفسػ ـ .ريسػػتطي مػػف
يتخػػرج مػػف هػػذا الترنػػامح االنضػػماـ إلػػى الترنػػامح اآلخػػر رهػػر التاحػػث الصػػعير رالمخصػػص
لمم تم ػػيف ت ػػال مرـ اإلنس ػػانيي رال م ػػؿ المجتم ػػي المت ػػدع .رينض ػػـ ط ػػالب الم ػػدارس الم تم ػػيف
تالتح ػػث راإلنج ػػاز ػػي ال م ػػرـ التطتي ي ػػي رال ندس ػػيي إل ػػى ترن ػػامح الري ػػادة ال ممي ػػي رالتكنرلرجي ػػي
الفمسػػطينيي الشػػاتي حيػػث يسػػتمر تػػه الطػػالب حتػػى الصػػؼ الحػػادي وشػػر ريخصػػص ترنػػامح
صن

ي مسطيف أر صن

ي ال دس لمف أن ى الدراسي الوانريي ريمتمؾ كرة إتداويي.

ر ك ػػاف م ػػف أه ػػـ إنج ػػازات ه ػػذب المؤسس ػػي تس ػػجيؿ  38تػ ػ ار ة اختػ ػراع داخ ػػؿ مس ػػطيف
رخارج ػػا لمتػػادرات رمشػػاري تػػـ تطريرهػػا مػػف قتػػؿ الشػػتاب المشػػتركيف ػػي ترنػػامح صػػن

ػػي

مسطيف) ر تأسيس والث شركات مسطينيي ت تمد ومى مشاري المشاركيف ي هػذا الترنػامح

ريمتمػػؾ ي ػػا رراد الترنػػامح الحصػػي اسكتػػر .روم ػػى إوػػر المشػػاركي المتميػ ػزة ػػي هػػذا الترنػػامح
حصؿ ما نستته  %80مف المشاركيف ي المسات ي ومى رص ومؿ أر شػراكات نرويػي أر
منح لدراسات وميا مرق مؤسسي النيزؾ).
 .4.4.4مركز جاد زع ي لمتميز والتك ولوجيا -جامعة بيرزيت

**

ي رـ المركز ت دة مشاري هػد ا دوػـ الػرراد مػف الشػتاب خاصػي ػي مجػاؿ االتتكػارات

التكنرلرجيي رمف هذب المشاري :

*

لمزٌد من التفصٌل ٌرجى مراجعة الموقع اإللكترونً لمؤسسة النٌزك www.alnayzak.org
**
انظر الموقع اإللكترونً للمركز www.birzeit.edu/ar/instituteslnzitce
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 -ترنامح ترويي ررح المتػادرة رتأسػيس اسومػاؿ التجاريػي ري ػدؼ إلػى تمتيػي طمرحػات

الش ػػتاب الفمس ػػطيني المت ػػادر رتحفي ػػزهـ لمت ػػد تاسوم ػػاؿ التجاري ػػي ريتض ػػمف الترن ػػامح ت ػػر ير
التج ي ػزات رالم ػراد التػػي يحتاج ػػا المشػػاركرف ػػي التػػدريب رم ػػارات االتصػػاؿ رالح ػرا ز مػػف
أجػػؿ التػػد تمشػػاري ـ رتحريػػؿ أ كػػارهـ إلػػى مؤسسػػات ناش ػ ي قاتمػػي لمنمػػر رالتطػػرر .رصػػممت
الخػػدمات التػػي ي ػػدم ا المشػػررع تعػػرض تس ػري تطػػرر اسومػػاؿ الناش ػ ي الناجحػػي ال ا مػػي ومػػى
تكنرلرجيا الم مرمات رمن ا  :تدريب المشاركيف ومى ت نيات خمؽ اس كػار رالت ريػؼ تالريػادة

مػػف خػػالؿ الت ريػػؼ تػػالفرص راقتناصػ ا راسػػتعالل ا .ركػػذلؾ تطػػرير خطػػي اسومػػاؿ رمراج ت ػػا
رالتمريؿ التأسيسي رالتشتيؾ ما تيف الريادييف رالمستومريف المرق اإللكتررني لممركز).
 ترنػػامح تحضػػير المتػػادريف مػػف التمػػداف الناش ػ ي لممسػػتومريف ي ػػدـ الترنػػامح خػػدماتتس ػػاود الري ػػادييف الفمس ػػطينييف وم ػػى تأس ػػيس رتش ػػعيؿ شػ ػركات ص ػػعيرة ناجح ػػي .ك ػػذلؾ يس ػػاود
اس ػ ػراد ػػي الت ػػرؼ وم ػػى ػػرص أوم ػػاؿ جدي ػػدة رتأسيسػ ػ ا رتح ي ػػؽ أه ػػدا ا راإلت ػػا وم ػػى

الحماس رالدا يي لالستمرار ت ا .إضا ي إلى التشتيؾ م المستومريف رتػدريب محمػي ردرلػي
ررض هيكؿ الشركي تما يتناسب رينسجؾ م اسهػداؼ رتطػرير فليػات اراجػ ار ات تػتال ـ مػ

هيكؿ الشركي مف أجؿ تح يؽ كفا ة ر اليي واليي رتحميؿ أدا المؤسسػي رمػد نجاح ػا ػي

تح يؽ ال ػدؼ مػف إنشػا ا .ريسػاود الترنػامح المتػدرتيف ومػى ػـ السػراؽ رال طػاع الصػناوي
رالمست مكيف اراوداد الخطي التسري يي.

 .3.4.4حاض ة األعمال والتك ولوجيا-الجامعة اإلسالمية*5

ت ػ ػػدؼ الحاضػ ػػني تشػ ػػكؿ أساسػ ػػي إلػ ػػى تطػ ػػرير رتشػ ػػجي إنشػ ػػا اسنشػ ػػطي االقتصػ ػػاديي
الصػػعيرة المرتتطػػي ت طػػاع تكنرلرجيػػا الم مرمػػات .رت ػػرـ الحاضػػني تػػدوـ الريػػادييف الفمسػػطينييف
الػػذيف يمتمكػػرف أ كػػار إتداويػػي ناضػػجي ػػي مجػػاؿ التكنرلرجيػػا ينػػتح ون ػػا منتجػػات جديػػدة مػػف
المترقػ أف يكػػرف ل ػػا سػػرؽ قػػري .ريػػتـ هػػذا الػػدوـ مػػف خػػالؿ ت ػػديـ حػػزـ متكاممػػي مػػف خػػدمات
اسوماؿ التي تتموؿ ي:

 تر ير التي ي المال مي لم مؿ رالتج يز تما يمزـ مف أواث رأج زة. مساودة الريادييف ي ومؿ خطي تسري يي متكاممي لمنتجات ـ رخدمات ـ. -تشتيؾ الريادييف م الخت ار رالمجتم المحمي لمساودت ـ ي تطرير أومال ـ.

*

?http://old.bti.ps/ar12/index.php
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 -المساودة ي تنظيـ أوماؿ الريادييف المحاستيي اإلداريي رالماليي).

 ت ػ ػػديـ الػ ػػدوـ المرجسػ ػػتي موػ ػػؿ تػ ػػر ير خػ ػػدمات السػ ػػكرتاريا راإلدارة تػ ػػر ير خػ ػػدماتاالتصاالت رتير ذلؾ.
 تدريب الريادييف لتطرير اسدا رالكتساب الم ارات الالزمي. ت ديـ الدوـ االستشاري لكا ي المشاكؿ التي مف الممكف أف يت رض ل ا الرياديرف. -تر ير االحتياجات رالمراد الالزمي لمتد تاإلنتاج رالتنفيذ المشررع ترهرـ .)2014

 .2.4.4المؤسسة الفمسطي ية لمتعميم من أجل التوظيف PEFE

*

ر ت م ػػؿ م ػػف خ ػػالؿ دو ػػرة أرت ػػاب ال م ػػؿ لتحدي ػػد الختػ ػرات ر الم ػػارات التشػ ػريي الت ػػي

يحتاج ا السرؽ الفمسطيني ر الت ارف م ـ لتطرير ترامح تدريتيي تمتي احتياجات السرؽ ر
ال مؿ ومى إيجاد رص ومؿ لخريجي الترامح التدريتيي ي المؤسسات رت رـ تت ديـ ودد مػف
الت ػ ػرامح التدريتيػ ػػي لمطػ ػػالب ر الخ ػ ػريجيف رالتػ ػػي تشػ ػػمؿ مسػ ػػاقات تحضػ ػػيريي لمطػ ػػالب تمػ ػػدهـ
تالم ػارات الكا يػ ي مػف أجػػؿ دخػرؿ سػػرؽ ال مػؿ ر تػػدريب الريػادة الػػذي يشػتمؿ ومػػى مجمروػػي
م ػػف اإلرش ػػادات الص ػػفيي ر الت ػػدريب ال مم ػػي ح ػػرؿ خط ػػط ال م ػػؿ مم ػػا يس ػػاود المت ػػدرتيف وم ػػى

تطرير خطي استومار كاممي لمشاري ـ المنتظرة.
 .5.4.4مؤسسة التعاون

**

منػػذ ال ػػاـ  2009تنفػػذ هػػذب المؤسسػػي ال ديػػد مػػف مشػػاري الػػدوـ لمنشػػاط الريػػادي ػػي

مسػ ػػطيف ر تحفيػ ػػز نش ػ ػرب ر االسػ ػػتومار تػ ػػه .ر ت ػ ػػدؼ تشػ ػػكؿ أساسػ ػػي إلػ ػػى تح يػ ػػؽ التمكػ ػػيف
االقتصادي لمشتاب ر ت زيز النمر االقتصادي لم طاع الخاص مف خالؿ ت زيػز اإلنتاجيػي ر
التنا سيي .ر شممت ت ديـ الدوـ التطريري لمريادييف مف خالؿ خدمات تطرير اسومػاؿ كحزمػي
متكامم ػػي ر م ػػارات اإلشػ ػراؼ ر المتات ػػي .كم ػػا ت ػػدوـ المؤسس ػػي الري ػػادييف و ػػف طري ػػؽ ت ػػر ير
خدمات االحتضاف مف خالؿ حاضنات اسوماؿ التي تدار مف قتػؿ مؤسسػات متخصصػي ػي

كؿ مف راـ اهلل ال دس رتزة .رت دـ أيضا ترامح تمريميػي ومػى شػكؿ قػررض صػعيرة أر تمريػؿ
استوماري ر إنشا مسػروات اسومػاؿ .ر تػـ إنشػا أرؿ مسػروي أومػاؿ ػي قطػاع التكنرلرجيػا
لتر ير خدمات أوماؿ متطررة لمريػادييف ػي مجػاؿ التكنرلرجيػا ر ت ػديـ جػرا ز ماليػه لمريػادييف
*

لالطالع على البرنامج الخاص برٌادة األعمال انظر موقع المؤسسة www.pefe.ps
**
انظر إنجازات برنامج تمكٌن الشباب للفترة  5101-5100على الموقع اإللكترونً للمؤسسة:
www.welfareassociation.org/ar
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الجػػدد لتس ػ يؿ التػػد

ػػي إنشػػا أومػػاؿ صػػعيرة .إضػػا ي إلػػى ذلػػؾ ت ػػد المؤسسػػي ررشػػات ر

حم ات ن اش لت زيز و ا ي الرياديي ر النشاط الريادي المرق اإللكتررني لممؤسسي).

ر مػػف أهػػـ مخرجػػات مشػػاري مؤسسػػي الت ػػارفن المسػػاهمي ػػي تكػػريف أوػػر مػػف 200
مشػػررع أومػػاؿ صػػعير ػػي وػػدة قطاوػػات اقتصػػاديي ر ػػي وػػدة منػػاطؽ تمػػا ي ػػا ال ػػدس 70
مشررع حتى اآلف) .ر قد ر رت تمؾ المشاري ما يزيد وف  300رصي ومػؿ مسػتمرة ر دخػؿ
واتػػت .ر تطػػرر وػػدد مػػف هػػذب المشػػاري

ر أصػػتحت تشػػعؿ أكوػػر مػػف  10ومػػاؿ ر اصػػتح

ت ضا من ا يست دؼ اسسراؽ الخارجيي ر تحديدا ي مجاؿ التكنرلرجيا الرقميي..
 .1.4.4مؤسسة إ جاز فمسطين*5

تنفػػذ مؤسسػػي إنجػػاز مسػػطيف وػػدة ت ػرامح ػػي مجػػاالت الريػػادة المختمفػػي .ر تتميػػز هػػذب
التػ ػرامح تال ػػدرة وم ػػى تنمي ػػي الم ػػارات ال يادي ػػي لمطمت ػػي تم ػػا يتناس ػػب مػ ػ االحتياج ػػات الريادي ػػي
الحديوي مما يزيد مف رتيرة اإلتداع لدي ـ .ر تنفذ مف خالؿن حصص رررش تدريتيي ر ندرات.
ر ت ػػدؼ هػػذب الت ػرامح تشػػكؿ أساسػػي إلػػى ت مػػيص الفجػػرة تػػيف الم ػػارؼ اسكاديميػػي ر

الم ارات المطمرتي ي سرؽ ال مؿ الناتجي وف ض ؼ االرتتاط تيف المناهح الت ميميػي ر وػالـ
اسوماؿ ر تزريد الشتاب تتمؾ الم ارات التي تمكن ـ مف الدخرؿ إلى الحياة ال مميي .ر أيضا
تسػ ى تػرامح إنجػػاز مسػػطيف إلػػى المسػػاهمي ػػي خمػػؽ ررح المتػػادرة تػػيف الشػػتاب الفمسػػطيني ر
التػػي ت مػػؿ ومػػى ت زيػػز قػػدرت ـ السػػتعالؿ الفػػرص ر تكػػريف أومػػال ـ الخاصػػي .ركػػذلؾ تس ػ ى

إلى تطرير م ر ي الشتاب الفمسطيني تسرؽ ال مػؿ ر الفػرص االقتصػاديي ر الرظػا ؼ المتاحػي
ر متطمتات ا ال مميي ر الشخصيي.
 .2.4.4الحاض ة الفمسطي ية لألعمال التك ولوجية (5)PICTI

ت تتػػر الحاضػػني الفمسػػطينيي لصومػػاؿ التكنرلرجيػػي مػػف أقػػدـ المؤسسػػات ال اممػػي ومػػى

تط ػػرير الريػػػادة ػػي قط ػػاع التكنرلرجي ػػات الرقمي ػػي .ره ػػي تنف ػػذ مجمرو ػػي كتيػ ػرة م ػػف المشػػػاري
رالمتادرات التي ت دؼ إلى ت زيز الررح الرياديي ردوـ الريادييف مف الشتاب الفمسػطيني .ر يمػا

يمي أترز تمؾ المشاري رالمتاد ارت المرق اإللكتررني لمحاضني)**:

*

ٌتضمن الموقع اإللكترونً لمؤسسة إنجاز فلسطٌن مزٌد من التفصٌل وقصص نجاح شبابٌة:
www.injaz-pal.ort
**
www.picti.ps
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 -مت ػػادرة اإلت ػػداع الفمس ػػطيني رت ػػدؼ إل ػػى ت ػػدريب رتأهي ػػؿ الري ػػادييف ل ػػرض أ ك ػػارهـ

رمشػػاري ـ لمجنػػي ت يػػيـ متخصصػػي الختيػػار المناسػػب من ػػا لالحتضػػاف رالتسػري

حيػػث يتم ػػى

المشػػتركرف حزمػػي مػػف خػػدمات اسومػػاؿ التػػي تشػػمؿ الخدمػػي ال انرنيػػي رالتسػػري يي رالمحاسػػتيي
رالدوـ المالي .كما تر ر مكاتب مج زة تالتنيي التحتيي رتػرامح تػدريب لمريػادييف رتشػتيك ـ مػ
مس ػػتومريف محتمم ػػيف رزت ػػا ف محتمم ػػيف .رتحتض ػػف تيكت ػػي وم ػػى ه ػػامش ه ػػذب المت ػػادرة وشػ ػرات
المشاري

ي الضفي رتزة.

 -متػ ػػادرة رياديػ ػػات اسومػ ػػاؿ تػ ػػدأت الحاضػ ػػني تيكتػ ػػي تتنفيػ ػػذ ترنػ ػػامح خػ ػػاص تالريػ ػػادة

النس ػػا يي رتس ػػت دؼ ي ػػه النس ػػا م ػػف كا ػػي المحا ظ ػػات الفمس ػػطينيي ال س ػػيما المن ػػاطؽ الريفي ػػي
رالم مشػػي رالت يػػدة وػػف راـ اهلل ػػي المحا ظػػات الشػػماليي رالجنرتيػػي .رتشػػمؿ هػػذب المتػػادرة و ػػد
ترامح تدريتيي تشمؿ كيفيي كتاتي خطي ال مؿ م ارات االتصاؿ طرؽ الحصػرؿ ومػى التمريػؿ

رتيرهػػا مػػف الت ػرامح التدريتيػػي .ركػػذلؾ ت ػر ر هػػذب المتػػادرة الػػدوـ الفنػػي رالمرجسػػتي لمرياديػػات
ركذلؾ تشتيؾ المشاركات م المستومريف رتر ير التمريؿ لممشرروات المتميزة.

 ترنامح انطالؽ الػذي ينفػذ تالت ػارف مػ مؤسسػي الشػتاب الدرليػي ال ػادؼ إلػى تػدريبم ػػات الخػ ػريجيف الجػػام ييف ػػي مجػػاالت تكنرلرجي ػػا الم مرمػػات س ػػنرياه رت ػػر ير ػػرص وم ػػؿ
لم شرات من ـ .رت ػرـ تت ػديـ الػدوـ ؿ  20مشػررواه مػف مشػاري ـ راحتضػاف  12من ػا أيضػاه

رت ديـ خدمات احتضاف كاممي لممشاري المتميزة ي مركز اسوماؿ راإلتداع.

 ترنػػامح تطػػرير تطتي ػػات ال ػػاتؼ المحمػػرؿ  )MADIتحتضػػف تيكتػػي رتػػدوـ ال ديػػدمف المشاري المتخصصي تتطتي ات رتكنرلرجيا ال ػاتؼ المحمػرؿ ػي الضػفي رتػزة .رينفػذ هػذا
المشػػررع تالشػػراكي م ػ وػػدة ج ػػات راويػػي رش ػػركا أهم ػػا مجمروػػي االتص ػػاالت الفمسػػطينيي.

ري ػػدؼ هػػذا الترنػػامح إلػػى تحفيػػز الريػػادييف الشػػتاب لممشػػاركي تأ كػػارهـ اإلتداويػػي ػػي مجػػاؿ
تطتي ػات ال ػػاتؼ المحمػرؿ .رتػػـ لعايػي إوػػداد هػػذب الد ارسػي اسػػت تاؿ  93وػرض الكتررنػػي رتػػـ
اختيػػار أ ضػػؿ  20مشػػررع من ػػا .رحصػػؿ أصػػحاب هػػذب المشػػاري ومػػى دوػػـ مػػادي ردررات
تدريتيػ ػػي متخصصػ ػػي ػ ػػي كيفيػ ػػي تسػ ػػريؽ مشػ ػػاري ـ رالحفػ ػػاظ ومػ ػػى ح ػ ػػرؽ المميكػ ػػي الفرديػ ػػي

التتكارات ـ رحرؿ كيفيي كتاتي خط ال مؿ.
 .3.4.4مؤسسة قيادات

تنفذ مؤسسي قيادات ودداه مف الترامح أترزها ترنامح حاضني لمشاري متتد ي رخدمات

ت ػػدريب رتن ػػا ق ػػدرات لش ػػركات ناشػ ػ ي رمس ػػرع لصوم ػػاؿ المتتد ػػي ػػي راـ اهلل رال ػػدس .ترك ػػز
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المؤسسػي ومػػى مشػاري التكنرلرجيػػا الرقميػي* رلكن ػػا ت ػدـ خػػدمات أيضػاه لممشػػاري الناشػ ي ػػي

مجػػاالت أخػػر  .رتنفػػذ أيض ػاه مشػػررع حجيػػؿ جديػػد مػػف رراد التكنرلرجيػػاح .رينفػػذ هػػذا المشػػررع
تالت ػػارف مػ مؤسسػػي الشػػتاب الدرليػػي مػػف خػػالؿ ترنامج ػػا حتنميػػي الػػرراد الشػػتابح رالممػػرؿ مػػف
قتؿ الركالي اسمريكيي لمتنميي الدرليي .ري دؼ المشررع إلى تطرير ال درات رالترج ػات الرياديػي
لػ  330طالب رخريح جديد متخصصيف ي التكنرلرجيػا مػف الجام ػات الفمسػطينيي .رذلػؾ مػف
خػػالؿ ضػػـ المشػػاركيف إلػػى ترنػػامجي تػػدريب :اسرؿ هػػر ج ػراز السػػفر لمنجػػاح لتنميػػي م ػػارات ـ
الحياتيي .أما الوػاني ػر تنػا وممػؾ الخػاص لتنميػي قػدرات ـ الرياديػي رم ػارات ـ اإلداريػي .رمػف

النتا ح التي ح ا المشررع تنا ال ػدرات الرياديػي رالم ػارات الحياتيػي لمطمتػي حيػث أصػتحرا
قادريف ومى تطرير خطط ومؿ .ركذلؾ تـ دوـ ومانيي مشاري رياديي لمريادييف الصعار.
 .4.4.4م تدى شارك الشبابي**5

ي ػدـ منتػد شػارؾ الشػتاتي مجمروػي مػػف المشػاري رالف اليػات التػي تسػ ى إلػى تطػػرير

ال درات الرياديي لمشتاب رتمكين ـ مف تطرير قدرات ـ ال ياديي الضررريي لممشاركي ي مختمؼ
جرانػػب الحي ػػاة السياس ػػيي راالجتماوي ػػي راالقتص ػػاديي .رمػػف أه ػػـ المش ػػاري الت ػػي ينف ػػذها منت ػػد

شارؾ:

 مشػػررع التمكػػيف االقتصػػادي لمشػػاتات الفمسػػطينيات رالػػذي يسػػت دؼ نحػػر ألفػػي شػػاتيمف كا ي المناطؽ الفمسطينيي تمػا ي ػا المنػاطؽ الريفيػي رالم مشػي .ري ػدؼ هػذا المشػررع إلػى
ت زيػػز رتطػػرير الم ػػارات رال ػػدرات لػػد الشػػاتات الفمسػػطينيات لتمكيػػن ف مػػف المشػػاركي ػػي
سرؽ ال مؿ ري تمد المشررع ومػى و ػد دررات رررش ومػؿ تدريتيػي لتطػرير الم ػارات ال مميػي

رالشخصيي كم ارات االتصاؿ راإلدارة الذاتيي رالمتادرة رالتشتيؾ م مراكز رمؤسسػات تيػر
حكرميي.
 -مشررع المتادرات الشتاتيي حلن ؼ م اهح رالذي ي دؼ إلى ت ػديـ دوػـ لمتػادرات شػتاتيي

ي كا ي المجاالت االجتماويي راالقتصاديي.

*

لمزٌد من التفصٌل حول المشارٌع الرقمٌة أنظر الموقع اإللكترونً للمؤسسةwww.leaders.ps .

**

منتدى شارك أول مؤسسة ُتعنى بالشباب وهً تعمل فً مجال التمكٌن االقتصادي والمواطنة الفعالة والعمل
نحو التغٌٌر ،أنظر الموقع اإللكترونً www.sharek.ps/ar
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ومػى الػػرتـ مػف مػػا ت دمػه هػػذب المؤسسػات مػػف دوػـ راضػػح لمريػادييف الشػػتاب إال أن ػػا

ت اني مف مشاكؿ وديدة رتراجه تحديات مت ددة رأترز هذب المشاكؿ رالتحديات هي:

 محدرديػػي الػػدوـ الحكػػرمي رمػػف ال طػػاع الخػػاص لت ػرامح تمػػؾ المؤسسػػات رتمكين ػػامف تنفيذ ترامح مستدامي الحتضاف رتطرير مشاري اسوماؿ الصعيرة لف ي الشتاب.
 اوتماد م ظـ ترامج ا ومى مصادر تمريؿ خارجيي. -ن ص الخترات المحميي ي تنميي ريادة اسوماؿ.

ض ؼ التشػجي مػف المجتمػ المحمػي لممؤسسػات التػي تسػت دؼ تطػرير ردوػـ ريػادةاسوماؿ لمشاتات.
رير  %64مف الخت ار الرطنييف أف تمؾ المؤسسات لػـ تػتمكف مػف تأسػيس حاضػنات
أومػػاؿ مناس ػػتي لمش ػػاري الش ػػتاب .حي ػػث تت ػػر ر ػػي اس ارض ػػي الفمس ػػطينيي المحتم ػػي حاض ػػنتيف
لصوم ػػاؿ ػػي مج ػػاؿ تكنرلرجي ػػا اسوم ػػاؿ تيكت ػػي الجام ػػي اإلس ػػالميي) إض ػػا ي إل ػػى تػ ػرامح

احتضػػاف مت ػػددة ػػي جام ػػي تيرزيػػت رجام ػػي النجػػاح رمؤسسػػي الني ػػزؾ رمؤسسػػي قيػػادات
رتيرها.
 .3.4حاالت وأسباب التوقف عن العمل5

ُيظ ػػر ت ريػػر المرصػػد أف م ػػدؿ ترقػػؼ اسومػػاؿ لكا ػػي اسومػػار ػػي الضػػفي العرتيػػي قػػد

رصػػؿ إلػػى  %5وػػاـ  2012حيػػث ارتف ػ تنسػػتي  %25م ارنػػي ت ػػاـ  2010الػػذي تم ػ

يػػه

م دؿ الترقؼ  %4ر ي قطاع تزة يتم هذا الم دؿ حرالي ض في مويمه ي الضػفي العرتيػي
 7.3ي قطاع تزة م اتؿ  3.8ي الضفي.

ركػػذلؾ أظ ػػر الت ريػػر أف م ػػدؿ ترقػػؼ أومػػاؿ الػػذكرر قػػد تم ػ  %6.5م اتػػؿ %3.6
لانػػاث ريرج ػ ذلػػؾ إلػػى أف النسػػا أكوػػر نفػػر اهر مػػف المخػػاطرة م ارنػػي تالػػذكرر حيػػث ي رم ػرا

تد ارسػػي تػػتج ار د ارسػػي جػػدر مشػػاري ل نايػػي ا ػػي خر ػاه مػػف الفشػػؿ ممػػا ي مػػؿ مػػف ت رض ػ ـ
لمترقؼ مرصد الريادة ال المي .)2013

رتتػػيف مػػف تيانػػات المسػػح أف نسػػتي الترقػػؼ وػػف النشػػاط الريػػادي قػػد رصػػمت إلػػى %4
لمف ػػي ال مريػػي  )34-18سػػني م اتػػؿ  %6.4لمػػف هػػـ ػػرؽ  34سػػني رتالتػػالي ترقػػؼ الشػػتاب
وػف النشػػاط الريػػادي أقػػؿ ممػا هػػر وميػػه لػػد الف ػػي ال مريػي اسكتػػر ومػػي  .)2015رقػػد ي ػػرد

ذلػػؾ إلػػى ت اوػػد كتػػار السػػف أر تػػر ر ػػرص أخػػر أ ضػػؿ تػػر ر ل ػـ دخػاله أومػػى مػػف المشػػاري
الحاليي.
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رتيف مرصد الريادة ال المي أف أستاب الترقؼ وف ال مػؿ تتموػؿ ػي تػر ر رصػي لتيػ

المشػػررع الخسػػارة أر وػػدـ تح يػػؽ أرتػػح كا يػػي تسػػمح تاالسػػتمرار مشػػاكؿ ػػي الحصػػرؿ ومػػى
التمريػؿ تػر ر رظيفػػي أر رصػي ومػػؿ أخػر

التخطػيط المسػػتؽ لمخػررج مػػف السػرؽ الت اوػػد

حادث أستاب شخصيي وتد اهلل رفخررف .)2014
رذكر المرصد أف ترقؼ اسوماؿ تختمؼ تيف الضفي رقطػاع تػزة ري ػرد سػتب ارتفػاع
نسػتي ترقػػؼ اسومػػاؿ ػػي تػزة تسػػتب وػػدـ الرتحيػػي التػػي تمعػػت  %53.3إلػػى تيػػاب االسػػت رار

السياسػػي رالحصػػار رمػػا لػػه مػػف تػػداويات ومػػى الشػػركات مػػف وجػػز تصػػدير منتجات ػػا راسػػتيراد

مػدخالت منتجات ػػا الر يسػيي رتيرهػػا .رومػػى صػ يد الضػػفي العرتيػػي يتضػح أف مشػػكمي الحصػػرؿ
ومى تمريؿ تموؿ نستي كتيرة مف أستاب ترقػؼ ال مػؿ تمعػت  %21.4ريمكػف إرجػاع ذلػؾ إلػى
أف الشركات ي الضفي تحتاج إلى رأس مػاؿ كتيػر مرصػد الريػادة ال ػالمي  .)2013إضػا ي

إلى ذلؾ كاف هناؾ تفارت ي نسب أسػتاب الترقػؼ وػف ال مػؿ تػيف الجنسػيف تتػيف أف ترقػؼ
اإلنػػاث وػػف ال مػػؿ أومػػى ػػي اسسػػتاب الشخصػػيي م ارنػػي م ػ الػػذكرر حيػػث تمعػػت %48.9
لاناث م اتؿ  22.5لمذكرر ري رد ذلؾ إلى نظرة المجتم راسسرة رال ادات رالت اليد رمشاكؿ
اجتماويػػي رروايػػي اسطفػػاؿ رتيرهػػا كػػذلؾ اتضػػح تفػػارت ػػي نسػػب الترقػػؼ تسػػتب مشػػاكؿ
الحصػػرؿ ومػػى التمريػػؿ التػػي تمعػػت %4.5لانػػاث م اتػػؿ  %18.2لمػػذكرر نظ ػ اهر النخفػػاض

درجػػي اوتمػػاد اإلنػػاث ومػػى التمريػػؿ مػػف مصػػادر خارجيػػي رأظ ػػرت النتػػا ح أيض ػاه اف الػػذكرر

أكوػػر ورضػػي لمترقػػؼ تسػػتب الح ػرادث  5.3لانػػاث م اتػػؿ  %9.7لمػػذكرر ري ػػرد ذلػػؾ إلػػى
ارتفاع مخاطر مشرروات الذكرر أكور مف اإلناث ومي .)2015

 .3األثر االقتصادي لريادة األعمال عمى العمالة5

يػػتـ ت يػػيـ اسوػػر االقتصػػادي لريػػادة اسومػػاؿ مػػف خػػالؿ مؤشػرات ال مالػػي رترق ػػات نمػػر

رص ال مؿ راالستومار تير الرسمي ري در ودد رص ال مؿ التي ر رها النشاط الريادي ب
 489,405رصػػي ومػػؿ ػػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ رتمػ وػػدد أرتػػاب ال مػػؿ حػرالي 273,495
رتالتالي تـ تر ير  762,900رصي ومؿ ي جمي مراحؿ المشاري

مرصد الريادة ال المي

.)2013

ر حسػػب مػػا ررد ػػي مسػػح السػػكاف التػػالعيف يشػػكؿ المنخرطػػرف ػػي المشػػاري الرياديػػي

الشػ ػػتاتيي نحػ ػػر  %17مػ ػػف إجمػ ػػالي ال ػ ػػامميف الفمسػ ػػطينييف وػ ػػاـ  2012رأف وػ ػػدد المشػ ػػاري
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الرياديػػي لمشػػتاب قػػد تمعػػت  135ألػػؼ مشػػررع  %52مشػػاري ناش ػ ي  %36مشػػاري حديوػػي

نص ػػف ا يرظ ػػؼ وم ػػاؿ فخػ ػريف  %12دخم ػػت مرحم ػػي االس ػػت رار رأص ػػتح  %68من ػػا يرظ ػػؼ
وامميف فخريف) رقػد تتػيف أف الريػادييف قػد رظفػرا  107,863مرظػؼ ػي منشػغت ـ ػي جميػ
المراحؿ روميه تف ودد المنخػرطيف ػي المنشػغت الرياديػي لمشػتاب نحػر  242,542شػخص
مػػن ـ  87ألػػؼ ػػي المشػػاري الناش ػ ي  110,847شػػخص ػػي المشػػاري الحػػديث 44,473
شخص ي المشاري المست رة وتد اهلل رفخررف .)2014

ترق ػػات نمػػر ػػرص ال مػػؿ ػػي أرسػػاط الرجػػاؿ مػػف الف ػػي ال مريػػي  35سػػني ػػأكور أكتػػر

مػف ترق ػػات النمػر ػػي أرسػاط الف ػػي ال مريػي اسصػػعر  )34-18إال اف ترزيػ ال ػػدد المترقػ
مف الرظا ؼ ي الخمػس سػنرات ال ادمػي تميػؿ لصػالح الف ػي ال مريػي اسصػعر رتالتػالي تكػرف
المشاري الرياديي الشتاتيي مصد اهر هاماه لخمؽ رص ومؿ إضا ي إلى ذلؾ تف ترق ػات رجػاؿ
اسومػاؿ الػػذيف يسػتخدمرف التكنرلرجيػػا رالت نيػػات الحديوػي مرتف ػػي .رقػػد تمعػت نسػػتي المسػػتومريف

تير الرسمييف مف السػكاف التػالعيف الػذيف قػدمرا اسمػراؿ إلػى شػخص لتػد نشػاط ريػادي م ػيف
خػػالؿ السػػنرات الػػوالث الماضػػيي حػرالي  %2.6رقػػد تم ػ إجمػػالي االسػػتومارات تيػػر الرسػػميي
حػرالي  317.68مميػػرف درالر أمريكػػي ريموػػؿ حػرالي  %3.18مػػف النػػاتح المحمػػي اإلجمػػالي
ل ػػاـ  2012رذلػػؾ م اتػػؿ  %3.19ر  %1.52ػػي السػػنرات  2010ر  2009ومػػى التػرالي
مرصد الريادة ال المي .)2013

 .2التحديات التي تواجه قطاع الريادة في فمسطين5

تنػا ومػى المؤشػرات التػي است رضػناها سػػات اه رالتػي تت مػؽ تخصػا ص الريػادييف رراقػ

الش ػػتاب رالت ػػي م ػػف اترزه ػػا انخف ػػاض نس ػػتي الري ػػادييف رارتف ػػاع م ػػدالت التطال ػػي رو ػػدـ ل ػػب
مشاري الريادة الدرر المأمرؿ ي قيادة النمر االقتصػادي ػتف هػذا التنػد سػيحارؿ تحديػد اتػرز
التحديات التي تراجه قطاع الريادة ي مسطيف رخاصي الريادييف الشتاب رذلؾ تنػا ومػى مػا

تػػرز أونػػا تحميػػؿ مؤش ػرات مسػػح مرصػػد الريػػادة الفمسػػطيني رمسػػح ال ػػر ال اممػػي مستأنسػػيف
تت ض اسدتيات الصادرة حرؿ المرضرع .ر يما يمي است راض ل ذب التحديات.
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 .1.2تحديات تتعمق بم ظومة التربية والتعميم والتدريب5
 .1.1.2التربية والتعميم5

تم ػػب الترتيػػي رالت مػػيـ در اهر هام ػاه ػػي إوػػداد رتشػػكيؿ رأس المػػاؿ التشػػري رهػػي مػػف وػػـ

تػػؤور تشػػكؿ ػػاؿ ػػي ترويػػي رترج ػػات الشػػتاب رمػػد اسػػت دادهـ لالنخػراط ػػي التنميػػي كػػرراد
اوميف .ي اني الت ميـ تأساليته الترتريي الت ميديي مف مشكمي ذات أت اد مت ددة ي مسطيف مػف
حيث الكـ رالنرع رالمناهح رأساليب رطرؽ التدريس .رمف المشكالت الراضحي أيضػا انخفػاض

إوداد الطالب ي مدارس الت ميـ الم ني رهي تتركز داخمه ي الت ميـ التجاري .رهناؾ أيضا
مشكمي طتي ي التخصصات الجام يػي رمػد تال م ػا مػ سػرؽ ال مػؿ حيػث تشػير إحصػا ات

الترتي ػ ػػي رالت م ػ ػػيـ إل ػ ػػى اف  %62.2م ػ ػػف مجم ػ ػػرع الط ػ ػػالب متخصص ػ ػػرف ػ ػػي تػ ػ ػرامح ال م ػ ػػرـ
االجتماويػػي رالتجاريػػي رال انرنيػػي رالترتريػػي .رتحظػػى الترتيػػي لرحػػدها تنسػػتي  %31مػػف مجمػػرع
الطػػالب .تينمػػا تمعػػت نسػػتي الطػػالب ػػي ت ػرامح ال ندسػػي رالصػػناوي اإلنتاجيػػي  %7ال مػػرـ

 %11ط المرق اإللكتررني لر ازرة الترتيي رالت ميـ ال الي )http://www.mohe.ps

هػػذا الخمػػؿ ػػي هيكػػؿ التخصصػػات خمػػؽ مشػػكمي وػػدـ المرا مػػي تػػيف الخ ػريجيف رسػػرؽ
ال مػػؿ رهػػي مشػػكمي تاريخيػػي رمزمنػػي أرج ػػا د .ضػػؿ الن يػػب إلػػى وػػامميف الن يػػب )1999
اسرؿ :أف االقتص ػ ػػاد الفمس ػ ػػطيني أون ػ ػػا االح ػ ػػتالؿ ك ػ ػػاف م ي ػ ػػدا رتي ػ ػػر ق ػ ػػادر وم ػ ػػى إح ػ ػػداث
االس ػػتومارات الض ػػررريي ػػي ال طاو ػػات اإلنتاجي ػػي

رل ػػذا ح ػػدوت ج ػػرة ت ػػيف حج ػػـ ال ػػرض

رالطمب تالنسػتي لخريجػي الجام ػات م ػد ترسػ الت مػيـ تراسػطي ازديػاد الػدخؿ الػذي يػتـ خػارج
دررة اإلنتاج الفمسطيني ال ماؿ ي إس ار يؿ ر ي درؿ الخميح) ي حػيف لػـ تترسػ ال طاوػات
اإلنتاجيػػي

سن ػػا كانػػت مكتمػػي ت يػػرد االحػػتالؿ .الوػػاني :رهػػر ي ػرتتط تشػػكؿ وضػػري تالس ػتب

اسرؿ رهر رجرد سرؽ لم مؿ ي إس ار يؿ التي يحصؿ ي ا خريح الجام ي الفمسطيني وندما
ي مؿ ك امؿ يدري ومى اجر ي ادؿ أض اؼ اسجر الذي يحصؿ وميه ي االقتصاد المحمػي
وندما يرظؼ كخريح جام ي رهػذاف السػتتاف تضػا ار لت ميػؿ أهميػي الت مػيـ الجػام ي ػي سػرؽ
ال مؿ.
ررتػػـ التطػػررات المت م ػػي تكػػال السػػتتيف إال أف الخمػػؿ ال يكمػػي ػػي مال مػػي الخ ػريجيف

لسػػرؽ ال مػػؿ مػػا زاؿ مرجػػردا م ػػز از تال ديػػد مػػف ال رامػػؿ اسخػػر موػػؿ انخفػػاض و ا ػػي ال مػػؿ
الم ني رتفضيؿ التخصصات اسخر النظريي.
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م مػػا يكػػف مػػف شػػي

ػػتف نظػػاـ الترتيػػي رالت مػػيـ ككػػؿ لػػـ ي ػػزز لػػد الطػػالب ممكػػه

التػػدتر رالتفكيػػر ريطمػػؽ لػػدي ـ ال ػػدرة ومػػى اإلتػػداع رتموػػؿ هػػدؼ ال مميػػي الت ميميػػي ػػي تزريػػد
الطالب تم ارؼ سات ي رهر ما ال يتال ـ م تشجي الترجه نحػر الريػادة رال مػؿ الريػادي إف
اسمػػر يتطمػػب اف تتحػػرؿ ال مميػػي الت ميميػػي مػػف التزريػػد تم ػػارؼ سػػات ي إلػػى كيفيػػي التحصػػيؿ
الػػذاتي لم ػػارؼ متجػػددة اإلمػػاـ  )2008ر ػػي هػػذا السػػياؽ تكتسػػب ال ػػدرة ومػػى الػػت مـ الػػذاتي
أهميي كتيرة لمريادة تؿ لمتنميي ك مميي شاممي.
 .4.1.2التدريب5

رجدنا أف نسب مف تم را تدريتا أونا إنشا مشػاري رياديػي كانػت منخفضػي رالم ػررؼ

اف الت ػػدريب وممي ػػي إداري ػػي م م ػػي لتط ػػرير الم ػػارات رص ػػياتي الترج ػػات رتط ػػرير رأس الم ػػاؿ
التشػػري تصػػفي وامػػي رحيػػث اف التػػدريب ومميػػي مكمفػػي رتحتػػاج إلػػى مرازنػػات رتمريػػؿ ػػتف
المشػػكمي تت مػػؽ تاختيػػار المجػػاالت المت م ػػي تالتػػدريب لتطػػرير رت زيػػز الم ػػارات رتتمريػػؿ هػػذب
الت ػرامح التدريتيػػي راإلش ػراؼ ومي ػػا يشػػمؿ ذلػػؾ الم ػػارؼ المتخصصػػي رال ػػدرات الالزمػػي لم يػػاـ
تأومػػاؿ م ينػػي إضػػا ي إلػػى التػػدريب الم نػػي الػػذي يكػػاد يكػػرف مف ػػردا .أشػػارت نتػػا ح مسػػح

مرصد اسوماؿ الفمسطيني اف  %57مف الرراد أشاررا إلى اف ودـ استم ارريي المشررع تكمف
ػػي كرنػػه تيػػر م ػرتح رأشػػارت نتػػا ح المسػػح كػػذلؾ إلػػى اف ح ػرالي  %40مػػف الػػرراد يمػػن ـ
الخػػرؼ مػػف الفشػػؿ مػػف إنشػػا مشػػاري رياديػػي رهػػذب الترج ػػات مرتتطػػي ت ػػدـ رجػػرد التػػدريب
رالترويي الالزمي لم ضا ومى هذب الم رقات.

ررت ػػـ أهمي ػػي ال ػػدرر ال ػػذي تم ت ػػه المؤسس ػػات اسهمي ػػي ذات ال الق ػػي ػػي ت ػػدريب ال ػػرراد

الش ػػتاب رتي ػػرهـ لمس ػػاودت ـ ػػي إقام ػػي المش ػػاري الريادي ػػي المال م ػػي إال اف م ػػا ت ػػرـ ت ػػه ه ػػذب
المؤسسات تير كاؼ أماـ تزايد م دالت التطالي رن ص الم مرمات رالم ػارات الالزمػي لم مػؿ
الريادي.
 .4.2تحديات البيئات العامة5

 .4.2.4البيئة القا و ية والتشريعية5

ال يتػػدر أف هنػػاؾ أيػػي اهتمامػػات تالمشػػرروات الصػػعيرة رالرياديػػي مػػف قتػػؿ المشػػرويف

انرف االستومار ومى ستيؿ المواؿ يخمر مف أيي نصرص ذات والقي ت ذب المشرروات التي
تحتػػاج إلػػى ونايػػي رروايػػي رتشػػجي

كػػذلؾ ال تتضػػمف أيػػي ق ػرانيف أر مشػػاري ق ػرانيف خاصػػي

تالشػػتاب رتطػػريرهـ إشػػارات إلػػى والقػػي الشػػتاب تسػػرؽ ال مػػؿ أر دررهػػـ ػػي التنميػػي .ريشػػكؿ
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اإلطػػار ال ػػانرني رالتش ػري ي وػػادة وػػامال م م ػاه ػػي تطػػرير المشػػاري رالحفػػاظ ومي ػػا رحمايػػي

ح ػػرؽ المؤسسػػيف رالمسػػاهميف ر ػػا لػػذلؾ ػػتف اال ت ػػار إلػػى موػػؿ هػػذب التش ػري ات يموػػؿ تحػػديا

هاماه أماـ تطرير قطاع الريادة ي مسطيف.
 .4.4.2البيئة االقتصادية5

هنػػاؾ والقػػي طرديػػي تػػيف النمػػر راالسػػت رار االقتصػػادي رتػػيف إنشػػا المشػػاري رترليػػد

ػػرص ال مػػؿ تػػؿ إف كا ػػي المؤش ػرات االقتصػػاديي تزدهػػر رتتطػػرر ػػي ظػػؿ النمػػر راالسػػت رار
االقتصػػادي .ل ػػذلؾ ػػتف التي ػػي االقتصػػاديي ػػي مس ػػطيف تش ػػكؿ م رقػػا ت ػػار از سن ػػا تي ػػي تي ػػر
مست رة ترتف

ي ا م دالت التطالي رالف ػر رت تمػد ي ػا الحكرمػي ومػى المسػاودات الخارجيػي

إضا ي إلى السياسات اإلس ار يميي تجاب االقتصػاد الفمسػطيني راالتفاقيػات التػي ت يػدب .تموػؿ هػذب
التي ػػي وػػاماله طػػارداه لممشػػاري رلػػيس جاذت ػاه فػػي إطاره ػػا أ ػػاد  %91مػػف الريػػادييف ان ػػـ لػػـ
يستطي را تصدير منتجات ـ ناهيؾ وف ص رتي الحصرؿ ومى المراد الخاـ رخػدمات التسػريؽ
ػػي ظ ػػؿ الحص ػػار رالحػ ػراجز اف اس ػػتمرار ارتف ػػاع اسسػ ػ ار رارتف ػػاع م ػػدالت الف ػػر رالتطال ػػي
يضػ ؼ ال ػػدرة الشػ ار يي لص ػراد رمػػف وػػـ ي مػػؿ ومػػى ضػػيؽ اسسػراؽ رانخفػػاض إمكانيػػي الترسػ

ي حجـ المتي ات حاسمر الذي يؤور ي نجاح المشاري راستدامت ا ررأينا كيؼ اف  %56مػف

الريػػادييف أ ػػادر اف وػػدـ االسػػتمرار نػػاجـ وػػف وػػدـ الرتحيػػي ركيػػؼ اف  %40لػػـ ي ػػدمرا ومػػى
إنشا مشاري خر ا مف الفشؿ ي ظؿ هذب التي ي تير المست رة.
 .3.4.2البيئة المؤسسية5

تشػػمؿ التي ػػي المؤسسػػيي أر اإلطػػار المؤسسػػي كا ػػي المؤسسػػات ذات ال القػػي تتطػػرير

درر الشػ ػػتاب س ػ ػرا كانػ ػػت و ا يػ ػػي اجتماويػ ػػي اقتصػ ػػاديي ار تخػ ػػتص ػ ػػي احتضػ ػػاف ارانجػ ػػاح

المشاري الرياديي أر ت دـ ل ا الدوـ رالتمريؿ .ر ي هذا االطار ررتػـ تطػرير وػدد المؤسسػات

ر ػػا لمت ريػػؼ السػػاتؽ إال اف هنػػاؾ ن صػػا ػػي ت ػػض أنراو ػػا موػػؿ مؤسسػػات ت ػػديـ الخػػدمات
المرجستيي لممشاري الرياديي لمشتاب تسريؽ استشارات ماليي روانريػي ...ال)) حيػث ت ػرـ هػذب
المؤسسػػات تػػدرر م ػػـ ػػي تف يػػؿ درر الشػػتاب إال أن ػػا تحتػػاج ر ػاه لد ارسػػي حديوػػي المػػالكي

رلداردة  )2011إلى تطرير هذا الدرر ي جرانب مختمفي خاصي تطرير فليي قيام ا ت مم ا
رمضػاميف ترامج ػا رأنشػطت ا رتناهػا رتي ت ػا ال امػي ر ػي إوطػا حيػ از أكتػر لمشػتاب ػي قيػادة
رترجيػػه مؤسسػػات ـ تحيػػث تصػػتح جاذتػػي ت ػػرة لمشػػتاب كتط ػػار لتف يػػؿ طاقػػات ـ .رحتػػى ت ػػرـ
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قراءات استراتيجية

المؤسسات ت ذا التعيػر رتحػدث التطػرر المطمػرب يت ػى هػذا االطػار المؤسسػي أيضػا تحػديا

ماواله.

 .3.2السياسات الحكومية5

نظػ ػ ار لم ػػدرر اسساس ػػي الت ػػي ت ػػرـ ت ػػه الحكرم ػػي ػػي مج ػػاؿ تش ػػجي رتط ػػرير المش ػػاري

الرياديػػي تصػػفي خاصػػي رتف يػػؿ درر الشػػتاب ػػي التنميػػي تصػػفي وامػػي تننػػا نالحػػظ اف مجمػػؿ
التحديات التي است رضناها رتيرها تتأور تطري ي أر تػأخر تسياسػات الحكرمػي مػف الراضػح
ان ػػه ال ترج ػػد سياس ػػات مالي ػػي أر ن دي ػػي لتش ػػجي المش ػػاري الريادي ػػي

ػػد أشػ ػرنا إل ػػى اف ق ػػانرف

تشػ ػػجي االسػ ػػتومار يخمػ ػػر مػ ػػف أيػ ػػي إشػ ػػارات لموػ ػػؿ هػ ػػذب المشػ ػػاري  .هػ ػػذا إضػ ػػا ي إلػ ػػى م انػ ػػاة
المشرروات تصفي وامي مف التيررقراطيي تير الكؼ اراج ار ات ترخيص رتأسيس تير مرني
رت يػدات ػي الت امػؿ مػ الج ػات الرسػميي .هػذا إضػا ي إلػى تيػاب الشػفا يي رسػيادة ال ػانرف
رقص ػػرر السياس ػػات الحكرمي ػػي و ػػف ت ػػر ير م ارك ػػز م مرم ػػات رتيان ػػات لممش ػػاري الريادي ػػي ػػي

الػ ػراردات ذات ال الق ػػي رتي ػػاب التػ ػرامح الداوم ػػي رالمس ػػاودة رال ػ ػرانيف رالتشػ ػري ات الالزم ػػي

روػػدـ رض ػ سياسػػات مال مػػي لتف يػػؿ درر الشػػتاب ػػي المشػػاركي ػػي اتخػػاذ ال ػرار رمشػػاركي
النسا

ي ال ر ال اممي .مػف الراضػح أف درر السياسػات الحكرميػي اومػي أر أساسػي رمػف وػـ

ػػتف تيػػاب ه ػػذب السياسػػات يش ػػكؿ تػػال ش ػػؾ تحػػديا ر يسػػياه أم ػػاـ دخ ػػرؿ الش ػػتاب ل طػػاع ري ػػادة

اسوماؿ.

 .2.2تحديات تمويمية ومالية5
 .1.2.2مصادر التمويل5

أشػرنا ػػي م ػػرض الحػػديث وػػف ح ػػا ؽ الريػػادة اف  %39مػػف الريػػادييف كػػاف تحػػريم ـ

ذاتيػػا رالتػػاقي تمريػػؿ خػػارجي مػػف أ ػراد اسس ػرة رالتنػػرؾ راسصػػدقا

رتشػػير أدتيػػات المرضػػرع

ومرما اف التمريؿ ي تتر م ف اهـ الم رقػات التػي تراجػه الريػادييف ػي كويػر مػف التمػداف .ررتػـ

انتشػػار ح ػرالي  22تنكػػا ػػي مسػػطيف رال ديػػد مػػف مؤسسػػات اإلق ػراض ػػاتف أصػػالي دا ػرة
التنميػػي ػػي الركالػػي رتيرهػػا) رت ػرامح تمريػػؿ محػػدرد مػػف قتػػؿ مؤسسػػات أهميػػي أخػػر

أر درليػػي

موػػؿ ترنػػامح اسسػػر اسشػػد ػ ار حDeepح التػػات لترنػػامح اسمػػـ المتحػػدة اإلنمػػا ي إال أف هنػػاؾ
وزر ػػا راض ػػحا مػػف قت ػػؿ م ظػػـ ه ػػذب التػ ػرامح وػػف إقػ ػراض الش ػػتاب ك ػػرف هػػذب الشػ ػريحي أكو ػػر

مخاطرة مف الشػ ار ح اسخػر

رهنػاؾ انطتاوػاه سػا دا تػاف شػريحي الشػتاب اقػؿ مسػؤرليي رختػرة

إضػػا ي إلػػى الخػػرؼ مػػف دوػػـ المشػػاري الصػػعيرة الناشػ ي رنتيجػػي ل ػػذا الترجػػه ػػتف مؤسسػػات
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دوػػـ المشػػاري الصػػعيرة ال ت تتػػر ش ػريحي الشػػتاب ش ػريحي تسػػري يي قا مػػي تػػذات ا اسمػػر الػػذي
ان كػػس ومػػى وػػدـ ت ػػديـ هػػذب المؤسسػػات سي منػػتح تمػػريمي خػػاص ت ػػذب الش ػريحي المػػالكي

رلػػداردة  .)2011لػػذلؾ يمجػػا الشػػتاب لصهػػؿ راسصػػدقا رهػػذب مصػػادر تيػػر مسػػتدامي رقػػد ال
يتر ر لدي ا ما يكفي رمف وػـ يموػؿ تػر ير مصػدر لتمريػؿ المشػررع و تػي ح ي يػي أمػاـ الشػتاب
الريادييف.
.2.4.4انخفاض مستريات الدخؿ:

يترارح مترسط دخؿ الفرد ي قطاع تزة مف  800-700درالر رقد ال يتجػارز 1500

درالر ي الضفي العرتيػي رأمػاـ م ػدالت التطالػي رالف ػر المرتف ػي ػتف انخفػاض مترسػط دخػؿ
الفػػرد يم ػػب در اهر سػػمتياه ػػي قػػدرة اس ػراد ومػػى تكػػريف المػػدخرات التػػي قػػد تشػػكؿ مصػػد ار هام ػاه
لمتمريؿ الذاتي الذي رصؿ إلى  %40ط كما اشرنا .رمػف جانػب فخػر ي مػؿ انخفػاض دخػؿ
الفرد ومى ض ؼ ال درة الش ار يي ي انخفاض حجـ الطمػب الػالزـ لتحريػؾ الػدررة االقتصػاديي.

رهذا الرض مرتتط ت د است رار التي ػي االقتصػاديي ر ػاه لالسػت راض السػاتؽ ونػد الحػديث وػف
التي ات ال امي.

 .3.4.4ارتفاع تكاليؼ إنشا المشاري :

ت اني اسراضي الفمسطينيي مف ارتفاع المستر ال اـ لصس ار تف ؿ الحصار راالن ساـ

رالتػػأور تمسػػتريات اسسػ ار ػػي إسػ ار يؿ ناهيػػؾ وػػف ارتفػػاع تكػػاليؼ الم ػػامالت تسػػتب ارتفػػاع
تكاليؼ الن ؿ الناجـ وف ارتفاع المحررقات روف طرؿ ترات االنتظار ومى الحراجز رالم اتر
رالمران  .اسمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليؼ إنشا المشاري رارتفػاع تكػاليؼ التصػني

ممػا

يضػ ؼ قػدرة هػػذب المشػاري ومػى المنا سػػي رالنفػاذ لصسػراؽ رقػػد يشػكؿ هػذا السػػتب أحػد أرجػػه

مشكمي ودـ التصدير التي تحدونا ون ا مست اه.
.5.2الخدمات الموجستية5

تحتػػاج المشػػاري الرياديػػي لمشػػتاب لػػدوـ خ ػػاص تسػػتب ا ت ػػار هػػذب الش ػريحي لمختػػرات

الالزم ػػي رم ػػف و ػػـ يراج ػػه الش ػػتاب الري ػػاديرف ن صػ ػاه راض ػػحاه ػػي ال دي ػػد م ػػف أرج ػػه الخ ػػدمات
المرجس ػػتيي روم ػػى أرسػ ػ ا ت ػػر ر م ارك ػػز لمم مرم ػػات رالتيان ػػات المت م ػػي ت ػػأنراع المش ػػاري رط ػػرؽ

التػػرخيص رالتصػػرير رمػػد تػػر ر السػػم التديمػػي رالمنا سػػي راإلجػ ار ات المطمرتػػي رال القػػي مػ

المؤسسػػات الرسػػميي رمػػد تػػر ر مؤسسػػات راويػػي رداومػػي رتيػػر ذلػػؾ .كػػذلؾ هنػػاؾ حاجػػي
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لمؤسسػ ػ ػػات ت ػ ػ ػػدـ الخػ ػ ػػدمات المت م ػ ػ ػػي تالتسػ ػ ػػريؽ راالستشػ ػ ػػارات اإلداريػ ػ ػػي رالماليػ ػ ػػي رال انرنيػ ػ ػػي

رالمحاستيي اراوداد الدراسات رالتدريب.

تموػ ػػؿ التحػ ػػديات السػ ػػات ي الم رقػ ػػات الر يس ػ ػػيي الت ػ ػػي تراجػ ػػه الش ػ ػػتاب الريػ ػػادييف لمتػ ػػد

تمشػػاري ـ أر حتػػى التفكيػػر ػػي إنشػػا مشػػررع رتػػأتي هػػذب التحػػديات ػػي الس ػياؽ السياسػػي
راالجتماوي ال اـ الذي يموؿ ي ذاته م رقا وامػا الو ا ػي المجتم يػي رالفرديػي ال تشػج ومػى
الريادة راالتتكار رتحمؿ المسؤرليي رالمجاز ي رت تؿ المخاطرة تؿ تنزع نحر التحث وف رظيفي

دا مػػي رخاصػػي حكرميػػي رقػػد ال يرج ػ ذلػػؾ إلػػى ويػػرب تنيريػػي ػػي المجتم ػ ت ػػدر مػػا تت مػػؽ
تػػال مؽ رالخػػرؼ ال ػػاـ النػػاجـ وػػف وػػدـ االسػػت رار ػػي ظػػؿ ممارسػػات يرميػػي لالحػػتالؿ تج ػػؿ
اإلقداـ ومى الريادة رتحمؿ مخاطرها أم اهر ص تاه يمصب الشؾ رودـ ال يـ.

ثالثا – ادرتاتقجقات أخرى (العؿل اجملزأ والعؿل عن بُعد)
 .1العمل المج أز
أف ال م ػػؿ المجػ ػ أز ي تت ػػر ظ ػػاهرة جدي ػػدة ػػي مج ػػاؿ االقتص ػػاد الرقم ػػي إذ يمك ػػف سي

شػػخص ػػي أي مكػػاف ال مػػؿ مػػف خػػالؿ منصػػي ومػػى شػػتكي اإلنترنػػت تمجػػرد أف يكػػرف ه ػػذا
ري رؼ ال مؿ المجػ أز
الشخص مزرداه تج از كمتيرتر رتتمكانيي الدخرؿ إلى شتكي اإلنترنتُ .
تأنػػه وتػػارة وػػف سمسػػمي مػػف الم ػػاـ التجاريػػي الصػػعيرة التػػي جػػرت تجز ت ػػا مػػف مشػػررع أكتػػر
حجماه تما ي ذلؾ أنشطي موؿ دراسي أتحاث السرؽ ارادخاؿ التيانات رالتح ؽ مف التيانات

رتص ػػحيح اسخط ػػا المطت ي ػػي رالترجم ػػي رالتحري ػػر رم ػػا إل ػػى ذل ػػؾ رمن ػػا أيض ػػا التص ػػميـ
الج ار يكي رحتى تطرير الترمجيػات .ريػتـ مػف خػالؿ هػذب المنصػات ت سػيـ ال مميػات التجاريػي

الكتي ػرة رالم ػػدة إلػػى م ػػاـ أصػػعر رمنفصػػمي يكػػرف تاإلمكػػاف اسػػتكمال ا ػػي تضػػرف و ػراف أر
سػػاوات حيػػث يػػتـ د ػ متػػال ماليػػي وػػف كػػؿ م مػػي يػػتـ إنجازهػػا رتحيػػث تت ػرارح قيمػػي هػػذا
الت ػػريض مػػا تػػيف تض ػ ي سػػنتات أميركيػػي أر درالر أمريكػػي راحػػد .رتتضػػمف موػػؿ هػػذب الم ػػاـ
النمرذجي ػػي أتح ػػاث السػ ػرؽ رونرن ػػي رس ػػا ؿ اإلو ػػالـ رجمػ ػ الم مرم ػػات ارادخ ػػاؿ التيان ػػات

رالتح ؽ مف التيانات رتصحيح اسخطا المطت يي رالترجمي رالتحرير رما إلى ذلؾ world

.)bank,2013

أُويػ ػػر مرضػ ػػرع ال مػ ػػؿ المج ػ ػ أز كغليػ ػػي جديػ ػػدة لممسػ ػػاهمي ػ ػػي تخفيػ ػػؼ م ػ ػػدالت تطالػ ػػي
الخريجيف مف ِقتؿ التنؾ الدرلي الذي أود ممخصا تنفيذيا تالمعي ال رتيي لدراسي جدر ت نراف ح
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ال م ػ ػػؿ المج ػ ػ ػ أز وم ػ ػػى شػ ػ ػػتكي الم مرمػ ػ ػػات الدرليػػ ػػي اإلنترنػ ػ ػػت) رالف ػ ػػرص المتاحػ ػ ػػي لص ارضػ ػ ػػي

الفمسطينييح



تشير دراسي التنؾ الدرلي حإف ال مػؿ المجػ أز ذر صػمي تاس ارضػي الفمسػطينيي ومػى رجػه
الخصػػرص نظػ اهر لكرنػػه ي مػػؿ ومػػى تمكػػيف تػػي الشػػتاب رالنسػػا مػػف النفػػاذ إلػػى الرظػػا ؼ ػػي
اقتصاد الم ر ي ال المي.ح رتؤكد أف ال مؿ المج أز قػد يتػرؾ أوػ اهر كتيػ اهر ومػى ال مالػي راالقتصػاد

الفمسطيني .رت در نتا ح الدراسي تصررة متحفظي ودد رص ال مؿ تدراـ جز ي رالتي قد يػتـ

خم ػا مػػف خػػالؿ ال مػػؿ المجػ أز خػػالؿ السػنرات الخمػػس ال ادمػػي تنحػػر  55,000رصػػي ومػػؿ

إال أف اسوػػر الف مػػي قػػد يكػػرف أكتػػر تكويػػر نظػ اهر لمنمػػر السػري الػػذي تشػ دب الصػػناوي ال الميػػي.

كمػػا ت تػػرح الد ارسػػي أيضػاه اسدرار التػػي يمكػػف أف يم ت ػػا أصػػحاب المصػػمحي المختمفػػيف لتطػػرير

صػػناوي ال مػػؿ المج ػ أز تمػػف ػػي ـ الحكرمػػي رالج ػػات المانحػػي رال طػػاع الخػػاص راسرسػػاط

اسكاديميي رالمنظمات تير الحكرميي تاإلضا ي إلى تي الشتاب رالنسا الفمسطينييف.

رمف أجؿ المساودة ي تد هذب ال مميي تف التنؾ الدرلي سي مؿ ومى تصميـ ترامح
تجريتيي لصراضي الفمسطينيي الستحداث أمومي ومى ال مؿ المج أز رتس يؿ الشراكات تيف مراقػ
التجمي الدرليي راسطراؼ المحميي التي يمكف أف تم ب درر الرسيط ي ال مؿ المجػ أز ػي هػذا

المجاؿ الجديد مف الفرص.

العمل المج أز واقعيا5

وممي ػػا ال ترج ػػد أي مرج ي ػػي مرو ػػي أر مكترت ػػي سنػ ػراع ركمي ػػات أر ال م ػػؿ المجػ ػ أز ػػي

مسطيف ريطمؽ ومي ا الت ض الت يد) رال ال يـ السرقيي رالتجاريي ل ا .رما يتـ االوتماد وميه
هر م ر ي الخت ار تالسرؽ .ر ي سياؽ االهتماـ تالمرضرع قاـ اتحػاد شػركات ت نيػي الم مرمػات
ػ ػ ػػي مسػ ػ ػػطيف  PITAت مػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػتيف لصس ػ ػ ػراؽ الخارجيػ ػ ػػي المناسػ ػ ػػتي إلمكانػ ػ ػػات الشػ ػ ػػركات
الفمسػػطينيي .الد ارسػػي اسرلػػى قامػػت ت ػػا مؤسسػػي ميرسػػى كػػرر رخمصػػت إلػػى أف أهػػـ  3أسػراؽ

عنوان الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌة Feasibility Study: Microwork For The Palestinian Territories.
لتحمٌل التقرٌر الكاملٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً www.worldbank.org/we
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إقميميػػي لنػػا هػػي ومػػى الترتيػػب مػػف حيػػث الحجػػـ الكيػػاف اإلس ػ ار يمي رالمممكػػي اسردنيػػي رالمممكػػي

ال رتيي الس رديي إسميـ .)2015

الدراسي الوانيي كانت ي صيؼ  2013رقامت ت ػا شػركي أمريكيػي متخصصػي ركػاف
مف نتا ح الدراسي :)PITA, 2013
• ي التي المتاشر :التركيز ومى أسراؽ ال راؽ – درؿ رسط أ ري يا – أ عانستاف
• ي الخميح :التحث وف شراكات م

رص ض يفي أماـ المنا سيف

• ي أرررتا رأمريكا :التركيز ومى خدمات الت ريب رالتمويؿ التجاري ي المنط ي
تر دراسي إسميـ اف ال مؿ المج أز ي رد تالفا دة ومى الفمسطينييف مف خالؿ:
 تخفيض نستي التطالي ي مسطيف
 االسػتفادة مػػف ال مالػػي الحاليػػي التػػي ال تمػارس ومػػؿ مناسػػب ر ذات ت مػػيـ مترسػػط

أر والي

 زيادة الدخؿ الرارد إلى مسطيف
 زيادة خترة ال مالي الفمسطينيي ي اكتساب خترات أكور
رتؤكد الدراسي ومى اف هناؾ ال ديد مف الم ي ات موؿ:

أراله  ...مف الجانب الحكرمي:


قانرف ال مؿ الفمسطيني ال يحمي المشعؿ المحمي المت اقد م الشركات الدرليي



مشكمي التحريؿ إلى مسطيف



ض ؼ المحفزات الحكرميي لاستومار ي مجاؿ صناوي التكنرلرجيا أر تيات ا)



تياب التخطيط الرطني تجاب دوـ االقتصاد المتني ومى الم ر ي



الصررة النمطيي لفمسطيف لد المجتم الدرلي

وانياه  ...مف الجانب الخاص ر اسكاديمي:

 ض ؼ الكادر الفمسطيني نستياه ي المجاالت المطمرتػي ر ضػ ؼ اإللمػاـ تالم ػايير

الدرليي لم مؿ



http://pita.ps/sites/default/files/studies/palestinian_ict_sector_2.0_report
_english.pdf

61

د.مازن العجمة  -أ.ايمان الخضري

 ض ػ ؼ و ا ػػي ال مػػؿ وػػف ت ػػد لػػد الكػػادر الفمسػػطيني ر تيػػاب و ا ػػي الت امػػؿ م ػ

المست مؾ الدرلي

 ضػ ػ ػ ؼ ال ػ ػػدرة االس ػ ػػتوماريي ػ ػػي ال ط ػ ػػاع الخ ػ ػػاص الفمس ػ ػػطيني ػ ػػي مج ػ ػػاؿ ت ني ػ ػػي
الم مرمات
 ض ؼ مصادر التمريؿ لممشاري الخاصي ي مجاؿ الت نيي
 ميؿ الكادر الفمسطيني لترؾ ال مؿ الخاص إلى ال طاع ال اـ

 ض ؼ المعي اإلنجميزيي لد الكوير مف الخريجيف رم ارات ال ار ة

 .4العمل عن ُبعد

تُ رؼ منظمي ال مؿ الدرليي نظاـ ال مؿ وف ت د تأنه ح نظاـ ومؿ قا ـ ي مكاف ت يػد
وف المكتػب الر يسػي أر مراقػ اإلنتػاج حيػث يكػرف ال امػؿ منفصػاله وػف االتصػاؿ الشخصػي
م ال امميف اآلخريف رت رـ التكنرلرجيا الحديوي مف خالله تتسػ يؿ انفصػاؿ ال امػؿ وػف مرقػ

ال مػؿ الرسػمي مػف خػالؿ تسػ يؿ ومميػي االتصػاؿ أتػر ماضػي  .)2015هنػاؾ والوػي أنػراع
مف ال مؿ وف ت د:
 التفرغ الكامؿ أر الدراـ الكامؿ.
 التفرغ الجز ي أر الذي ي مؿ وف ت د ترة مف الرقت.
 ال مؿ وف ت د تالطمب أر ر ؽ الظررؼ.

ررتـ اف الفكرة تدأت درليا تال مؿ وف ت د مف المنزؿ إال أن ػا ترسػ ت لتشػمؿ ال مػؿ
ػي أي مكػاف رلػيس ػي المنػزؿ ػط .تػدأ النػاس يػؤدرف م ػاـ رظػا ف ـ ػي الفنػادؽ ر ػي
السيارات ر ي الم اركػز الخاصػي لم مػؿ وػف ت ػد سػرا أنشػأت ا شػركات أر مجتم ػات محميػي
حيػث يمكػف ال يػاـ تم ػاـ ال مػؿ وػف ت ػد ػي أي مكػاف تتػر ر يػه الشػتكات اإللكتررنيػي سػرا

كانت سمكيي أر السمكيي .ر يما نتذب وف أهـ اسساليب المتت ي الماكف ال مؿ وف ت د جام ي
الممؾ وتد ال زيز :)2007
أ .ال مؿ وف ت د مف المنزؿ (Telehomeworking
ب .ال مؿ ي مراق مج زة وادة ما تكرف قريتي مف المنزؿن موؿ:

 -مراكز الجرار :هي م ار ؽ م دة إلكتررنياه يتشارؾ ي ا مختمؼ المستخدميف رتات ي

لممجتم المحمي تنش ا مجمروي شركات أر رجاؿ أوماؿ متتكريف مست ميف.
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 -أكػراخ االتصػاالت )  ( Telecottagesأر م اركػز اتصػاؿ الحػي :هػي م اركػز

إلكتررنيي وادة ما تنشأ ي المناطؽ الريفيي رالنا يي حيػث تػزرد المجتمػ المحمػي تالت نيػات
المطمرتي ر اهر.

 -المكاتب الفرويي :هي رحدات منفصمي ضمف شركي محددة.

ج .ال مؿ ي أي مكاف تديؿ لمكاف ال مؿ حيث يمكف لرسػا ؿ االتصػاالت أف تػر ر
شتكات االتصاؿ تصررة مريحي موؿ:

 -مراكز االتصاؿ وف ت د  ( Telecenters ) :هي أماكف م دة تأج زة إلكتررنيي

لم مؿ ي مكاتب وف ت د رليس تالضرررة أف تكرف قريتي مف منزؿ ال امؿ وف ت د.
 -م اركػز ال تػرط  ( Touchdown ):هػي محطػات ومػؿ مؤقتػي وػادة مػا ت ػ

ػي

أماكف تممك ا الشركي.

د .ال مػؿ ػي م اركػز المكالمػات  ( Call Centers ) :رهػي أمػاكف يرجػد ي ػا ومػاؿ

ال ػاتؼ لم يػاـ تمكالمػات أر الػرد ومػى مكالمػات تاسػتخداـ ت نيػي ترزيػ المكالمػات التم ػا ي
روػادة مػا تسػتخدـ ي ػا أج ػزة تجمػ تػيف أج ػزة الحاسػرب رال ػاتؼ .رت ميػدياه يرجػد مركػز

المكالمات ي مرق الشركي لكف االتجاب الحديث هر صم ا وف مركز الشركي  .موػؿ مركػز
المكالمػات لشػركي دؿ اسمريكيػي لمحاسػرب المرجػرد ػي ال نػدن رهػر مػف أسػاليب نظػاـ

»استخداـ اإلمكانات الخارجيي
ه ػ  .ال مػؿ ػي ال ديػد مػف اسمػاكف التػي تتعيػر مػ الرقػت :موػؿ ال امػؿ الن ػاؿ أر
المتجرؿن رالذي ينجز وممه مف سيارة أر ندؽ أر مف مكتب ال ميؿ.
ر .ال مؿ وتر الدرؿ رال ارات:

-ال مػؿ وػف ت ػد وتػر الحػدرد  ( Transborder Teleworking ) :رذلػؾ ونػدما

تفصؿ الحدرد الدرليي المشتركي تيف مؤدي ال مؿ رصاحب ال مؿ.
-ال مػؿ وػف ت ػد وتػر الشػراط

 ( Offshore Teleworking ) :رذلػؾ ونػدما

ينت ؿ ال مؿ إلى منط ي ومالي رخيصي أر تي ي ومؿ أقؿ تشدداه ي لرا ح رنظـ ال مالي روادة

ما تكرف نا يي جع ار ياهن رهذا أيضاه مف أساليب نظاـ استخداـ اإلمكانات الخارجيي

ومى الص يد الفمسػطيني تػدأ ت ػض الشػتاب الخػريجيف ػي تػزة تاالرتتػاط ت ػرد ومػؿ

مؤقتي م شركات خارجيي ي مجػاؿ االتصػاالت رالتكنرلػرجي حيػث رلػدت كػرة شػركي إومػؿ
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تال حدرد لتر ير رص ومؿ وف ت د ػي ظػؿ تفػاقـ اسرضػاع االقتصػاديي نػدرة ػرص ال مػؿ.
راتج ت ودة شركات لتتني كرة ال مؿ وف ت د أتر ماضي .)2015

رهنػػاؾ مشػػاري تمرل ػػا مؤسسػػات درليػػي لمتػػرريح لفك ػرة ال مػػؿ وػػف ت ػػد موػػؿ مشػػررع
 eworkال ػػذي ينظم ػػه مش ػػررع اسم ػػـ المتح ػػدة اإلنم ػػا ي رترو ػػى اسرن ػػررا رمؤسس ػػي الت ػػارف
مشاري مماومي رحسب إ ادات لمس رلي هذب المشاري

اف هناؾ إقتاال رنجاحا رتػـ الم رقػات

إال اف حجـ الفرص المتاحي لم مؿ وف ت د مازاؿ محدردا تال شرات مف الشتاف.

خالصة
مف نا مي ال رؿ اإلقرار تالدرر ال اـ الذي تم ته كا ي الستؿ التي تـ است ارضػ ا أوػالب

رال شؾ تأن ا قد من ت ومى اسقؿ مف تصاود م دالت تطالي الشتاب إلػى مسػتريات أومػى.
اف هذب النتيجي ال تت ارض م ما ترصػمنا إليػه تشػأف وػدـ قػدرة هػذب السػتؿ جمي ػا منػ ت ازيػد
م دالت التطالي ضال وف تراج ا إلى الم ػدالت الم ترلػي تنػا ومػى تجػارب الػدرؿ المشػات ي
رالمجاررة .رال تد التأكيد هنا ومى اف ذلؾ ليس له والقي تمد جدرها تؿ تالتي ي ال امي التػي
ت مؿ ي ا المنشػغت الصػعيرة رريػاديي اسومػاؿ ركا ػي السػتؿ اسخػر

رالتػي تموػؿ تي ػي م رقػي

لترليد رص ال مؿ ومى كا ي المستريات الكميي رالجز يي المت م ي ت ذب الم رقات.
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الفصل الثالث
متطلباث تفعيل اسرتاتيجياث عالج بطالت الشباب
انت ينػػا حػػاال مػػف اسػػت راض راقػ اسػػتراتيجيات حػػؿ مشػػكمي تطالػػي الشػػتاب ررأينػػا كيػػؼ
أف وػػدـ قػػدرت ا ومػػى اف تموػػؿ حمػرال جذريػػي إنمػػا ي ػػرد لرجػػرد تي ػػي سياسػػيي تيػػر مسػػت رة رتي ػػي
اقتصػػاديي اراداريػػي تيػػر مراتيػػي تػػأو ار ت ػػدـ االسػػت رار السياسػػي رت رامػػؿ أخػػر ذات طتي ػػي نيػػي
راقتصػػاديي .روميػػه يكػػرف مػػف المنط ػػي اف نخػػتـ هػػذب الد ارسػػي تفصػػؿ يتضػػمف م ترحػػات راق يػػي
رمرني ذات والقي متاشرة تالمشػكمي تسػاود ػي تف يػؿ متطمتػات اسػتراتيجيات الحػؿ التػي ت مػؿ
ي تي ي ص تي رم دة.

أوال -مدخل عام
 .1مالحظات
 تنا ومى النتػا ح السػات ي ػاف والجػا جػذريا رمسػتداما لمشػكمي تطالػي الشػتاب يمكػفإنجازب ي المد الطريػؿ تاوتتػار أف هػذب الظػاهرة مرتتطػي تتشػرهات ومي ػي ػي سػرؽ ال مػؿ
ناتجػػي وػػف تشػػرهات هيكميػػي ػػي اسس ػراؽ اسخػػر رالتنيػػي االقتصػػاديي ومرمػػا ركم ػػا تػػداويات
طتي يػػي لسػػنرات طريمػػي مػػف االحػػتالؿ رالسياسػػات التػػي أ ضػػت إلػػى حالػػي مػػف نكػػرص التنميػػي.
رلما كاف الحؿ طريؿ المد يصؿ وادة إلى و د مػف الزمػاف ػاف حمػرال قصػيرة المػد تكػرف
مطمرتي تشدة رومى رجه السروي لمتخفيؼ مف حدة المشكمي رتداويات ا حتى تتدأ نتا ح المػد
الطريػؿ ػي الظ ػرر رالتػأوير الفاوػؿ .لػذلؾ سػتتدأ م ترحػات هػذا الفصػؿ تتمػؾ المت م ػي تالمػد
ال صير ترخيا لمراق يي رالمرضرويي رتحمال لمس رليي ومميي ت تضي هذب المراج ي السري ي.

 -حػػددت خطػػط التنميػػي االقتصػػاديي التػػي ت ػػدها السػػمطي الرطنيػػي الفمسػػطينيي ركػػذلؾ

ت ػػارير المؤسسػػات الدرليػػي ذات ال القػػي تشػػكؿ دقيػػؽ من جيػػي وػػالج التشػػرهات ال يكميػػي لمتنيػػي
االقتصاديي رلسرؽ ال مؿ .لكػف هػذب الخطػط رالم ترحػات لػـ تنػؿ نصػيت ا مػف التطتيػؽ ال ممػي
ي ضر ودـ االست رار السياسي المرتتط تممارسات االحػتالؿ قتػؿ رجػرد السػمطي رتاسػتمرار
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رجػردب رتأويرات ػػا ت ػػدها مػػف خػالؿ اتفػػاؽ تػػاريس راالوتػػدا ات المتكػررة التػػي تمنػ الفمسػػطينييف

مف الرصرؿ إلى المرارد رمصادر النمر.

 اف الحؿ طريػؿ المػد لمشػكمي تطالػي الشػتاب ال يمكػف اف يػتـ تػدرف إن ػا االن سػاـررجػػرد السػػمطي الرطنيػػي الفمسػػطينيي إلدارة مؤسسػػات ا رتف يػػؿ نظم ػػا اإلداريػػي ارانفػػاذ قرانين ػػا

راالسػػتفادة مػػف مراردهػػا التش ػريي .ػػد تتػػيف ترضػػرح طػراؿ السػػنرات التسػ السػػات ي أف سػػمطي
اسمر الراق ال تممؾ الرؤ راإلمكانيات الرطنيي المال مي لم ضا ومػى هػذب الظػاهرة الخطيػرة

ضال وػف المشػكالت االقتصػاديي اسخػر  .لػيس ذلػؾ حسػب تػؿ اف مجمػؿ سياسػات ا رهػي
ي مجمم ػا حزتيػي ريػي ت ػزز حالػي التشػرهات ال ا مػي رتزيػدها وم ػا حيػث أ ضػت أسػاليت ا
ي جتايي الض ار ب الجا رة رمن استيراد ت ض اسساسيات دوما لمنتجػات شػركات ت ػتـ ت ػا

رمالح ي أصحاب اسوماؿ تحجح الرقاتي رد

الجتايات رتير ذلؾ مػف اسسػاليب إلػى حالػي

مف الركرد االقتصادي الشامؿ رال ميؽ رطريؿ المد .

.4ج ود وزارة العمل لعالج بطالة الشباب
تموػ ػػؿ ر ازرة ال مػ ػػؿ الج ػ ػػي المؤسسػ ػػيي المرج يػ ػػي رالتنظيميػ ػػي الخاصػ ػػي تمرضػ ػػرع سػ ػػرؽ

ال مؿ رمف وـ ت رـ الر ازرة ي اطار خطط الحكرمي رالتنميي تج ردهػا لمكا حػي التطالػي .ػي
تروى رتنظـ ترامح رمشاري التشعيؿ المؤقت رتنظـ ج رد المؤسسات ي هذا المجاؿ.

قامػػت ر ازرة ال مػػؿ تتوػػداد رتصػػميـ نظػػاـ م مرمػػات سػػرؽ ال مػػؿ الفمسػػطيني رأنشػػأت

ل ػػذلؾ مرق ػػا الكتررني ػػا خاص ػػا  .)/http://www.lmis.pna.psرقام ػػت أيض ػػا تتو ػػداد و ػػدة
خطط استراتيجيي رطنيي تت مؽ تتطرير سرؽ ال مؿ من ا الخطي الرطنيي لتنميي ال درات رالتػي
تس ػػت دؼ تط ػػرير ق ػػدرات الكػ ػرادر التشػ ػريي لم ػػر ازرة .وم ػػى صػ ػ يد س ػػرؽ ال م ػػؿ أو ػػدت ال ػػر ازرة
اسػػتراتيجيي التشػػعيؿ الفمسػػطينيي تتمريػػؿ درلػػي هػػد ا الر يسػػي ال مػػؿ ومػػى ت ي ػػي الظػػررؼ

السياس ػػات الت ػػداتير المؤسس ػػات رالتن ػػى التحتي ػػي) لمراج ػػي النم ػػر ال ػػذي يطػ ػ أر وم ػػى ال مال ػػي
الفمسطينيي مما سيؤدي إلى الحد مف الف ر ررأت االسػتراتيجيي أف تعييػر رج ػي نظػر الشػتاب
يموؿ هد ا ر يسا يسػتدوي االهتمػاـ مػف حيػث ارتفػاع م ػدالت التطالػي رانخفػاض م ػدؿ اسجػر
لمرظا ؼ لمست تؿ ير ر الرظا ؼ المناستي رالمستدامي ر ازرة ال مؿ .)2009

كػذلؾ أوػػدت الػػر ازرة اسػػتراتيجيي الت مػػيـ رالتػدريب الم نػػي رالت نػػي تمشػػاركي ر ازرة الترتيػػي

رالت مػػيـ ريتموػػؿ ال ػػدؼ ال ػػاـ ل ػػذب االسػػتراتيجيي ػػي خمػػؽ قػػر واممػػي مسػػطينيي تمتػػاز ت ػػرة
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الم ر ي تالكفا ة تال درة تالدا يي ال اليي تالرياديػي تال ػدرة ومػى التكيػؼ رتاإلتػداع رالتميػز

لممسػػاهمي ػػي الحػػد مػػف الف ػػر رد ػ وجمػػي التنميػػي االقتصػػاديي راالجتماويػػي مػػف خػػالؿ تسػ يؿ
تر ير ت ميـ رتػدريب ت نػي رم نػي وػالي الجػردة مرتكػز ومػى الطمػب رمػرتتط تجميػ قطاوػات
االقتصاد ومػى جميػ المسػتريات رلجميػ النػاس ر ازرة ال مػؿ رر ازرة الترتيػي رالت مػيـ ال ػالي
.)2010
تموؿ خطط رج رد ر ازرة ال مؿ ترج ات السمطي الرطنيي الفمسطينيي ػي مجػاؿ ال مػؿ

رتتكام ػػؿ خطط ػ ػػا ال طاوي ػػي روتػ ػػر ال طاوي ػػي م ػ ػ خط ػػي مجمػ ػػس الػػػرز ار لصو ػ ػراـ -2011
.)2013
اف م ترحات هذب الدراسي صيعت تما ينسجـ م ترج ات خطػط الػر ازرة راالسػتفادة مػف
رؤيت ا ت مي ا لمفا دة رترخيا لمرصرؿ إلى تكامؿ الج رد راسهداؼ.

 .3م جية مقترحات الدراسة

تنػػا ومػػى مالحظاتنػػا ػػي تدايػػي الف ػرة أوػػالب ػػاف م ترحػػات الد ارسػػي الالزمػػي لمتطمتػػات
تف يؿ استراتيجيات الحؿ لمشكمي التطالي سرؼ تُصاغ ومى والث مستريات:
اسرؿ قصػػير اسجػػؿ :يموػػؿ إج ػ ار ات مطمػػرب تنفيػػذها ومػػى رجػػه السػػروي لتكػػرف دا ػػا
لتخفيؼ م دالت التطالي ال اليي تيف الشتاب.

الواني طريؿ اسجؿ :ريموؿ االستراتيجيي المطمرتي ل ػالج التشػرهات ال يكميػي ػي سػرؽ

ال مػػؿ لت ي ػػي قدرتػػه ومػػى اسػػت تاؿ راسػػتي اب الػػداخميف الجػػدد مػػف ال ػػر ال اممػػي ت ػػد ال ضػػا
ومى الم دالت ال اليي الحاليي لمتطالي .رترتتط وادة هذب االسػتراتيجيي تخطػط مويمػي لم طاوػات
راسسراؽ االقتصاديي اسخر .
الوالػث قطػاوي :يموػؿ هػذا المسػػتر الم ترحػات المرتتطػي متاشػرة تتف يػؿ درر المنشػػغت

الصعيرة رالمترسطي ردوػـ رتطػرير قطػاع ريػادة اسومػاؿ إضػا ي إلػى ترسػي) السػتؿ المت م ػي
تال مؿ المج أز رال مؿ وف ت د.

ثانقا -املؼرتحات قصرية األجل
 .1األهداف
ت ػػدؼ الم الجػػات رالتحمػػيالت قصػػيرة اسجػػؿ وػػادة إلػػى د ارسػػي اسنشػػطي االقتصػػاديي
ذات ال القػػي تالسػػمرؾ اآلنػػي رالسػري لمرحػػدات االقتصػػاديي رهػػر تالتػػا يػرتتط تمػ هػد زمنػػى يصػػؿ
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إل ػػى س ػػني راح ػػدة تحكم ػػه طتي ػػي المتعيػ ػرات راسنش ػػطي .رق ػػد أشػ ػرنا مس ػػت ا إل ػػى أهميػ ػي الج ػػرد
المتذرلػػي ػػي الم ػػد ال ص ػػير لمراج ػػي مػػد التطالػػي رتص ػػاودها .ل ػػذلؾ تتموػػؿ أه ػػداؼ الج ػػرد

المطمرتي ي اسجؿ ال صير ي:
 المساهمي ي تخفيؼ م دالت التطالي رمحارلي من تزايدها إلى م دالت أومى. تػػر ير ػػرص ومػػؿ س ػري ي لمشػػتاب تسػػاود ػػي المحا ظػػي ومػػى قػػدرات ـ رمػػؤهالت ـمف التغكؿ

 -ت ريي سرؽ ال مؿ رالحؤرؿ درف تدهررب إلى مستريات هشي رأكور ت يدا.

 .4اآلليات واإلجراءات
 تف يؿ قطاع اإلنشا ات

يمكػف ل طػاع اإلنشػػا ات أف يسػاود ػي تخفيػػؼ م ػدالت التطالػي تفاومػػي واليػي

ػػر

قطػ ػػاع يتسػ ػػـ تكوا ػ ػػي اسيػ ػػدي ال اممػ ػػي ري ػ ػرتتط ت ش ػ ػرات الم ػ ػػف راسنشػ ػػطي التجاري ػ ػي ريمكنػ ػػه
االنت اش حتى ي التي ػات الضػ يفي سنشػطي اسومػاؿ .يم ػب قطػاع اإلنشػا ات در ار هامػا ػي
االقتصاد الفمسطيني سرا وؿ ص يد مساهمته ي الناتح المحمي أر قدرتػه التشػعيميي لصيػدي
ال اممي.
تشػػير ت ػػارير الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػػطيني أف مسػػاهمته ػػي النػػاتح المحمػػي

رصمت إلى  %15.6واـ  2013تاوتتار أف واـ  2014تأور تشدة نتيجي ودراف يرلير ػي
هػػذا ال ػػاـ .رترارحػػت نسػػتي التشػػعيؿ لصيػػدي ال اممػػي حػػرؿ  %8الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا
الفمسػػطيني 2013أ) قتػػؿ أف يتػػدأ اسػػتيراد مػراد التنػػا

ػػي التحسػػف .ل ػػد ر ػػر قطػػاع اإلنشػػا ات

ح ػرالي  25ألػػؼ رصػػي ومػػؿ خػػالؿ وػػاـ  2015ر ػػي ظػػؿ التحفظػػات الم رر ػػي ومػػى فليػػي
إدخاؿ مراد التنا .

لػػذلؾ ػػاف تف يػػؿ درر قطػػاع اإلنشػػا ات م ػرتتط تتػػذؿ ج ػػردا قريػػي رمنظمػػي مػػف كا ػػي

الج ػػات الفاومػػي رخاصػػي الدرليػػي مػػف أجػػؿ اسػػتمرار تػػد ؽ م ػراد التنػػا اراوػػادة النظػػر ػػي فليػػي
الرقاتػػي ومي ػػا .ريسػػاود ػػي تف يػػؿ هػذا الػػدرر الحجػـ الكتيػػر لمطمػػب المترقػ ومػػى مػراد التنػػا
سػرا لممنػػازؿ التػػي دمػػرت جػ ار ال ػػدراف أر لتعطيػػي احتياجػػات ال طػػاع الخػػاص الالزمػػي لزيػػادة

الرحدات السكنيي رمكمالت مراد التنا .
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 تطرير مشاري التشعيؿ المؤقت

ػر قص ػػير اسج ػػؿ
تحظ ػػى مش ػػاري التش ػػعيؿ المؤق ػػت تأهمي ػػي خاص ػػي كرن ػػا تمو ػػؿ إج ػ ا

لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة التطالػػي .إال انػػه رتنػػا ومػػى متات ػػي تػػر ر هػػذب المشػػاري رطتي ت ػػا يؤخػػذ
ومي ػػا وػػدـ اسػػتمرارها رقصػػر مػػدت ا التػػي تتم ػ

ػػي المترسػػط والوػػي أش ػ ر رت ض ػ ا قػػد يمتػػد

لستي أش ر رهي وادة تست دؼ ات محددة رتتتايف ج رد الج ات التي ت دـ هػذب المشػاري
من ا ما يت مؽ تمؤسسات درليي متاشرة رمن ػا مػا يػرتتط تػر ازرة ال مػؿ رأخػر تتتػ مؤسسػات

محميي تتمريؿ درلي.

هذب المشػاري م مػي كمػا اسػمفنا مػف أجػؿ الحمػرؿ قصػيرة اسجػؿ رلتف يػؿ هػذا الػدرر
مطمرب:
 -تنظػػيـ إدارة هػػذب المشػػاري تحػػت مس ػ رليي السػػمطي الرطنيػػي الفمسػػطينيي ممومػػي تػػر ازرة

ال مؿ ي حكرمي الترا ؽ مف خػالؿ قاوػدة تيانػات محدوػي وػف حجػـ اسيػدي ال اممػي رأنراو ػا
رتخصصات ا رالف ات المستفيدة.
 مػف اسهميػػي تمكػاف أف يػػتـ إوػػادة النظػر ػػي مػػدة هػذب التػرامح لتصػػؿ إلػى وػػاـ كامػػؿلممسػػتفيد الراحػػد اسمػػر الػػذي ي طيػػه رصػػي مناسػػتي لمتحػػث وػػف رصػػي ومػػؿ دا مػػي ردخػػال
شػ ريا مسػػتم ار لمػػدة وػػاـ رمػػا ي نيػػه هػػذا مػػف أهميػػي لم امػػؿ رأس ػرته إضػػا ي إلػػى الحفػػاظ ومػػى

مؤهالت رقدرات المشتعؿ تؿ رتطرير م اراته.
 اتسػػاع هػػذب المشػػاري لتشػػمؿ ػػات مت ػػددة مػػف حممػػي الش ػ ادات رمػػف ال مػػاؿ تيػػرالم ػرة ػػي ذات الرقػػت رلػػيس ومػػى الت ػرالي حتػػى ت ػػـ الفا ػػدة .رال شػػؾ أف نجػػاح هػػذا الم تػػرح
يتطمػػب تمػػريال كتي ػ ار إال اف اسمػػر لػػيس ت ػػذب الص ػ رتي ػػد يحتػػاج اسمػػر إلػػى د ارسػػي جػػدر

جيػػدة ردقي ػػي رتسػػريؽ اوػػؿ مػػف اجػػؿ إقنػػاع الممػػرليف .رقػػد يكػػرف مػػف اسس ػ ؿ إوػػادة ترتيػػب

اسرلريات ي التمريؿ حيث يموؿ تشعيؿ الشتاب أرلريي واليي ي المجتم الفمسطيني.

ثالثا -ادرتاتقجقة رووؾة األجل
 .1مقدمة
أكدنا مست ا أف اسػتراتيجيي م الجػي تطالػي الشػتاب طريمػي المػد تػرتتط ت مميػي إصػالح
شاممي رومي ي لسرؽ ال مؿ اسمر الذي ي ني اسخذ ي االوتتار ال ضايا التاليي:
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 -اف هػػذب االسػػتراتيجيي ال ت مػػؿ ػػي ػ ػراع رهػػي تحت ػػاج إلػػى اط ػػار سياسػػي يػػر ر ل ػػا

است اد السياسيي الالزمي رما يت مؽ تالدرر الحكرمي راتخاذ ال رار.

 تحتاج االستراتيجيي إلى رؤيي تنمريي شػاممي تػر ر ل ػا السياسػات االقتصػاديي رالتػرامحالالزمي لتنفيذ فليات ا
 ومػػي حاجػػي ممحػػي لالسػػتفادة مػػف تجػػارب رخت ػرات الػػدرؿ المختمفػػي ػػي تطػػرير سػػرؽال مؿ رسيتـ است راض أهـ التحارب الدرليي لتح يؽ هذا العرض.

 -ت ػرتتط االسػػتراتيجيي تشػػكؿ قػػري رمتاشػػر تحالػػي رمسػػت تؿ الت مػػيـ رالت مػػيـ ال ػػالي ػػي

مسػطيف ػر الػذي يمػػد سػرؽ ال مػؿ تالم ػػارات الالزمػي أر يترتػب ومػى وػػدـ قدرتػه هػذب خمػػؿ
ي سرؽ ال مؿ.

 .4األهداف االستراتيجية5

يتموػػؿ ال ػػدؼ االسػػتراتيجي اسساسػػي ػػي خمػػؽ سػػرؽ ومػػؿ مسػػطيني قػػري قػػادر ومػػى

تر ير رص ومؿ كا يي ترازف تيف ال رض رالطمب رأيدي واممػي ذات إنتاجيػي واليػي تتمتػ
تأجرر وادلي .ريمكف تح يؽ اسهداؼ اآلتيي ي هذا اطار هذا ال دؼ ويسى :)2013

 الن رض تأرضاع سػرؽ ال مػؿ رتنظيمػه رر ػ كفا تػه التشػعيميي رقدرتػه االسػتي اتييومى نحر منظـ رمرجه ي اطار استراتيجيي تنمريي وامي رشاممي.

 -إوػػداد قػػر واممػػي مسػػطينيي مػػاهرة رمؤهمػػي رذات م ػػارات تال ػػـ حاجػػات ال طاوػػات

رالج ات المشعمي.
 تنػػا رتطػػرير نظػػاـ م مرمػػات نػػاج ر ػػاؿ لسػػرؽ ال مػػؿ لتػػر ير الم مرمػػات لكا ػػياسطراؼ الفاومي موؿ ال ماؿ رالمشعميف رالج ات الرقاتيي رالحكرميي راسكاديميي رالتاحويف.
 -ت زيز الحمايي االجتماويي رترسي نطاؽ الضماف االجتماوي رصػياني ح ػرؽ ال مػاؿ

رالمحا ظي ومي ا.

 .3تجارب دولية
أ .تجارب وخبرات عامة

تشػػير أدتيػػات المرضػػرع إلػػى نجػػاح وػػدة درؿ ػػي إدارة ت ػ ارت مػػف الخفػػض الس ػري

رالمممرس رالدا ـ ي التطالي .رهػذا هػر مػا ُيطمػؽ وميػه م جػزات التشػعيؿ .ركػي تتػاح الفرصػي
لرق ػػرع الم جػ ػزات يش ػػير التحمي ػػؿ تش ػػكؿ ال ل ػػتس ي ػػه إل ػػى اإلدارة الحكيم ػػي لالقتص ػػاد الكم ػػي
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رالتنظػػيـ السػػميـ رنظػػاـ اإلدارة ال امػػي الرشػػيدة تاوتتػػار كػػؿ ذلػػؾ مػػف ال رامػػؿ التػػي تتػػيح خمػػؽ
رص ال مؿ.

رتصررة أكور تحديدا تف م جزة الترظيؼ هي ترة مف خفض التطالي تت ارجػ خالل ػا
م دالت التطالي تما ال ي ػؿ وػف وػالث ن ػاط م ريػي رمػا ال ي ػؿ وػف رتػ مسػتراها اسصػمي ػي
تضرف أرت سنرات .روالرة ومى ذلػؾ ػتف هػذا الخفػض ػي التطالػي يجػب أف يسػتمر وػالث
سنرات أخػر ومػى اسقػؿ .رهنػاؾ أيضػا شػررط لتجنػب أحػداث تنشػأ نتيجػي لمت متػات رازدراجيػي
ال ّد رريند رايكرز .)2015
رتاستخداـ هذب الم ايير تػـ تحديػد  43م جػزة مػف م جػزات الترظيػؼ وتػر ال ػالـ ػي
الفتػرة تػػيف وػػامي  1980ر .2008فػػي كػػؿ وػػاـ يتػػدأ تمػػد راحػػد ت ريتػػا مػػف تػػيف  20تمػػدا ػػي
صػن م جػزة ترظيػؼن رت تتػػر رتيػرة تػرات خفػػض التطالػي مشػػج ي اراف كانػػت أقػؿ انتشػػا ار ػػي

منط ػي الشػػرؽ اسرسػط رشػػماؿ أ ري يػػا .روػالرة ومػػى ذلػؾ ػػتف الخفػػض المصػاحب ػػي م ػػدؿ
التطال ػػي كتي ػػر :ػػد انخف ػػض مترس ػػط م ػػدالت التطال ػػي إل ػػى النص ػػؼ ت ريت ػػا خ ػػالؿ م جػ ػزات
الترظيؼ ال اديي إذ هتط مف  %14.5قتؿ تد الم جزة إلى  %7.1ت د ست سػنرات .رحػيف
ت

الم جزة تن ا تتزامف ي ال ادة مػ تحسػف وػاـ ػي أرضػاع االقتصػاد الكمػي رتحسػف ػي

التي ػػي التنظيميػػي .رتتضػػح هػػذب التحسػػينات جميػػا ػػي صػػررة رتي ػرة متسػػاروي لمنمػػر تصػػؿ إلػػى

ح ػرالي ن طتػػيف م ػػريتيف لكن ػػا تتػػرجـ أيضػػا إلػػى زيػػادة ػػي تػػد ات التجػػارة رزيػػادة االسػػتومار
رانخفاض اإلنفاؽ الحكرمي .رتشير هذب النتا ح إلى أهميي اإلدارة الحكيمي لالقتصاد الكمي.
إف التنظيـ السميـ راإلدارة ال امػي الرشػيدة مػف ال رامػؿ الحيريػي التػي تسػاود ومػى رقػرع
م جزات الترظيؼ رترتتط تزيػادة قريػي ػي احتمػاالت رقػرع م جػز الترظيػؼ مػ وتػات جميػ

المتعيػرات اسخػػر  .ريتػػدر تنظػػيـ النشػػاط التجػػاري راإلدارة ال امػػي الرشػػيدة ومػػى قػػدر كتيػػر مػػف

اسهمي ػػي .إف هػ ػذب النت ػػا ح ينتع ػػي أال تمو ػػؿ مفاج ػػأة حي ػػث إف التنظ ػػيـ الس ػػميـ راإلدارة ال ام ػػي
الرشيدة تالتا ما يسيراف جنتا إلى جنب .روػالرة ومػى ذلػؾ تن ػا تشػير إلػى أنػه يمكػف ضػرب
وصػػفرريف تحجػػر راحػػد وػػف طريػػؽ تحسػػيف اإلدارة ال امػػي سف ذلػػؾ سػػيفيد كػػال مػػف االحت ػرا

رالتشعيؿ رريند رايكرز .)2015
ب .خبرات الدول المتقدمة

تؤكد الدراسات المت م ي تاالتجاهات ال الميػي الم اصػرة لمراج ػي أزمػي تطالػي الخػريجيف

ومػػى أهميػػي رتػػط الت مػػيـ تمؤسسػػات اإلنتػػاج رتالتػػالي تاحتياجػػات سػػرؽ ال مػػؿ حيػػث يحتػػؿ
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أهميػي قصػر لػد الكويػػر مػف الػدرؿ المت دمػػي ريتموػؿ ذلػؾ ػػي قيػاـ المؤسسػات االقتصػػاديي

تتوداد رتدريب الف ات رالكرادر التي تحتاج إلي ا ومػى نف ت ػا ػي مؤسسػات ت يم ػا أر تاإلنفػاؽ
ومي ا ي مؤسسات ت ميميي قا مي ر يما يمى إشارة لت ض هذب الخترات جادر : )2001
خبرة المممكة المتحدة:

تت ػرارح مػػدة الد ارسػػي ػػي الت مػػيـ الوػػانري الصػػناوي مػػا تػػيف أرت ػ رخمػػس سػػنرات ومػػى

مرحمتيف اسرلى واماف دراسي ن اريي منتظمػي رطػراؿ الرقػت تالمدرسػي رالوانيػي :وامػاف ومػى
أساس التنارب تيف ال مؿ ي المؤسسات الصناويي رالدراسي النظريي ي الكميات المحميي لمػدة
يرـ راحد تاسسترع رتنظـ الزيارات المت ددة لممصان رالمؤسسػات لمطػالب ػي المرحمػي اسرلػى
أر التدريب المنتظـ ي المرحمي الوانيي كما تنفذ اسهداؼ ال امي لممرحمتيف تكػؿ دقػي ري ػرـ

تص ػػياتي هػ ػػذب اسهػ ػػداؼ ػػػي إنجمت ػ ػ ار كػ ػػؿ المس ػػتفيديف تمػ ػػا ػ ػػي ـ الط ػػالب أنفس ػ ػ ـ رأصػ ػػحاب
المؤسسات المختمفي.
رنظػػاـ الت مػػيـ أقػػرب إلػػى نظػػاـ التممػػذة الصػػناويي حيػػث يتم ػػى التمميػػذ المػراد النظريػػي

الص ػػناويي أر مػ ػراد الو ا ػػي ال ام ػػي داخ ػػؿ الكمي ػػات المحمي ػػي و ػػـ الت ػػدريتات ال ممي ػػي أون ػػا قيام ػػه
تال مؿ ي المؤسسات الصناويي تم دؿ  8ساوات يرميا رلمدة أرت ي أياـ ي اسسػترع رتنسػتي
 %74مػػف الرقػػت المخصػػص لد ارسػػي المػراد النظريػػي رال مميػػي م ػػا رهػػذا تأكيػػد ومػػى ضػػرررة
إت ػػاف الطال ػػب لمم ػػارات ال ممي ػػي م ػػف خ ػػالؿ االحتك ػػاؾ المتاش ػػر تمراقػ ػ ال م ػػؿ المختمف ػػي

)(Murply ,1993 (Keith,1995
الخبرة األلما ية:

يرتتط نظاـ الت ميـ هناؾ تسرؽ ال مؿ ارتتاطاه روي اه حيث ي ضػى المتػدرب الطالػب)

م ظـ رقته ي مصن أر شركي رحيث يحدد أصحاب ال مؿ ما الذ يجب أف يت ممه هؤال

رأيػػف رمت ػػى ري ػػرـ المتػػدرب تترقي ػ و ػػد تػػدريب مػػ مرق ػ وممػػه رت ػػرـ العر ػػي المسػػ رلي
تاإلش ػ ارؼ ومػػى هػػذا ال ػػد رتسػػجيمه ريشػػترؾ ػػي هػػذا النظػػاـ وموػػا الشػػتاب مػػف سػػف - 15
 )18سػػني رلمداللػػي ومػػى التنسػػيؽ تػػيف الت مػػيـ رالتػػدريب الفنػػي رسػػرؽ ال مػػؿ قيػػاـ المؤسسػػي
الفيدراليػي لمتػػدريب الم نػػي  Federal Institute Vocational Trainingلػػر ازرة الترتيػػي

رالت ميـ الفيدراليي تالت ارف م مموميف وف الصناوي رالتجارة رالعرؼ رالن اتات ال ماليػي تتحديػد
اسوػ ػػداد المطمرتػ ػػي مػ ػػف ال مالػ ػػي الفنيػ ػػي رمسػ ػػتريات ا رتخصصػ ػػات ا ركػ ػػذلؾ تحديػ ػػد الم ػ ػػارؼ
رالم ػػارات الالزم ػػي لك ػػؿ م ن ػػي رهػػذب الج ػػات مسػ ػ رلي أيض ػػا وػػف االختت ػػار الن ػػا ي لمتمم ػػذة
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الصػناويي تشػ ي ا ال ممػي رالنظػري ر ػى ن ايػي التػدريب تمػنح العػرؼ الصػناويي خريجػي هػذا

النظاـ المؤهؿ ُم تر ا ته رصالحا ي كؿ أنحا الدرلي .)Cantor,1990
الخبرة اليابا ية:

هنػػاؾ ال القػػي روي ػػي تػػيف مؤسسػػات الت مػػيـ الفنػػي رالصػػناوي حيػػث ت ػػدـ الصػػناوي

حرالى والوي أرتػاع تػرامح الت مػيـ رالتػدريب الفنػي رتتميػز هػذب التػرامح تأن ػا تختمػؼ مػف منط ػي
سخػػر اسػػتجاتي لحاجػػي المجتم ػ المحمػػى رمتطمتػػات المصػػان رالشػػركات مػػف ال ػػر ال اممػػي
المؤهمػػي تالم ػػارات التكنرلرجيػػي الحديوػػي كمػػا تتميػػز هػػذب الت ػرامح تالمررنػػي رالت ػػدد مػػف حيػػث
احترا ا ومى ال ديػد مػف التخصصػات المختمفػي ر ػى الرقػت نفسػه تشػج المصػان ال ػامميف

ت ػػا لاللتحػػاؽ تػػالترامح التػػي ت ػػدؼ إلػػى تنميػػي رتطػػرير م ػػار ـ رم ػػارات ـ لمراكتػػي التعي ػرات
التكنرلرجيي الحديوي رذلؾ وف طريؽ المنح الدراسيي رال الرات أونا التدريب جادر )2001
الخبرة األمريكية

رتتميػػز تمجمرو ػػي اسنشػػطي الت ػػي ت ػػرـ ت ػػا ال ديػػد م ػػف المؤسسػػات الص ػػناويي ررج ػػاؿ

اسوماؿ رمف هذب اسنشطي:
– المشاركي ي إدارة رتمريؿ الم اهد الفنيي

– المشاركي ي تخطيط المناهح.

 تحديد الم ارؼ رالم ارات الالزمي لم مؿ ي كؿ صناوي– إوداد ترامح أونا الصيؼ لتدريب الطالب رالم مميف
– ارتت ػ ػ ػػاط م ظ ػ ػ ػػـ الش ػ ػ ػػركات تالم اه ػ ػ ػػد رت ػ ػ ػػديـ تػ ػ ػ ػرامح د ارس ػ ػ ػػيي مش ػ ػ ػػتركي.
رمػػف أهػػـ الػػدال ؿ ومػػى االرتتػػاط الرويػػؽ تػػيف الت مػػيـ رسػػرؽ ال مػػؿ ػػي الراليػػات المتحػػدة قيػػاـ
المؤسسات الصناويي ررجاؿ اسوماؿ تتنفاؽ ما تيف  200 – 40تميرف درالر سنريا ي إوداد

الت ػرامح الخاصػػي تر ػ مسػػتر الفنيػػيف رالتكنرلػػرجييف رتيػػرهـ رممػػا يؤكػػد هػػذب ال القػػي الروي ػػي
أيض ػ ػػا أف م ظ ػ ػػـ الخػ ػ ػريجيف رم ػ ػػف تم ػ ػ ػرا تػ ػ ػرامح لتح ػ ػػديث رتط ػ ػػرير م ػ ػػارات ـ ػ ػػي الش ػ ػػركات
رالمؤسسات الصناويي يمتح رف تسرؽ ال مؿ متاشرة .)Middelton ,1991

رهنػػاؾ أمومػػي أخػػر لػػت ض الخت ػرات اسجنتيػػي موػػؿ ررسػػيا رالصػػيف رال نػػد رالتػػي ال

تختم ػػؼ كويػ ػ ار و ػػف الختػ ػرات الس ػػات ي رلك ػػف محدردي ػػي التح ػػث الح ػػالي ال تس ػػمح ت ػػرض ك ػػؿ
التجارب الناجحي.
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ث .ستتتبل االستتتتفادة متتتن خبتتترات التتتدول المتقدمتتتة لمحتتتد متتتن أزمتتتة بطالتتتة
الشباب:

نخمػػص ممػػا سػػتؽ إلػػى تأكيػػد الخت ػرات – ال الميػػي الناجحػػي – ومػػى أهميػػي ال ػرتط تػػيف

مؤسسات الت ميـ رسػرؽ ال مػؿ رحيػث يتح ػؽ هػذا الػرتط ي ػؿ اإلنفػاؽ ومػى هػذب المؤسسػات
الت ميميػػي ذات التكمفػػي ال اليػػي رتنت ػػؿ مسػ رليت ا إلػػى ال طاوػػات المسػػتفيدة من ػػا رتتال ػػى ػػي
نفػػس الرقػػت الفػػا ض ػػي نرويػػات الخ ػريجيف التػػي ال يحتػػاج إلي ػػا سػػرؽ ال مػػؿ  .روميػػه ػػتف
المؤسس ػػات االقتص ػػاديي ق ػػادرة وم ػػى تط ػػرير ترامج ػػا رأس ػػاليب إوػ ػداد ال ػػامميف رت ػػدريت ـ ر ػ ػاه

لمتطػػررات الجذريػػي التػػي تميػػز اسرضػػاع االقتصػػاديي رالتعيػػر المسػػتمر ػػي احتياجػػات المجتمػ

إل ػػى الم ػػف رالتخصص ػػات المختمف ػػي رالتط ػػررات السػ ػري ي الت ػػي تح ػػدث نتيج ػػي االوتم ػػاد وم ػػى
التكنرلرجيا الحديوػي رهػر أمػر ت جػز ونػػه المؤسسػات الت ميميػي النظاميػي ممػا يػؤد تػالخريجيف
إلى التطالي جادر .)2001
 .2م جية السياسات

يشػير التنػؾ الػدرلي ػػي ت ريػرب السػنري وػػف التنميػي ػي ال ػالـ إلػػى وػالث مسػتريات مػػف

السياسػات الالزمػي إلصػالح سػػرؽ ال مػؿ رقػد رأينػػا االسػت ناس ت ػا نظػ ار سهميت ػا ػي إمكانيػػي

المساهمي ي تح يؽ أهداؼ االستراتيجيي التنؾ الدرلي  2013أ):

أ .اسساسيات
تػػالنظر إلػػى أف الرظػػا ؼ تتحسػػف م ػ ارت ػػا التنميػػي ال تػػد مػػف رضػ إطػػار سياسػػات

مراتيػػي لمنمػػر رهػػذا يتطمػػب االهتمػػاـ تاسػػت رار االقتصػػاد الكمػػي ارايجػػاد تي ػػي مراتيػػي سنشػػطي

اسوماؿ رتراكـ رأس الماؿ التشري ركفالي ال ػانرف تمػا ػي ذلػؾ احتػراـ الح ػرؽ .رسػنت رض
ل ذب السياسات الح ا.
ب .سياسات ال مؿ:
تت م ػ ػػؽ السياس ػ ػػات تال ػ ػػدرر الحك ػ ػػرمي حي ػ ػػث تح ػ ػػارؿ الحكرم ػ ػػي م ػ ػػف خالل ػ ػػا رضػ ػ ػ

اإلجػ ػ ار ات الالزم ػػي لكفال ػػي النم ػػر المس ػػتداـ لف ػػرص ال م ػػؿ رالمحا ظ ػػي ومػ ػػى ح ػػرؽ ال مػػػاؿ
رمكتستات ـ .لكف ال تد لسياسات ال مؿ أف تجتنب التدخالت التػي تػؤدي إلػى حػدرث تشػرهات
ت يؽ خمػؽ ػرص ال مػؿ .رأف ت ػرض ن ػص المطالتػي تػالح رؽ تتػر ير الحمايػي لم مػاؿ اسشػد
حرمانا تعض النظر وما اذا كانرا ممف ي ممرف تأجر.
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ج .اسرلريات
قد تفيد ت ض الرظػا ؼ التنميػي أكوػر مػف تيرهػا ال تػد مػف ادراؾ أيػف تكمػف الرظػا ؼ
الجي ػػدة لمتنمي ػػي ػػي اط ػػار الس ػػياؽ الخ ػػاص تالتم ػػد الم ن ػػي .رال ت ػػد لمسياس ػػات ومرم ػػا م ػػف أف
ت ػػرض أرجػػه قصػػرر السػػرؽ راإلخفاقػػات المؤسسػػيي التػػي تح ػػرؿ درف خم ػػؽ ال طػػاع الخػػاص
لممزيد مف الرظا ؼ التي تصب ي صالح التنميي.

 .5السياسات والبرامج
أ.أ واع السياسات

تتتنى الدرؿ وادة نرواف مف سياسات التشعيؿ هما

 -سياسات التشعيؿ النشطي

 سياسات التشعيؿ تير النشطيتشمؿ تداتير سياسي التشعيؿ النشػطي وػدد مػف اآلليػات الداومػي لتشػعيؿ ال ػاطميف وػف
ال مؿ وتر والث قنرات ر يسيي تتموؿ ي:

 الترامح الداومي لزيادة مستريات الم ررض مف ال مالي الماهرة.
 ترامح زيادة مستريات الطمب ومى ال مالي.
 التداتير ال اد ي إلى التنسيؽ تيف جانتي ال رض رالطمب رزيادة كفا ة التشعيؿ.
تشكؿ واـ ت دؼ تداتير جانب ال رض إلى زيادة ورض ال مالي كمػا رنروػا وتػر وػدد

م ػػف التػ ػرامح تس ػػت دؼ تط ػػرير أنش ػػطي الت م ػػيـ رالت ػػدريب تم ػػا يش ػػمؿ الت م ػػيـ الت ن ػػي رالت ػػدريب
الم نػػي .أمػػا تػػداتير جانػػب الطمػػب ت ػدؼ إلػػى تحفي ػػز الطمػػب ومػػى ال مالػػي رتس ػ يؿ ترليػػد
الرظا ؼ تما يتضػمف تػرامح اسشػعاؿ ال امػي راإلوانػات الماليػي الم دمػي لم طػاع الخػاص لػدوـ
اسج ػ ػػرر رالتش ػ ػػعيؿ تاإلض ػ ػػا ي إل ػ ػػى تػ ػ ػرامح ت ػ ػػرطيف الرظ ػ ػػا ؼ رتأس ػ ػػيس المنش ػ ػػغت الص ػ ػػعيرة
رالحاضػػنات التكنرلرجيػػي .مػػف جانػػب فخػػر تنطػػري ت ػرامح التنسػػيؽ ت ػيف ال ػػرض رالطمػػب ومػػى
ودة مؤسسات رفليات موؿ مكاتب الترظيؼ رالمساودة ي التحث وف ومؿ مف خالؿ زيادة

تد ؽ الم مرمػات المت م ػي تسػرؽ ال مػؿ سػرا ومػى صػ يد الطمػب أر ال ػرض رتالتػالي ت مػيص
الفترة الزمنيي لمتحث رالحصرؿ ومى رص ومؿ رت ميؿ كمفي ذلؾ .كما تساهـ تمؾ اآلليات ي
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مراقتػػي سػػير ال مػػؿ رتحسػػيف أدا ػػه ػػي الم اتػػؿ تنصػػب سياسػػات التشػػعيؿ تيػػر النشػػطي ومػػى

تداتير ت ديـ إوانات التطالي رالت اود المتكر صندرؽ الن د ال رتي .)2007
ب .محاور السياسات ال شطة 5إسماويؿ وتد المن ـ )2015
 سياسات التأوير ي جانب ورض ال مالي:

تطرير نظـ الت ميـ الت ني رالتدريب الم ني
ترامح التدريب المشترؾ تيف ال طاويف ال اـ رالخاص
تشجي م ارات المتادرة الفرديي رريادة اسوماؿ
ترامح الحرا ز لدوـ التدريب
التدريب تير النظامي

ترامح الدمح اراوادة الدمح ي سرؽ ال مؿ

 سياسات التأوير ي جانب الطمب ومى ال مالي:

ترامح تشجي إنشا المنشغت الصعيرة رتشعيؿ ال امميف لحسات ـ
ترامح تس يؿ النفاذ إلى التمريؿ

ترامح اإلوانات الماليي لصجرر رالتشعيؿ
ترامح ترطيف الرظا ؼ
ترامح الترظيؼ المتاشر

 سياسات المرا مي تيف جانتي الطمب رال رض

المؤسسات الم نيي تتطرير الت ميـ رالتدريب
خدمات الترظيؼ رالمساودة ي التحث وف ومؿ
شتكات االتصاؿ
ج .محاور السياسات غير ال شطة5
إوانات التطالي
تأميف التطالي

الت اود المتكر حسب الحالي
الضماف االجتماوي
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 .1سياسات اإلصالح والت مية
أ .صياغة سياسات اقتصادية مواتية5

يحتػػاج إصػػالح سػػرؽ ال مػػؿ إلػػى سياس ػػات مراتيػػي لم الجػػي التش ػػرهات رتأسػػيس تي ػػي

اقتصاديي كميي لخمػؽ ػرص ال مػؿ .رينتعػي أف تُس َّ
ػخر كا ػي اسدرات الماليػي رالتجاريػي رالن ديػي
لتػػر ير هػػذب التي ػػي .ريجػػب التركيػػز ومػػى تشػػجي نمػػر حجػػـ االسػػتومارات ومػػى ص ػ يد ال طػػاع
الخاص ي إنشا المؤسسات رومى الص يد الحكرمي ي تطرير ارانشا التنى التحتيي.

رتشػػير أدتيػػات المرضػػرع إلػػى أهميػػي ت ِّتنػػي سياسػػي ماليػػي ترسػ يي ػػي هػػذا المجػػاؿ نظػ اهر

سهميي درر اإلنفاؽ الحكرمي ي تحفيز النمر المراتي لخمؽ رص ال مؿ.

ػػي اطػػار س ػ ي ا ل ػػالج وجػػز المرازنػػي ر ػػي اطػػار الترصػػيات رالترج ػػات الدرليػػي

دأتت السمطي الرطنيي الفمسطينيي منذ والث سنرات ت ريتا وػؿ ضػتط اإلنفػاؽ ال ػاـ مػف خػالؿ
خط ػػي ت ش ػػؼ راسػ ػ ي .رق ػػد ال تال ػػـ مو ػػؿ ه ػػذب السياس ػػي الت ش ػػفيي مس ػػتر النش ػػاط االقتص ػػادي
السا د حيث تراج ت م دالت النمر االقتصادي لم اـ الوالث ومى التػرالي متزامنػا مػ ت مػص
حجـ المساودات اسمر الذي يشير إلى فوار سمتيي راضػحي ومػى االقتصػاد الكمػي رمؤشػراته

رهر ما يت ارض م أهداؼ استراتيجيات التشعيؿ جمي ا .رقد تتمكف السمطي مف تجارز هػذب
السياسي خالؿ ترة قصيرة لتح ؽ االنسجاـ م ترج ات إصالح سرؽ ال مؿ.
ريستحسػػف اف تت ػزامف اإلصػػالحات االقتصػػاديي الكميػػي إصػػالحات أخػػر مكممػػي ومػػى
المستر االقتصادي الجز ي رتتطمب هذب اإلصالحات ل ناصر اسسراؽ رالجرانب المؤسسػيي
التي تمكف مف اسدا الجيد .رأخي ار اف قضيي التنا سػيي الخاصػي تاالقتصػاد الفمسػطيني ت تمػد

ومػ ػػى نػ ػػرويف مػ ػػف اإلصػ ػػالحات ر ػ ػ مسػ ػػتر قػ ػػرة ال مػ ػػؿ رخمػ ػػؽ التي ػ ػػي الممكنػ ػػي خاليػ ػػي مػ ػػف
التيررقراطيي رالت يد
ب .ال وض بإ تاجية قوة العمل5

تموؿ ال مالي الكاممي سياسػي اجتماويػي تايػي ػي اسهميػي راف اسداة اسساسػيي لتح يػؽ

ذلػػؾ تتموػػؿ ػػي السياسػػي الن ديػػي رالماليػػي الف الػػي .إال انػػه ومػػى المػػد الطريػػؿ لػػف تكػػرف هػػذب

 لمزٌد من التفصٌل حول عجز الموازنة الفلسطٌنٌة وطرق تموٌله ،انظر:
إٌمان عبد اللطٌف الخضري ،التداعٌات االقتصادٌة لعجز الموازنة الفلسطٌنٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
جامعة ارزهر5103،
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السياسػػات كا يػػي حيػػث يجػػب أف تكمػػؿ رتػػدوـ تسياسػػات اقتصػػاديي جز يػػي أخػػر تمكػػف النػػاس

ليس ط مف مجرد حصرل ـ ومػى رظػا ؼ رأومػاؿ ارانمػا أومػاؿ جيػدة رمرضػيي تنطػري هػذب

السياسات الجز يي ومى الت ميـ السميـ رالتدريب الف اؿ رتح يؽ درجي مف مررني سػرؽ ال مػؿ.

رت تتر قضيي تنا الم ارات تصررة خاصي مف تيف جمي هذب المتطمتػات الحػد ال ػاط لتحديػد
ال ا ػػد م ػف ونصػػر ال مػػؿ رتح يػػؽ تنا سػػيي مرمرقػػي لالقتصػػاد تصػػررة وامػػي رتػػالرتـ مػػف أف
مسػػطيف تمتمػػؾ نظػػـ ت ميميػػي ال تػػأس ت ػػا م ارنػػي تالػػدرؿ الناميػػي اسخػػر إال أف إمكانيػػات قػػرة

ال مؿ ت يدة تمامػا وػف قػدرات ا الممكنػي تسػتب اإلنتاجيػي المنخفضػي حسػب الم ػايير ال الميػي
رتسػػتب سػػر ترجيػػه راسػػتعالؿ رأس المػػاؿ التشػػري إف ال ػػدؼ اسساسػػي مػػف أي اسػػتراتيجيي
لمراج ي التطالي يجب أف يكرف تطرير م ارات قرة ال مؿ رمف الم ترح تاإلضػا ي إلػى إصػالح
النظاـ الت ميمي إقامي نظاـ تدريتي تنا ه ومى الطمب المحدد.
ج .تعزيز سياسة اإلصالح وتطويرها5

ت تتػػر ومميػػي إصػػالح الخػػدمات ال مرميػػي مػػف أقػػدـ ال مميػػات التػػي تاش ػرت ا ال ديػػد مػػف

الػػدرؿ ػػد حارلػػت اتخػػاذ إج ػ ار ات إصػػالحيي تػػا ت م ظم ػػا تالفشػػؿ نتيجػػي لمضػػعرط الدا مػػي
لتشػػعيؿ الخػػرجيف الجػػدد ػػي الحكرمػػي رال طػػاع ال ػػاـ حتػػى انػػه ال زاؿ ػػي الرقػػت الحاضػػر
تحارؿ ال ديد مف الحكرمات ت ييف اآلالؼ مف المتخرجيف رذلؾ مف أجؿ المحا ظي ومػى درر
الدرلػػي كمصػػدر أساسػػي لتشػػعيؿ الخػػرجيف راقػػؿ مػػا يف مػػه هػػذا االتجػػاب هػػر سػػر اسػػتعالؿ رأس
الماؿ التشري ي ت ػديـ الخػدمات ال مرميػي .رمػف هنػا يجػب أف ترجػه اسػتراتيجيي ت يػدة المػد

نحػػر تحريػػؿ مسػػتمر ل ػػرة ال مػػؿ ت يػػدة وػػف ال طػػاع ال مػػرمي حيػػث أف االنت ػػاؿ إلػػى اقتصػػاد
وػالي اإلنتاجيػي يسػتمزـ خػػدمات ومرميػي الػي تكػرف هػػي الػذراع الضػررري لحكرمػي حديوػػي.
رتتس ػػتب الت ػػداتير الت ش ػػفيي ػػي ضػ ػ ؼ ج ػػرد إص ػػالح خ ػػدمات ال ط ػػاع ال ػػاـ الحك ػػرمي ػػي
مسطيف رخاصي ي مجاؿ الصحي رالت ميـ.

إف االس ػػتومار م ػػف أه ػػـ م ػػداخؿ مراج ػػي التطال ػػي رت تتػ ػر التكمف ػػي المالي ػػي لمم ػػامالت

الناجمػػي وػػف ال يػػرد اإلس ػ ار يميي مػػف أهػػـ اسسػػتاب ر ار تخمفػػه ػػي مسػػطيف كمػػا ي ػػرؿ ت ريػػر
التنؾ الدرلي ت تتر إ ري يا هي أوظـ درؿ ال الـ تكمفي لتسجيؿ اراقامي المنشغت مما ي ظـ مف
حجـ ال طػاع االقتصػادي تيػر الرسػمي .كمػا تشػير م ظػـ اإلحصػا يات وػف إ ري يػا أف الرشػرة
هػػي المكػػرف اسساسػػي مػػف تكمفػػي إقامػػي المشػػاري راف انتشػػار الفسػػاد مرج ػػه إلػػى وػػدـ رضػػرح

رودـ شفا يي ال رانيف المنظمي هذا تاإلضا ي إلى سر التنيي التحتيي مف طرؽ رطاقي راتصاؿ
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كمػػا ي تتػػر تنفيػػذ ال ػػرد مكمفػػا ريسػػتعرؽ مػػدة طريمػػي لمعايػػي .رالح ي ػػي اف الرض ػ

ػػي مسػػطيف

ليس تت يد وف هذب الحالي التي يصف ا التنؾ الدرلي رتـ الج رد المتذرلي لمحارتي الفساد.
د .أهمية التعميم والبحث العممي5

تؤكد منظمي ال مؿ الدرليي ي ت ريرها الصػادر سػنه  2006ـ انػه إذا أرادت الػدرؿ أف

تخفػػض مػػف م ػػدؿ تطالت ػػا إلػػى النصػػؼ سػػني  2015ـ مي ػػا أف تسػػرع مػػف م ػػدالت نمرهػػا
االقتصػػاديي أكوػػر تكويػػر مػػف م ػػدالت ا التاريخيػػي التػػي تتم ػ  % 3.5رهػػذا ال يتح ػػؽ إال مػػف
خػػالؿ التحػػرؿ مػػف ومالػػي منخفضػػي اإلنتاجيػػي إلػػى أخػػر ت تمػػد ػػي إنتاج ػػا ومػػى الم ر ػػي
تمكن ا مف إنتاج سم رخدمات ذات قيمي مضا ي واليي رلمتمكف مف الرصرؿ إلى هذب ال اودة
التد مف المزيد مف االستومار ي التحث ال ممي رتحرث التطػرير .ريػرتتط ذلػؾ ترضػ الت مػيـ
ال الي الذي ي اني مػف تػردي مسػتر التحػث ال ممػي خاصػي ػي الجام ػات الفمسػطينيي روػدـ
تػػر ر م اركػػز أتحػػاث نرويػػي رمتخصصػػي رانخفػػاض المرازنػػات الالزمػػي لانفػػاؽ ومػػى التحػػث
ال ممي
هت .تفعيل دور الم شآت الصغيرة والمتوسطة5

تتميز الصناوات الصعيرة تخصا ص تج م ا أكور مال مػي حيػث أف إنشػا ا ال يحتػاج

إلػػى أمػراؿ كتيػرة تالم ارنػػي مػ المنشػػغت المترسػػطي رالكتيػرة رال تتطمػػب تنيػػي أساسػػيي واليػػي رال
تس ػػتمزـ إال الت نيػ ػػات التس ػػيطي رالمترسػ ػػطي .رت تم ػػد ومػ ػػى المػػػرارد رالخامػ ػػات المحمي ػػي اراوػ ػػادة
استخداـ المخمفات ريمكن ا تح يؽ االكتفا الػذاتي س ػراد المجتمػ

كمػا ال تحتػاج إلػى تػدريب

وػػاؿ إذ أف حجػػـ االسػػتومار المطمػػرب لتشػػعيؿ وامػػؿ راحػػد ػػي الصػػناوات الكتي ػرة يمكػػف أف
يرظػػؼ والوػػي ومػػاؿ ػػي الصػػناوات الصػػعيرة كمػػا تتميػػز تس ػ رلي التكييػػؼ رالتطػػرير رسػػروي
درراف رأس الماؿ .ر ي التند ال ادـ سنفصؿ هذا المرضرع تتس اب.

رابعااااااا  -آلقااااااات الـفااااااوي باااااادور املشااااااارو الصااااااغرية و
ئ ومؼرتحات
املتودطة  :رو ً
 .1الواقع الحالي
ال شؾ اف هناؾ تنى تحتيي تنظيميي رماليي رتأهيميي متر رة ي قطاع تػزة تػرتتط تػدوـ
رتشػ ػػجي المشػ ػػاري الصػ ػػعيرة ر المترسػ ػػطي رهػ ػػي جيػ ػػدة تمػ ػػا يكفػ ػػي لمتنػ ػػا ومي ػ ػػا راسػ ػػتعالل ا
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استعالال جيدا رمػف وػـ تطريرهػا ػي اطػار اسػتراتيجيي شػاممي لمن ػرض ت ػذب المشػاري ر تف يػؿ

دررها .

 وم ػػى الصػ ػ يد المؤسسػػػي هن ػػاؾ مؤسس ػػات إقػ ػراض متخصص ػػي يتمػ ػ وػ ػػددها 13مؤسسػػي ر ترنػػامح ت مػػؿ مػػف خػػالؿ شػػتكي مػػف الفػػررع وػػددها  25روػػا منتش ػرة ػػي مختمػػؼ
المنػاطؽ الفمسػطينيي سػمطي الن ػد  .)2013هػذا تاإلضػا ي إلػى مؤسسػات درليػي رمحميػي تيػر
رتحيػػي ت مػػؿ ػػي هػػذا المجػػاؿ موػػؿ دا ػرة اإلقػراض ػػي اسرنػػررا رمشػػررع  Deepػػي ترنػػامح

اسمـ المتحدة اإلنما ي رتيرها مف المؤسسات.

 أنشػ ال ديػػد مػػف الصػػناديؽ االسػتوماريي التمريميػػي المتخصصػػي تالمشػػاري الصػػعيرةرالمترس ػػطي من ػػا ح ص ػػندرؽ شػ ػراكات  )2012ره ػػر يتتػ ػ ص ػػندرؽ االس ػػتومار الفمس ػػطيني
رصػػندرؽ سػػند لتمريػػؿ المشػػرروات المتناهيػػي الصػػعر رالصػػعيرة رالمترسػػطي رهػػر مشػػترؾ تػػيف
صػػندرؽ سػػند ر يتػػاس مسػػطيف لػػدوـ المشػػرروات الصػػعيرة رالمترسػػطي .رجػػاري ال مػػؿ ومػػى

إنشػػا صػػندرؽ لضػػماف قػػررض المشػػاري الصػػعيرة إلحيػػا ال طػػاع الخػػاص ػػي ت ػزة تتش ػراؼ
سمطي الن د رمجمروي التنؾ الدرلي.
 -ج رد سمطي الن د :

 شكمت سمطي الن ػد لجنػي نيػي مػف المؤسسػات ذات ال القػي هػذب المجنػي انتو ػت وػف
أوماؿ المؤتمر المصر ي الفمسطيني الدرلي  2012الػذي و ػد ػي أريحػا تتػاري) 2013/2/4
رتتمحػرر م ػاـ المجنػي حػرؿ تنػا ال ػدرات رتأهيػؿ المشػاري لتسػ يؿ رصػرل ا لمصػادر التمريػؿ
رتف يؿ درر اتحاد العرؼ التجاريي رمؤسسات المجتم المدني ر المؤسسػات الماليػي المصػر يي
تاوتتارها مصادر التمريؿ لممنشغت الصعيرة ر المترسطي.

 قػػررت سػػمطي الن ػػد إوفػػا المش ػػاري الص ػػعيرة رالمترس ػػطي مػػف ش ػػرط تس ػػديد الد ػػي

الن ديي الم دمي ر التالعي  %15إلوادة جدرلي ال ررض المت ورة.
 ر ػي هػػذا االطػػار أوفػػت سػػمطي الن ػػد المصػارؼ مػػف تكػػريف احتيػػاطي وػػاـ المخػػاطر
تنستي  %2لمتس يالت اال تمانيي الممنرحي ل ذب المشاري .

 أسست مرك از م مرماتيا متطر ار يخدـ الج ات الم رضي رذلؾ مف خالؿ تر ير قاودة

م مرمػػات شػػاممي ر محدوػػي وػػف المشػػاري الصػػعيرة رالمترسػػطي كمػػا يخػػدـ المشػػاري الجديػػدة
الم ترضي مف خالؿ تس يؿ ومميات اإلقراض رالترس

ي التس يالت الممنرحي ل ا.
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 إنشا قاودة م مرمات شاممي رمحدوي وف المشاري الصعيرة رالمترسطي تشمؿ ومى

م مرمػػات كاممػػي وػػف المحفظػػي التمريميػػي ل ػػذا ال طػػاع .ريػػتـ ػػي هػػذب ال اوػػدة تجمي ػ التيانػػات
الماليي رالديمرت ار يي لم ررض الممنرحي لممنشغت الصعيرة رالمترسطي تشكؿ فلػي .رتػرتتط هػذب
ال اودة ت القي روي ي م نظاـ الم مرمات اال تماني سمطي الن د الفمسطينيي .)2013

 .4الروئ والمقترحات 5

أ -ينتع ػػي رتش ػػكؿ أساس ػػي أف ترضػ ػ كا ػػي الج ػػػرد ال ا م ػػي رالمترق ػػي ػػي س ػػياؽ

اسػتراتيجيي قطاويػػي ت ػدؼ إلػػى الن ػػرض تمسػتريات الصػػناوات الصػعيرة رالمترسػػطي اإلنتاجيػػي
مف خالؿ تنا م ارت ا رقدرات ا التكنرلرجيي.

ب -ت زيػز ج ػرد سػمطي الن ػد ػي حػػؿ مشػكمي انخفػاض مسػتريات التمريػؿ تاإلسػراع
أرال تتنشػػا صػػندرؽ ضػػماف قػػررض المشػػاري الصػػعيرة رالمترسػػطي ردوػػـ المشػػاري الصػػعيرة
تالت نيات رالخترات حتى تكرف جاهزة لمحصرؿ ومى التمريؿ المصارؼ تشكر موال مػف وػدـ

تػػر ر قػرا ـ ماليػػي تاريخيػػي ل ػػذب المشػػاري

رمػػف وػػدـ تػػر ر الضػػمانات روػػدـ اوتمػػاد تصػػنيؼ

راض ػػح ل ػ ػػذب المشػػػاري روػ ػػدـ التنس ػػيؽ تػ ػػيف المؤسسػػػات المصػ ػػر يي رسػػػا ر مكرنػ ػػات الج ػ ػػاز
المصر ي .رقاودة التيانات قد تساهـ ي حؿ ت ض هذب المشكالت أيضا.
ت -االهتم ػػاـ تتنش ػػا حاض ػػنات اسوم ػػاؿ رمس ػػروات نم ػػر اسوم ػػاؿ ركمتاهم ػػا ت ػػدـ

خدمات لمساودة أصحاب المشاري مف خالؿ دوـ المشاري المتتد ي رهذب المساودة قػد ت ػدـ
تأساليب مختمفي مف التمريؿ المالي رالنصػح راإلرشػاد رالترجيػه مػف قتػؿ الختػ ار  .اف مسػروات
نمػػر اسومػػاؿ تسػػاود مػػف خػػالؿ ترنػػامح محػػدد ومػػى التحفيػػز خػػالؿ تػرة محػػددة وػػادة تتػرارح
تيف والوي اش ر رسني.
ث -هنػػاؾ حاجػػي ماسػػي لمتركيػػز ومػػى اسنشػػطي ذات االسػػتخداـ الكويػػؼ لم مالػػي التػػي

تتمت تفرص تصديريي رذلؾ تالنظر إلى دررها ال اـ ػي مراج ػي مشػاكؿ التطالػي رالف ػر .ر ػي
ذات الرقػػت يصػػتح مطمتػػا ضػػررريا ت زيػػز قػػدرة هػػذب المشػػاري

رخاصػػي الصػػناويي من ػػا ومػػى

مرا مػػي الت نيػػات المسػػترردة مػ االحتياجػػات المحميػػي راسػػتي اب ت نيػػات اكوػػر ت يػػدا مػػف خػػالؿ
تطػػرير المنػػتح .رتشػػير د ارسػػي االنكتػػاد المػػذكررة فنفػػا إلػػى اف ذلػػؾ يتطمػػب التركيػػز ومػػى تمػػؾ

اسنش ػػطي الت ػػي ت ػػرد تفرا ػػد وم ػػى ال طاو ػػات االقتص ػػاديي اسخ ػػر

االستخداـ الكويؼ لرأس الماؿ رالتكنرلرجيا.)UNCTAD,2004 .
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ج -التد تتخطيط رتنفيذ كرة ال ناقيد الصناويي لرتط المشرروات الصعيرة رالمترسطي

تالمنشغت الكتر تما يذلؿ الكوير مف الص رتات التي تراج ا المنشغت الصعيرة رالمترسطي.

ح -تتس ػػيط رس ػػروي إن ػػا التػ ػراخيص رتص ػػاريح وم ػػؿ المؤسس ػػات الص ػػعيرة م ػػف قت ػػؿ
الج ات الم نيي سرا ومى ص يد الر ازرات ذات الصمي أر التمديات المحميات) .رتنفيػذ ومميػي
مؤقتػػي  )formalizationلممنشػػغت الصػػعيرة رالمترسػػطي ر ذلػػؾ وتػػر حصػػر أكتػػر قػػدر مػػف
هذب المنشغت رمحارلي التراصؿ م ا لمتحرؿ صػرب الشػكؿ الرسػمي مػ الحصػرؿ ومػى م ازيػا

رتس يالت مف هذا التحرؿ .رمضاف رفخررف .)2011

خ -رضػ ػ اس ػػتراتيجيي راض ػػحي رخط ػػي وم ػػؿ تتط ػػار زمن ػػي مح ػػدد لاسػ ػ اـ ػػي زي ػػادة
تنا سيي المشرروات الصعيرة رالمترسطي.
اف هذب الم ترحات رالػرؤ تتضػا ر ػي تنفيػذها اسطػر رالمؤسسػات ال ا مػي رالصػناديؽ

التمريميػػي المػػذكررة تاإلضػػا ي إلػػى الحكرمػػي مػػف خػػالؿ سياسػػت ا الداومػػي رالمشػػج ي رقرانين ػػا
رتشري ات ا المنظمي رالحاميي ناهيؾ وف درر المؤسسات الدرليي المانحي رمؤسسػات المجتمػ
المدني كؿ حسب تخصصه .

خامسا – دعم وتطوور قطاع روادة األعؿال
أ -سياسات الدعم الحكومي5
 ت زيز رتطرير ال رانيف رالتشري ات رخاصي قانرف تشجي االستومار.
 تتني سياسات ماليي إيجاتيي تشمؿ إوفا ات ضريتيي لتشجي مشاري الرراد.
 أهمي ػػي رج ػػرد إص ػػالحات ح ي ي ػػي ػػي النظ ػػاـ الت ميم ػػي اسساس ػػي رالو ػػانري تحي ػػث

يتضمف وناصر تشجي ومى التفكير الخالؽ رتشجي ال مؿ الريادي.

 إنش ػػا م ارك ػػز متخصص ػػي لت ػػديـ الم مرم ػػات ل ػػرراد اسوم ػػاؿ لمت ػػرؼ وم ػػى الف ػػرص
راإلج ار ات رالسياسات.
 إنشا صندرؽ دوـ مشاري الريادييف الشػتاب رتشػجي التنػرؾ ومػى إقػراض الشػتاب
ي ظؿ نظاـ يراوي مصالح الطر يف.

 إق ػرار تػػرامح اومػػي لتشػػجي المشػػاركي االقتصػػاديي لمنسػػا رتشػػجي ال مػػؿ الريػػادي

ل ف.

82

قراءات استراتيجية

ب -سياسات التعميم والتدريب5
ترسي

الجام ات.

دمح اسوماؿ ي المناهح اسكاديميي الرسػميي ومػى كا ػي المسػتريات رخاصػي

 تطرير الم ارات الت نيػي رالحياتيػي الضػررريي لسػرؽ ال مػؿ مػف خػالؿ تحسػيف التػرامح
التدريسيي الحاليي رت ديـ ترامح جديدة.
 زيادة رت زيز الروي تأهميي الريادة رالمشاري الرياديي مف الشتاب رالمجتم .

ج -توسيع دور المؤسسات األهمية5

 ومى ص يد ترسي ومؿ المؤسسات الماليي رت يؿ ومميي اإلقراض.
تر ير الدوـ الخدماتي لمجانب التسري ي محمياه رخارجياه.

تطرير م ارات رقدرات الشتاب رترويت ـ تأهميي دررهـ ي ػ ػ ػ راتخاذ ال رار.
 دوػػـ النسػػا رزيػػادة وػػدد الت ػرامح رالمؤسسػػات ذات ال القػػي لزيػػادة م ػػدالت المشػػاركي
رالريادة.

تصميـ حمالت مناصرة رضعط لصالح ت زيز درر الشتاب رومم ـ الريادي.

د -دور الجامعات5

 إوداد الدراسات حرؿ قضايا الريادة رالريادييف رهي نادرة ي المجتم الفمسطيني.
 النظػػر ػػي المنػػاهح الد ارسػػيي رالتخصصػػات رد ارسػػي سػػرؽ ال مػػؿ رتطػػرير درر م اركػػز
التدريب ردرا ر الت ميـ المستمر رخدمي المجتم .

 إنش ػػا م ارك ػػز ح حاض ػػناتح لتتن ػػي ردو ػػـ مش ػػاري الط ػػالب اإلتداوي ػػي تالتنس ػػيؽ مػ ػ

مؤسسات ممرلي.
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داددا :متطؾبات تطوور العؿل اجملزأ والعؿل عن بعد
 رضػ خطػػط لتأهيػػؿ الخػريح الفمسػػطيني ليصػػتح قػػاد اهر ومػػى ػػـ فليػػي ومػػؿ السػػرؽ

الخارجي

 وم ػػؿ د ارسػ ػات مس ػػتمرة لت ري ػػي ال ػػدرة التنا س ػػيي لمخػ ػريح ػػي مس ػػطيف لم م ػػؿ ػػي

السرؽ الدرليي

 تشػػجي االسػػتومار الخػػاص ػػي مجػػاالت ت نيػػي الم مرمػػات كأحػػد ررا ػػد االقتصػػاد
الرطني
 تطػػرير التنيػػي التحتيػػي لتمتػػي النمػػر المترق ػ

ػػي أدرات ر فليػػات االقتصػػاد الم تمػػد

ومى الم ر ي االتصاالت – اإلنترنت – التريد  -السفر) إسميـ )2014

نتائج الدرادة والتوصقات:
أوال 5تائج تحميل بطالة الشباب ودور الم شآت الصغيرة
 .1تزايد حجـ ي الشتاب  24-15تم دؿ  %33.6خالؿ ال د السػاتؽ رتم ػدؿ نمػر

سنري  %4.3ي المترسط رهر أومى مف م دؿ نمر السكاف ي ال طاع .)%3.5

 .2ترارحػػت نسػػتي هػػذب الش ػريحي مػػف إجمػػالي وػػدد السػػكاف تػػيف  %19.7ر %21.9

خالؿ ال د الساتؽ أيضا.

 .3هنػاؾ انخفػػاض كتيػػر ػػي م ػدؿ مشػػاركي الشػػتاب ػػي ال ػر ال اممػػي رالػػذي تمػ

ػػي

المترسػػط  %23.6رهػػر اقػػؿ تح ػرالي سػػت ي ن ػػاط م ريػػي وػػف مويمػػه ػػي الضػػفي العرتيػػي حيػػث
رصؿ إلى  .%31يساهـ ي هذا االنخفاض ارتفاع نستي الممتح ػيف ػي الت مػيـ مػف هػذب الف ػي
رالتي تمعت .%38
 .4اف ارتفاع م دالت تطالي الشػتاب ت تتػر أتػرز تشػرهات سػرؽ ال مػؿ رهػي اسومػى

والميػػا اراقميميػػا إذ رصػػمت إلػػى  %64.4وػػاـ  2014رهػػي اومػػى مػػف مسػػتراها تػػيف التػػالعيف

تحرالي  20.5ن طي م ريي.

 .5ت تتػػر مسػػتريات التطالػػي المرتف ػػي تػػيف الشػػاتات مػػف اهػػـ خصػػا ص تطالػػي الشػػتاب

حيث تصؿ إلى  %82.8واـ  2014رهي ي المترسط لـ تنخفض وف .%63.3
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 .6ت ازيػػد م ػػدالت التطالػػي تػػيف الخ ػريجيف مػػف الشػػتاب ػػد رصػػمت إلػػى  %56ررتػػـ

إن ا اومى مف م دؿ تطالي التالعيف إال أن ا أقؿ مف مستر تطالي الشتاب.

 .7تختمؼ م ػدالت التطالػي تػيف الخػريجيف حسػب الجػنس رالتخصػص رالفتػرة الزمنيػي

ػػي تصػػؿ تػػيف الخريجػػات إلػػى  %75رهػػي اسومػػى تػػيف الخػريجيف الػػذيف يحممػػرف تخصػػص
ومرـ ترتريي اراوداد م مميف  %64.2رهي تتزايد وتر الزمف حيث ارتف ت مف  %34.4واـ
 2010إلى  %44.1واـ .2014
 .8مف اترز خصا ص تطالي الشتاب طرؿ ترة الت طؿ رالتي تصؿ إلػى  24.9شػ ار

تيف اإلناث رالى  17.5ش ار تيف الذكرر .تينما تتم
 .9اف تالتيي المشاري

ي الضفي العرتيي  5.5ش ر ط.

ي قطاع تزة هي مشاري صعيرة رمترسػطي .ػد تمعػت نسػتي

المشػػاري التػػي تشػػعؿ  19وامػػؿ أقػػؿ  %99رهػػي ػػي م ظم ػػا صػػعيرة ج ػدا رتشػػعؿ أرت ػػي
وماؿ اقؿ تنستي  .%89.7رم ظم ا وا مي رتير رسمي.

 .10تمػ حجػػـ تمريػػؿ المشػػاري الصػػعيرة رالمترسػػطي ػػي ال طػػاع وػػاـ  2014حػرالي

 79مميرف درالر رهر يموؿ  %11ط مف إجمالي تمريػؿ المشػاري الصػعيرة رالمترسػطي ػي
مسطيف الذي يموؿ تدررب  %11.7مف إجمالي قيمي التس يالت اال تمانيي.
 .11لػػـ تسػػتط هػػذب المشػػاري اسػػتي اب أوػػداد ال ػػامميف المت ازيػػدة ػػي سػػرؽ ال مػػؿ

حيث تمعت الفجرة تيف تزايد ال امميف ػي المشػاري الصػعيرة رالمترسػطي رت ازيػد أوػداد ال ػامميف
ي سػرؽ ال مػؿ حػرالي  30ألػؼ وامػؿ لػذلؾ زادت م ػدالت التطالػي تػيف الشػتاب مػف %29
واـ  2007إلى  %31واـ .2012
 .12تموؿ الم رقات التػي ت اني ػا المشػاري الصػعيرة رالمترسػطي ومػى صػ يد التمريػؿ

رن ػػص الختػرات رالم ػػارات رانخفػػاض اإلنتاجيػػي رتيرهػػا اسسػػتاب الر يسػػيي التػػي تحػػرؿ درف
ممارس ػػي ه ػػذب المش ػػاري ل ػػدررها ال ػػاـ اقتص ػػاديا ػػي ظ ػػؿ تي ػػي اقتص ػػاديي كمي ػػي تي ػػر مس ػػت رة

رض يفي.

 .13يتضمف الراق الحالي لممشاري الصعيرة رالمترسطي الكوير مػف اإلمكانيػات التػي

يمك ػػف اف يتن ػػى ومي ػػا مو ػػؿ إنش ػػا الص ػػناديؽ التمريمي ػػي المتخصص ػػي اراجػ ػ ار ات س ػػمطي الن ػػد
الداومي .رمف الممكف ت زيز ذلػؾ رتطػريرب ػي اطػار اسػتراتيجيي قطاويػي ت ػدؼ إلػى الن ػرض
تدرر المشاري الصعيرة رالمترسطي مف خالؿ التعمب ومى مشكالت ا رتحسيف ادا ا.
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ثا ياً 5تائج تحميل ريادة األعمال ودورها

تنػػارؿ التحػػث راقػ الشػػتاب رخصػػا ص الريػػادييف رالتحػػديات رتتػػيف تصػػفي اساسػػيي أف

راق ػ الشػػتاب م ػػد رص ػ ب رهنػػاؾ ال ديػػد مػػف المشػػكالت رومػػى أرس ػ ا التطالػػي رأف الشػػتاب
يميمػػرف إلػػى ال مػػؿ تػػأجر رظيفػػي) ومػػى الػػدخرؿ ػػي مشػػارع رياديػػي رتتػػيف أف وػػدد الريػػادييف
منخفض قياساه ومى درؿ أخر رومى طتي ي االقتصاد رالمؤهالت ر يما يمي أهـ النتا ح:

 ارتفاع ودد الريادييف الشتاب ي مسطيف ل اـ  2012مف  %10.8إلى %10.3

مف مجمرع السكاف ي واـ  2010ر تختمؼ هذب النستي ر ا لمرحمي المشررع رنروػه حسػب
تصنيؼ مرصد الريادة ال المي  %9.5ي المراحؿ اسرلى ر  %1.3ي المرحمي الوالوي.
 ن ص التدريب رقصرر الم ارات الالزمي إلنشا المشاري

رومى الص يد الت ميمػي

%8.4مػػف الريػػادييف الشػػتاب يحممػػرف درجػػي الوانريػػي ال امػػي أر اقػػؿ .ك ػػذلؾ تتركػػز المش ػػاري
الرياديي ي النشاطات االست الكيي رتنستي .%52.8

 وػػدـ اهتمػػاـ مؤسسػػات الت مػػيـ تأسػػاليب الت مػػيـ الم تمػػدة ومػػى االتتكػػار راالتػػداع

رمػػف وػػـ التػػي تؤسػػس لخػريجيف ريػػادييف نظػػاـ الت مػػيـ ال يسػػاود ومػػى ترويػػي الطػػالب تػػدررهـ
ي االقتصاد رتشجي ـ نحر الترجه إلى إنشا مشاري خاصي رتطتيؽ ا كار اتداويي رجديدة.
 وػػدـ رجػػرد مرا مػػي تػػيف الخ ػريجيف رسػػرؽ ال مػػؿ ومػػى ص ػ يد طتي ػػي التخصصػػات

التي ي تؿ ومي ا الطالب رومى ص يد الم ارات التي يتزرد ت ا الطالب رالتطررات ي سرؽ
ال مؿ التي تصطدـ تمؤهالت رخترات الخريجيف.
 تموؿ التي ي ال انرنيي راالقتصاديي رالمؤسسيي تحديات ص تي اماـ الريػادييف الشػتاب
ناؾ ن ص راضح ي ال رانيف الالزمي لتنظيـ ال مؿ الريادي رتشجي ه رهناؾ تي ي اقتصاديي
تيػػر مسػػت رة يػػتحكـ ي ػػا ممارسػػات االحػػتالؿ رسياس ػػاته إض ػػا ي إلػػى مؤسسػػات تيػػر كا يػػي

رتحتاج إلى ترامح رسياسات رفليات اومي.

 محدرديػػي مصػػادر التمريػػؿ احػػد اهػػـ الم ي ػػات ػػي ظػػؿ إحجػػاـ التنػػرؾ رمؤسسػػات
التمريػػؿ وػػف اق ػراض الشػػتاب تسػػتب انخفػػاض مسػػتر الخت ػرات رالمسػػؤرليات رالمخػػاطرة التػػي
تكتنؼ المشاري الجديدة.
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 ض ؼ رتراخي السياسات الحكرميي الالزمي لتشجي ال مػؿ الريػادي لمشػتاب ػرتـ

أهميي الدرر الحكرمي إال أف هناؾ تياتاه راضحا لمدوـ الحكرمي لم مؿ الريػادي لمشػتاب ومػى
الص يد ال انرني رالمؤسساتي رالتنظيمي رالسياسات الماليي الن ديي.

ثالثاً 5التوصيات5
-

رتػػـ ص ػ رتي الظػػررؼ السياسػػيي التػػي ي يش ػ ا الش ػ ب الفمسػػطيني اال اف ومػػى

الحكرمػػي ركا ػػي مؤسسػػات الدرلػػي اف تتػػذؿ ج ػػردا ح ي يػػي لحػػؿ مشػػكالت الشػػتاب ومػػى كا ػػي
االصػ دة رخاصػػي ػػي مجػػاؿ الت مػيـ رسػػرؽ ال مػػؿ .مطمػػرب سياسػات داومػػي لمشػػتاب خاصػػي
ػػي المجػػاالت االقتصػػاديي راالسػػتوماريي .رهػػر ذات الػػدرر المطمػػرب مػػف الحكرمػػي ايضػػا ومػػى
ص يد دوـ المشاري الصعيرة رالمترسطي مف خالؿ تػر ير التي ػي ال انرنيػي رالتشػري يي رتحديػد
ت ريؼ راضح ل ا .رتطػرير تػرخيص هػذب المشػاري رتيػر ذلػؾ ممػا ي تتػر مػف م ػاـ مؤسسػات
الحكرمي ذات ال القي.

 -دوـ رتطرير و ا ي رم ػارات الريػادة تػيف الشػتاب .اف اسػت رار و ا ػي ال مػؿ الريػادي

ػػي نف ػػرس رو ػ ػػرؿ الش ػػتاب رأسػ ػػرهـ يمو ػػؿ رص ػػيدا هامػ ػػا ػػي تطػ ػػرير التفكي ػػر الخػ ػػالؽ ارادارة

المخاطر رالت امؿ الػراوي مػ اس كػار االسػتوماريي رالفػرص المتاحػي .ريحتػاج هػذا الترجػه إلػى
تػدخالت راسػ ي ػػي منػػاهح الت مػيـ اراصػػالح نظامػػه رخاصػػي الت مػيـ رالتػػدريب الم نػػي رالت نػػي

رتص ػػنيؼ الم ػػف رتنظيم ػػا لخريج ػػي الم ػػدارس رم ارك ػػز الت ػػدريب الم ني ػػي رتط ػػرير م ػػارات ـ

اإلداريي رالرياديي لتمكين ـ مف إنشا مشرروات ـ الخاصي.
 مف اسهميي تمكاف اف يركػز أصػحاب المشػاري ج ػدهـ الر يسػي ومػى ال مػؿ ومػىتطرير قدرات مشاري ـ ي مجاالت اإلنتاج رضتط الجردة رقدرات رم ارات ال امميف ي ػا
رالس ػ ي لخمػػؽ والقػػات روي ػػي م ػ ت ػػض المشػػاري رالشػػركات الخارجيػػي مػػف خػػالؿ التحػػالؼ

لمحصػػرؿ وم ػػى تػ ػراخيص اإلنت ػػاج التسػػريؽ رتيره ػػا .ره ػػذب الج ػػرد تحت ػػاج ت ػػالطت إل ػػى دو ػػـ
المؤسسات الحكرميي راسهميي رالمانحي كؿ حسب تخصصه.
 ال م ػػؿ وم ػػى ترس ػػي نط ػػاؽ التمري ػػؿ المت ػػاح رزي ػػادة االهتم ػػاـ تد ارس ػػات الج ػػدرتاإلضا ي إلى ودـ التركيػز الشػديد ومػى الضػمانات رومػى طػرؿ مػدة اإلجػ ار ات لمػنح التمريػؿ
المطمػػرب رزيػػادة نظػػاـ الرقاتػػي رالمتات ػػي ومػػى المشػػرروات الصػػعيرة لضػػماف ترشػػيد مسػػيرت ا

تشكؿ مستداـ.
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 -تط ػ ػػرير م ػ ػػارات رم ػ ػػاـ رص ػ ػػالحيات الع ػ ػػرؼ التجاري ػ ػػي رالص ػ ػػناويي راالتح ػ ػػادات

الصػػناويي رالتخصصػػيي تحيػػث تسػػتطي ممارسػػي درر اكتػػر رأكوػػر اوميػػي ػػي دوػػـ المشػػاري

الص ػػعيرة رالمترس ػػطي رت ػػديـ ال ػػدوـ ال ػػالزـ ل ػػا رمس ػػاودت ا ػػي ح ػػؿ مش ػػكالت ا رتزري ػػدها
تحاجات ا مف الم مرمات رالخترات راالستشارات.
 ت ظ ػػيـ مش ػػاركي المػ ػرأة ػػي ه ػػذب المش ػػاري تتسػ ػ يؿ التمري ػػؿ رتنفي ػػذ تػ ػرامح ت ػػدريبرندرات حرؿ الفرص االستوماريي المتاحي ل ا م التركيز ومى صناديؽ خاصي تدوـ المرأة.

 -تنسيؽ الج رد تيف كا ػي الج ػات الم دمػي لمخػدمات رالتسػ يالت لممشػاري الصػعيرة

رالمترسطي مػف أجػؿ تجنػب التػداخؿ رالت ػارض ػي الصػالحيات اسمػر الػذي يزيػد مػف اليػي
خدمات ا جمي ا.
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املراج :
 اتػػر ماضػػي تسػػنيـ كامػػؿ  2015ت يػػيـ تجرتػػي ال مػػؿ وػػف ت ػػد ػػي قطػػاع ت ػزة التحػػدياترالمست تؿ د ارسػي تطتي يػي ومػى الشػركات التجاريػي ال اممػي ػي قطػاع تػزة رسػالي ماجسػتير

تير منشررة الجام ي االسالميي تزة مسطيف.

 أحمػػد مس ػ رد  2012تطالػػي الشػػتاب ػػي الشػػرؽ االرسػػط رشػػماؿ ا ري يػػا كيػػؼ يحػػرؿال ب إلى وررة المرق االلكتررني لمدرني صندرؽ الدرلي.

 االسكرا  2000االور االجتماوي الوادة ال يكمي م تركيػز خػاص ومػى التطالػي االمػـالمتحدة .ص12

 االسػػكرا  2011ت زيػػز ال ػػدرة التنا سػػيي لممشػػاري الصػػعيرة رالمترسػػطي رخػػدمات التنيػػياالساسيي االمـ المتحدة ص.7

 اس ػ ػػميـ ط ػ ػػارؽ  2015الت ي ػ ػػد -تج ػ ػػارب ومميي رؤي ػ ػػي تحميمي ػ ػػي اتح ػ ػػاد ش ػ ػػركات ت ني ػ ػػيالم مرمات .PITA

 اسماويؿ محمد روتد المن ـ هته تطالي الشتاب ي الدرؿ ال رتيي صػندرؽ الن ػد ال رتػيأترظتي 2015

 االمػػاـ محمػػد محمػػرد  2008التنميػػي رالتشػػعيؿ ررقػػي ومػػؿ م دمػػي إلػػى المنتػػد ال رتػػيلمتنميي رالتشعيؿ الرجي  16-15نر متر.

 -تازكرتشي

النتينا رمرياف نادر انت اؿ الشاتات رالشتاب ي االردف إلى سرؽ ال مؿ

مكتب ال مؿ الدرلي جنيؼ .2014

 التنؾ الدرلي  2007الطريؽ تير المسمرؾ ; اصالح الت ميـ ي منط ي الشرؽ االرسػطرشماؿ ا ري يا ممخص تنفيذي راشنطف ص .20

 التن ػػؾ ال ػػدرلي  2012الض ػػفي العرتي ػػي رقط ػػاع تػ ػزة اتجاه ػػات اس ػػرؽ ال م ػػؿ النم ػػررالتطالي المرق االلكتررني لمتنؾ الدرلي.

 التن ػػؾ ال ػػدرلي  2012أ نحػ ػػر اس ػػتدامي اقتص ػػاديي لدرلػ ػػي مس ػػطيف مس ػػت تميي ; نيسػ ػػاف 2012المرق االلكتررني لمتنؾ الدرلي www.worldbank.org/we

 التنؾ الدرلي قاودة التيانات المرق االلكتررني www.data.albankaldawli.org التنؾ الدرلي  2013ممارسي انشطي االوماؿ  2014راشنطف ص.24 -التنؾ الدرلي  2013أ ت رير وف التنميي ي ال الـ راشنطف التنؾ الدرلي.
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 جام ي الممؾ وتد ال زيػز  2007ال مػؿ وػف ت ػد نحػر مجتمػ الم ر ػي سمسػمي د ارسػاتيصدرها مركز اإلنتاج اإلوالمي اإلصدار الواني وشر

 الج از المركزي لاحصا -الج از المركزي لاحصا

 )2011مسح ال ر ال اممي دررة يرنيه 2011

 )2011مسح ال ر ال اممي  2010راـ اهلل مسطيف

 الج از المركزي لالحصا الفمسطيني  2013ت داد المنشػغت  2012النتػا ح الن ا يػيراـ اهلل

مسطيف.

 الج ػػاز المركػػزي لاحص ػػا الفمسػػطيني  2013أ أدا االقتصػػاد الفمس ػػطيني  2013راـاهلل مسطيف.

 الج از المركزي لالحصا الفمسطيني  2014أ مجاالت الدراسي رال القي تسػرؽ ال مػؿواـ  2014راـ اهلل مسطيف.

 الج از المركزي لالحصا الفمسػطيني  2014كتػاب مسػطيف االحصػا ي السػنري 2014رقـ ح15ح راـ اهلل

مسطيف.

 الج از المركزي لالحصا الفمسطيني  2015مسح ال ػر ال اممػي الفمسػطينيي  :الت ريػرالسنري  2014 :راـ اهلل

مسطيف.

 الج ػػاز المركػػزي لالحصػػا الفمسػػطيني  2015أ مسػػح ال ػػر ال اممػػي الرت ػ ال ارت ػ 2014راـ اهلل مسطيف.

 الج ػ ػػاز المركػ ػػزي لالحصػ ػػا الفمسػ ػػطيني مسػ ػػح ال ػ ػػر ال اممػ ػػي سػ ػػنرات مختمفػ ػػي لمفت ػ ػرة.)2014-1996

 -الج از المركزي لاحصا الفمسطيني  2001مسح استخداـ الرقت راـ اهلل مسطيف.

 الج ػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػطيني  2004مجػػاالت الد ارسػػي رال القػي تسػػرؽ ال مػػؿتياف صحفي راـ اهلل – مسطيف.

 الج ػػاز المركػػزي لاحصػػا الفمسػػطيني  .2006الشػػتاب ػػي اس ارضػػي الفمسػػطينيي صػػررةإحصا يي راـ اهلل مسطيف

 الج ػػاز المركػػزي لالحصػػا الفمسػػطيني  2015ب أدا االقتصػػاد الفمسػػطيني  .2014راـاهلل -مسطيف.

 الج ػػاز المركػػزي لالحصػػا رمنظمػػي ال مػػؿ الدرليػػي  2013مسػػح انت ػػاؿ الشػػتاب مػػفالدراسي إلى ال مؿ  2013راـ اهلل

 -الج از المركزي لاحصا

مسطيف.

است راض ارضاع الشتاب ي االراضي الفمسطينيي وشيي اليرـ

ال المي لمشتاب ت رير صحفي راـ اهلل مسطيف.
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 -الج از المركزي لاحصا

مسطيف ي أياـ أوداد مختمفي.

 جػػادر أميمػػي منيػػر أزمػػي تطالػػي المت ممػػيف ػػي مصػػر رسػػتؿ مراج ت ػػا ػػي ضػػر خت ػراتت ض الدرؿ المت دمي دراسي قُػدمت لمػؤتمر اسزمػي الت ميميػي كميػي التجػارة جام ػي ال ػاهرة

.2001

 سػػمطي الن ػػد الفمسػػطينيي  2014ت ريػػر االسػػت رار المػػالي ل ػػاـ  2013تمػػرز راـ اهللمسطيف ص .26

 سػػمطي الن ػػد الفمسػػطينيي  2015تيانػػات تيػػر منشػػررة حصػػؿ ومي ػػا التاحػػث مػػف قسػػـاالتحاث تسمطي الن د

 -الصػػمح كاميميػػا 2001

جػػدر رفليػػات ومػػؿ م ار ػػؽ تمريػػؿ ال ػػررض الصػػعر

تمداف ورتيي مختارة االسكرا نيريررؾ االمـ المتحدة ص.2

ػػي

 صػػندرؽ الن ػػد ال رتػػي  2007تف يػػؿ ت ػرامح التشػػعيؿ ػػي الػػدرؿ ال رتيػػي الت ريػػر ال رتػػيالمرحد اترظتي.

 الطال ح ػػي حس ػػيف  2012ح ػػرؿ ح ػػؿ م ض ػػمي تطال ػػي المت مم ػػيف ػػي التم ػػداف ال رتي ػػيسمسمي الخت ار

الم د ال رتي لمتخطيط الكريت ص .11

 -وتػػد اهلل سػػمير رفخػػررف  2014سياسػػات الن ػػرض تريػػادة اسومػػاؿ ػػي أرسػػاط الشػػتاب

ي درلي مسطيف م د أتحاث السياسات االقتصاديي الفمسطيني ماس) راـ اهلل مسطيف.

 وطياني نصر رالحاج ومي سارة  2001مشػاكؿ المنشػغت الصػعيرة جػدا رالصػعيرةرالمترسطي ي مسطيف ماس راـ اهلل ص.i

 وم ػػي س ػػمير وت ػػداهلل  2015الن ػػرض تري ػػادة اسوم ػػاؿ ػػي أرس ػػاط الش ػػتاب ػػي درل ػػيمس ػػطيف المحتم ػػي :خي ػػار ّ ػػاؿ لمكا ح ػػي التطال ػػي مجم ػػي رؤ اس ػػتراتيجيي مرك ػػز االم ػػارات
لمدراسات رالتحرث االستراتيجيي المجمد الوالث-ال دد  )9يناير.

 وراطػػؼ خم ػػرد  2010او ػػر تطتيػػؽ تكنرلرجي ػػا الم مرم ػػات ػػي تح ي ػػؽ ري ػػادة المنظم ػػاتالحديوػ ػػي تحػ ػػث م ػ ػػدـ لمممت ػ ػػى الػ ػػدرلي ال ارت ػ ػ

حػ ػػرؿ المنا سػ ػػي راالسػ ػػتراتيجيات التنا سػ ػػيي

لممؤسسات الصناويي الج از ر كميي االقتصاد رومرـ التسيير  9نر متر.

 المالكي مجدي ر لدرادرة حسف  2011المؤسسات الشػتاتيي ػي اال ارضػي الفمسػطينييررأس الماؿ االجتماوي ماس راـ اهلل مسطيف.

 محمػػد رس ػػالف روت ػػد الكػ ػريـ نص ػػر  2011راقػ ػ ري ػػادة اسوم ػػاؿ الص ػػعيرة رالمترس ػػطيرستؿ ت زيزها ي االقتصاد الفمسطيني مجمي جام ي ال دس المفترحي لصتحػاث رالد ارسػات

ال دد الوالث رال شررف -)2حزيراف .
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 ويسى محمرد  20132االختالالت ال يكميي ي سرؽ ال مؿ الفمسطيني رستؿ م الجت ارسالي ماجستير تير منشررة جام ي االزهر .2013

 مرصػػد الريػػادة ال ػػالمي  2010ت ريػػر سػػرريي الػػرطني  2009المركػػز السػػرري لمتحػػرثالتنمريي دمشؽ.

 مرصد الريادة ال ػالمي  2013مرصػد الريػادة الفمسػطيني  2012م ػد أتحػاث السياسػاتاالقتصاديي الفمسطيني ماس) راـ اهلل مسطيف.

 م ػػد اتح ػػاث السياس ػػات االقتص ػػاديي الفمس ػػطيني م ػػاس)  2007نح ػػر سياس ػػات لت زي ػػزالريادة تيف الشتاب ي الضفي العرتيي رقطاع تزة ماس راـ اهلل مسطيف.

 -م دمي ي ريادة االوماؿ مف المرق االلكتررني www.mindwits.com

 منظمي ال مؿ الدرليي  2005الشتاب  :ستؿ الرصرؿ إلى ال مؿ الال ؽ مكتب ال مؿالدرلي جنيؼ ه .6

 منظمي ال مؿ الدرليي  2014خيارات نحر تنميي تديمي المكتب االقميمي لمدرؿ ال رتييتيررت.

 منظمي ال مؿ الدرليػي  2014تطالػي الشػتاب رسياسػات التشػعيؿ جنيػؼ مكتػب ال مػؿالدرلي.

 مؤسس ػػي الت ػػارف االلم ػػاني  2009 )GTZمس ػػرد مص ػػطمحات من ػػاهح الت م ػػيـ رالت ػػدريبالم ني رالت ني

 )GTZدمشؽ.

 المرق ػ االلكتررنػػي لػػر ازرة الترتيػػي رالت مػػيـ ال ػػالي .إحصػػا ات خاصػػي تالجام ػػات راوػػدادالطالب .http://www.mohe.ps

 ررينػػد ك ػػاررليف ر رايكػػرز ت ػػرب هػػؿ م جػ ػزات الترظيػػؼ ممكن ػػي مدرنػػي التن ػػؾ ال ػػدرليhttp//blogs.worldbank.org/arbvoices/ar

 الن يػػب ضػػؿ  1999سياسػػات مكا حػػي التطالػػي ػػي االمػػد الت يػػد ررقػػي ومػػؿ م دمػػيلمؤتمر التطالي ي االراضي الفمسطينيي :الراق رف اؽ الحؿ ماس راـ اهلل مسطيف.

 هالؿ جميؿ رفخررف  2008ال مؿ تير المحمػي ػي الضػفي العرتيػي ر قطػاع تػزةمنظمي ال مؿ الدرليي المكتب االقميمي لمدرؿ ال رتيي حزيراف  2008تيررت ص.11

 -هرلدف جيف متادئ الرؤيي التجاريي ص  viiiالمرق االلكتررني

 ر ازرة الترتي ػ ػ ػػي رالت م ػ ػ ػػيـ ال ػ ػ ػػالي  2015ال ػ ػ ػػدليؿ االحص ػ ػ ػػا ي الس ػ ػ ػػنري 2015/2014لمؤسسات الت ميـ ال الي الفمسطينيي راـ اهلل

مسطيف.
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 خطػ ػ ػ ػ ػ ػػي التشػ ػ ػ ػ ػ ػػعيؿ الرطنيػ ػ ػ ػ ػ ػػي مرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػ ػػر ازرة اإللكتررنػ ػ ػ ػ ػ ػػي2009  ر ازرة ال مػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ./http://www.mol.pna.ps

 ر ازرة ال مػ ػػؿ رر ازرة الترتيػ ػػي رالت مػ ػػيـ اسػ ػػتراتيجيي الت مػ ػػيـ رالتػ ػػدريب الم نػ ػػي رالت نػ ػػي مرق ػ ػ الػ ػػر ازرةhttp://www.mol.pna.psااللكتررني
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