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 مقدمة

فيييييييي ظيييييييل احت يييييييال دول الجيييييييالأ قاطبيييييييه بشيييييييجوبأا وم تمجاتأيييييييا وأممأيييييييا وح وماتأيييييييا فيييييييي ا ول مييييييين أييييييييار 
بسييييبب اسييييتمرار  مغيييياير إال أن واقييييع الجمييييال فييييي فلسييييطين  للجمييييال )مييييايو  ميييين  ييييل ليييياأ بيييياليوأ الجييييالمي 

  سياسيييييه الحصيييييار االقتصيييييادي اليييييلي ت رايييييل سيييييلطات االحيييييتلل ا سيييييرا يلي للجييييياأ الجاشييييير للييييي  التيييييوالي
تيييييدألور ا واييييياع االقتصييييياديه اليييييداخلي  ا مييييير اليييييلي أد  واليييييلي تيييييزامن ميييييع حاليييييه اال  سييييياأ ال لسيييييطي ي 

ووصيييييييولأا إلييييييي  مجيييييييدالت غيييييييير البطاليييييييه فيييييييي فلسيييييييطين ال  ييييييير و مجيييييييدالت    وارت ييييييياعوالسياسييييييييه وا م ييييييييه
 مسبوقه.

 أواًل: تدهور األوضاع االقتصادية

االقتصييييييييياد ال لسيييييييييطي ي مييييييييين ظيييييييييرو  صيييييييييجبه للغاييييييييييه  تم ليييييييييت فيييييييييي تيييييييييدألور ا واييييييييياع  يجيييييييييا ي

   و يييييا ياالقتصييييياداالقتصييييياديه  بسيييييبب ترا يييييع مسيييييتو  ال شييييياط االقتصيييييادي وتبييييياط  فيييييي مجيييييدالت ال ميييييو 
 تي يييييه ل حيييييداث السياسييييييه وا م ييييييه  التيييييي شيييييأدتأا ا راايييييي ال لسيييييطي يه  أبرزأليييييا: أليييييلا الترا يييييع والتبييييياط  

المتتاليييييييه لليييييي  الصييييييجيد المييييييالي والسياسييييييي وا م ييييييي  تم لييييييت بااللتييييييدا ات ا سييييييرا يليه  سلسييييييله ا زمييييييات
المت يييييييررة للييييييي  ا راايييييييي ال لسيييييييطي يه لبييييييير شييييييين الحيييييييروب والحميييييييلت ا م ييييييييه  التيييييييي ألح يييييييت أايييييييرار ا 
 سيييييمه فيييييي مجظيييييأ الب ييييييه التحتييييييه وال اليييييدة ا  تا يييييه  وا ج سيييييت   ارأليييييا للييييي  ادا  االقتصييييياد ال لسيييييطي ي 

با اييييييافه إليييييي  اسييييييتمرار حالييييييه   2007  وتشييييييديد الحصييييييار الم ييييييروض لليييييي  قطيييييياع غييييييزة م ييييييل الجيييييياأ  1)
  وزييييييادة ال ييييييود والمجي يييييات فيييييي الاييييي ه الغربييييييه مييييين حيييييين إلييييي  اال  سييييياأ السياسيييييي بيييييين شيييييطري اليييييوطن

 خييييير  وت يييييييد حر يييييه الت  يييييل وال  يييييال ل فيييييراد والبايييييا ع وتلبيييييلب ح يييييأ المسيييييالدات الخار ييييييه وا خ اايييييأا 
   ميجأيييييا لواميييييل تسيييييببت فيييييي تلبيييييلب وااييييي  فيييييي حر يييييه الت يييييارة واالسيييييت مار   2)السييييي وات ا خييييييرة فيييييي 

وفيييييييييي ال شييييييييياط االقتصيييييييييادي وال ميييييييييو االقتصيييييييييادي  خاصيييييييييه وأن حيييييييييرا  ال شييييييييياط وا دا  فيييييييييي االقتصييييييييياد 
ال لسيييييطي ي يجتميييييد  غيييييير  مييييين االقتصيييييادات  للييييي  االسيييييت رار السياسيييييي وا م يييييي  وحرييييييه الحر يييييه وال  يييييال 

 اد والباا ع ورأس المال.ل فر 
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مييييييييا يسييييييييتخدأ  صيييييييييب ال ييييييييرد ميييييييين ال ييييييييات  المحلييييييييي ا  مييييييييالي  م شيييييييير ل ييييييييياس الرفييييييييا  ولييييييييادة  

اال تميييييالي  واليييييلي يج يييييس ا  ييييير ال جليييييي لييييي دا  االقتصيييييادي للييييي  دخيييييل ال يييييرد  وفيييييي أليييييلا السييييييا  بلييييي  
وبسيييييبب تزاييييييد   دوالر 1744.5حيييييوالي  2015 صييييييب ال يييييرد فيييييي ال يييييات  المحليييييي ا  ميييييالي خيييييلل الجييييياأ 

صيييييجوبه ا واييييياع االقتصييييياديه فيييييي قطييييياع غيييييزة ال تيييييزال أل يييييا  ف يييييوة لمي يييييه فيييييي مسيييييتويات اليييييدخل بيييييين 
ال طييييياع والاييييي ه الغربييييييه  حييييييث بلييييي   صييييييب ال يييييرد مييييين ال يييييات  المحليييييي ا  ميييييالي فيييييي قطييييياع غيييييزة  حيييييو 

حيييييييوالي دوالر   بي مييييييا بليييييي   صييييييييب ال ييييييرد مييييييين ال ييييييات  المحلييييييي ا  ميييييييالي فييييييي الاييييييي ه الغربيييييييه  996.3
 . 3)دوالر  2267.2

ال  ييييييوة فييييييي مسييييييتويات الييييييدخل بييييييين الايييييي ه الغربيييييييه وقطيييييياع غييييييزة  وا خييييييلة باالتسيييييياع  تايييييييي 

أن يح ييييي  اقتصييييياد قطييييياع غيييييزة  وللييييي  ميييييد  السييييي وات ال ادميييييه مجيييييدالت مرت جيييييه فيييييي  ةيسيييييتو ب بالايييييرور 
ال مييييو ت ييييو  تليييي  المتح  ييييه فييييي الايييي ه الغربيييييه  والييييلي ليييين يييييتأ فييييي ظييييل الظييييرو  الحاليييييه المتم لييييه فييييي 

 استمرار الحصار واال  ساأ  ب ا ب تب ي وت  يل االستراتي يات والخطط الم اسبه لل طاع.

 الت البطالةارتفاع معدثانًيا: 

البطاليييييه المرت جيييييه مييييين األيييييأ التحيييييديات التيييييي توا يييييل اقتصييييياد أي دوليييييه  ال سييييييما اليييييدول ال امييييييه  وال  تجتبييييير
ي تصييييير ا مييييير للييييي  تيييييوفير فيييييرص لميييييل لليييييداخلين ال يييييدد إلييييي  سيييييو  الجميييييل  بيييييل يتجيييييدا  إلييييي  اسيييييتيجاب 

محدوديييييييه الطاقيييييييه تييييييرا أ البطالييييييه ال ييييييا أ  وألييييييي مأميييييييه تحتيييييياج إليييييي   أييييييود اييييييخمه  خاصيييييييه فييييييي ظييييييل 
االسيييييتيجابيه  وا خ ييييياض مسيييييتو  االسيييييت مار  با ايييييافه إلييييي  ارت ييييياع مجيييييدالت ال ميييييو السييييي ا ي وميييييا ي يييييت  

 ل أا من تزايد في ألداد ال و  الجامله.

وصييييلت إليييي  مسييييتويات غييييير مسييييبوقه   مرت جييييه وقييييدمجييييدالت البطالييييه فييييي فلسييييطين إليييي  أن  يشييييار 

حسيييييب تجريييييي  م ظميييييه الجميييييل  2016خيييييلل الجييييياأ  حييييييث بلييييي  ليييييدد الجييييياطلين لييييين الجميييييل فيييييي فلسيييييطين
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يييييييييا  بواقيييييييييع  360500الدولييييييييييه  فيييييييييي  شيييييييييخص 153700وشيييييييييخص فيييييييييي قطييييييييياع غيييييييييزة   206800شخص 
    4) % 26.9حييييييييوالي  2016ف ييييييييد بليييييييي  مجييييييييدل البطالييييييييه فييييييييي فلسييييييييطين للجيييييييياأ الايييييييي ه الغربيييييييييه وبييييييييلل  

وُيجييييييز  ارت يييييياع مجييييييدالت البطالييييييه فيييييييي فلسييييييطين إليييييي  ال يييييييود والج بيييييييات المتم لييييييه فييييييي سيييييييطرة االحيييييييتلل 
ا سييييييييرا يلي لليييييييي  ا رض والمييييييييوارد وت ييييييييييد حريييييييييه الحر ييييييييه ل فييييييييراد والباييييييييا ع لليييييييي  المجييييييييابر وتشييييييييديد 
قامييييييييه الحييييييييوا ز بييييييييين المييييييييدن ال لسييييييييطي يه  ا ميييييييير الييييييييلي أد  إليييييييي  لييييييييدأ قييييييييدرة االقتصيييييييياد  الحصييييييييار واح

 سطي ي لل  استيجاب ا لداد المتزايدة من ا شخاص اللين يدخلون سو  الجمل. ال ل

حيييييث بليييي  مجييييدل   قطيييياع غييييزة والايييي ه الغربيييييهالت يييياوت  بييييير ا فييييي مجييييدل البطالييييه بييييين  وال يييييزال 

%  فييييي حييييين بليييي  مجييييدل البطالييييه فييييي الايييي ه  41.7حييييوالي  2016البطالييييه فييييي قطيييياع غييييزة خييييلل ليييياأ 
ويجييييييز  ألييييييلا الت يييييياوت إليييييي  الممارسييييييات التييييييي قامييييييت بأييييييا سييييييلطات االحييييييتلل   % 18.2الغربيييييييه حييييييوالي 

ا سيييييرا يلي فيييييي مختلييييي  أ حيييييا  ا راايييييي ال لسيييييطي يه  وبشييييي ل خييييياص فيييييي قطييييياع غيييييزة اليييييلي تيييييأ ر بشيييييدة 
ميييين الحصييييار والحييييروب المييييدمرة اليييي لث التييييي شيييي تأا )إسييييرا يل  فييييي السيييي وات ا خيييييرة  والتييييي ميييين خللأييييا 

ا اقتصاديه صجبه ومأساويه. يجيش   المواط ين في قطاع غزة أواال 

  ال يييييير  بييييييين الييييييل ور وا  يييييياث فييييييي مجييييييدالت البطالييييييه  بيييييييرا  لصييييييال  الييييييل ور يييييييزال  مييييييا ال 

ويشيييييييير    2016% لإل ييييييياث خيييييييلل الجييييييياأ  44.7% لليييييييل ور م ابيييييييل  22.2حيييييييث بلييييييي  مجيييييييدل البطاليييييييه 
يتسيييييبب فيييييي  وأليييييلا ا مييييير ليييييل ور م ار يييييه  با ييييياث لإلللييييي  صيييييراحه  إلييييي  محدوديميييييه فيييييرص الجميييييل المتاحيييييه 

فيييييتن التبييييياين والت ييييياوت  ليييييلاالت  ييييي  اال تميييييالي وليييييدأ تح يييييي  الجداليييييه والت ييييياف  فيييييي ال يييييرص االقتصييييياديه  
ال ييييا أ فييييي الم تمييييع بسيييييبب اخييييتل  ال يييي س يشييييي ل تحييييديا   وألريييييا  أميييياأ تح يييييي  ت ميييييه شييييامله ومسيييييتدامه 

ات تح ييييي  الت ميييييه الشييييامله فييييي الم تمييييع تتطلييييب بييييلل مزيييييد فييييي الم تمييييع ال لسييييطي ي  خاصييييه وأن متطلبيييي
ميييين ال أيييييود لتجزيييييز التماسييييي  اال تمييييالي وتح يييييي  الجدالييييه اال تمالييييييه والت يييياف  فيييييي ال ييييرص االقتصييييياديه 

 .و سر التباين والت اوت ال ا أ في الم تمع
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  2016% في الجاأ 43.2س ه  حيث بلغت  24-20ألل  مجدالت بطاله لل  ه الجمريه  وُس لت

س ه دراسيه فأ  ر ألل  مجدالت بطاله  13ولل  مستو  الس وات الدراسيه  ف د س لت ا  اث اللواتي أ أين 
لسيا  تشير وفي أللا ا   5)% من إ مالي ا  اث المشار ات في ال و  الجامله لأل  ال  ه  50.6حيث بلغت 

الجديد من ت ارير م ظمه الجمل الدوليه إل  تأ ير الخسا ر المترتبه لل  بطاله الشباب  ليس لل  االقتصاد 
في م ملل فحسب  بل لل  قطالات وم سسات محددة بش ل أ  ر حدة  فأل  البطاله تج ي بال سبه 

أن قالدة لا داتأا الاريبيه تد ت وأن للح ومات أن االست مارات في م ال التجليأ والتدريب قد لألبت سد  و 
 . 6) ت الي  الرلايه اال تماليه قد ارت جت وأن تأييد  اخبيأا من الشباب قد تاا ل

وبال سبه إل  م ظمات الجمال  فتن بطاله الشباب تج ي ف دان لاويه محتمله لامان ح و  أفال وظرو  
طاله المرت جه والمتزايدة بين الشباب إل  لدأ لمل وحمايه محس ه  إاافه إل  لل  قد ت دي مستويات الب

ل  ازدياد تجاطي المخدرات وارت اب ال را أ   ما تسأأ بطاله الشباب و درة الوظا    االست مار اال تمالي واح
 . 7) في رفع مستويات ال  ر

لا  ا ت بطاله الشباب تتر    ارا  بالغه الارر لل  االقتصاد والم سسات فتن توفر فرص الج مل الل   واح
للشباب ومجال ه ألل  البطاله  ي دي إل   تا   ماال ه اقتصاديا  وا تماليا  سوا  لل  صجيد تح يز الطلب 
االستأل ي أو زيادة الجا دات الاريبيه وال  اة من دا رة ال  ر وت وين ا سر وا سأاأ ال الل في  شاط 

 الم تمع. 

تشغيل الجمال ال لسطي يين في سو  الجمل ا سرا يلي أحد ا ورا  الأامه في تح أ إسرا يل بح أ  ويجد

ال شاط االقتصادي ومجدالت البطاله تحديدا  في الا ه الغربيه  إل أن  ميع الجاملين في إسرا يل 
زة م ل ا سحابأا من حيث أن إسرا يل م جت دخول الجاملين من قطاع غ والمستوط ات ألأ من الا ه الغربيه 

لامل  في الجاأ  116800  حيث بل  لدد الجاملين في إسرا يل والمستوط ات  8)2005ال طاع في الجاأ 
أللا وقد توزع لدد الجاملين في إسرا يل والمستوط ات   2015لامل  في الجاأ  112300  م ابل 2016

لامل  بدون  42000وصاري  لمل  لامل  لديأأ ت 61300بواقع  2016حسب حيازتأأ للتصاري  في 
 لامل  يحملون ألويه إسرا يليه أو  واز س ر أ  بي. 13600وتصاري  لمل  
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لامل  في الجاأ  20800ليصل إل  ا خ ض لدد الجاملين في المستوط ات ا سرا يليه وفي سيا  متصل  
 . 9) 2015لامل  في الجاأ  22400م ار ه بي  2016

أ ل بسبب صغر ح أ سو  الجمل ال لسطي ي وفي ظل ا  را ات ا سرا يليه في محاربتل  فتن  يل ر 

سو  الجمل ا سرا يلي يجتبر  الب للجماله ال لسطي يه  خاصه وأن قيمه ا  ور في أللا السو  مرت ع بش ل 
ال يد للجاملين في  بير م ار ه ب يأ ا  ور في سو  الجمل ال لسطي ي  ولل  الرغأ من المردود المالي 

السو  ا سرا يلي وتأ ير  في االقتصاد ال لسطي ي  إال أن التأ يرات االقتصاديه السلبيه للجاملين في )إسرا يل 
والمستوط ات    يرة م أا: تبجيه االقتصاد ال لسطي ي للقتصاد ا سرا يلي  فرض الحصار والحوا ز لل  

وخاصه الزراليه في الا ه الغربيه  تي ه تد ي أ ور الجماله في  أل رة ا رااي ال لسطي يهالم ت  الوط ي  
الجاملين في إسرا يل والمستوط ات  ورقه اغط ل رض  تستخدأ  إسرا يل)أللا ال طاع  با اافه إل  أن 

خاصه وأ ل في حال قامت إسرا يل بم ع   ل وبات اقتصاديه لل  االقتصاد ال لسطي ي أو التأديد ب راأا
مليار دوالر س ويا  يتأ اخأا في االقتصاد  1.5الجمل في إسرا يل يترتب لليل ف دان   حو  الجاملين من
إاافه   وبالتالي ارت اع مجدل البطاله لن مستوا  الحالي في الا ه الغربيه واتساع دا رة ال  ر  ال لسطي ي

حرا أا أماأ الجم ال خاصه وأ ل ي ع لل  إل  الاغط المادي ا  بر لل  السلطه الوط يه ال لسطي يه واح
 . 10) لات أا توفير مصدر دخل ي من لأأ لل  ا قل المستلزمات ا ساسيه للحياة

 ثالثًا: الفقر ومستويات األمن الغذائي

لتدألور ا وااع االقتصاديه وارت اع مجدالت البطاله في فلسطين  استمرت ظاألرة ال  ر   تي ه

وااللتماد لل  المسالدات الدوليه وا  سا يه بين قطالات واسجه في الم تمع ال لسطي ي في االتساع  ف د 
ل  تل  ال سبه وتب  2015% من ال لسطي يين في ا رااي ال لسطي يه من ال  ر لاأ  35.5لا   أ  ر من 

% في قطاع غزة يجيشون تحت خط ال  ر  في حين وصلت  سبه ال لسطي يين اللين ألأ تحت  52حوالي 
% يل ر أن قطاع غزة حَل في المرتبه ال ال ه لربي ا من حيث ألل   19خط ال  ر في الا ه الغربيه إل  

 في فلسطين يجا ون من ال  ر المدقع% من ا فراد 13مجدالت ال  ر بجد السودان واليمن  ويتبين أن  حو 
% في قطاع غزة  وقد حدد ال أاز المر زي لإلحصا  ال لسطي ي 21.1% في الا ه الغربيه و7.8بواقع 
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 1832شي ل  أما ال  ر المدقع ل سر التي ت ل ميزا يتأا لن  2293خط ال  ر ل سر التي ت ل ميزا يتأا لن 
ا بأن متوسط ح أ ا سرة بل   . 11) 2014في الجاأ  5.2 شي ل  للم 

مليون شخص من ا جداأ ا من  1.6% أو ما يجادل 33 ما يجا ي  لث ا سر ال لسطي يه أي حوالي )
ل من الغلا ي  يجتبر مستو  ا من الغلا ي في قطاع غزة أ  ر ا تشار ا لل  الغلا ي   ووف  ا للمس  الس وي 

أاجا   3  وألو ما ي ارب 2014% في لاأ 57مع  م ار ه 2015% في الجاأ 72 طا  واسع ليصل إل  
م ار ه  2016%  ولأ تتغير مستويات ا جداأ ا من الغلا ي لجاأ 19المستو  في الا ه الغربيه اللي يبل  

 . 12) 2015مع مستويات 

استمرار ا جداأ ا من الغلا ي في فلسطين مع اال خ اض المستمر في تمويل برام  ا مأ  ويتزامن

م ل الغلا   والزراله  والمال م ابل الجمل   لل  مع ا زمه الماليه التي تمر فيأا و اله غوث المتحدة 
   والتي تأدد في حال استمرارألا تخ يض الخدمات الم دمه لل  ين  اوتشغيل الل  ين ال لسطي يين )ا و رو 

لغا  لبجض البرام  التي ت دمأا الو اله في م اط  لملياتأا في قطاع غز    للا ة والا ه الغربيه والشتاتواح
فتن التخ يض في ألل  البرام  ا  سا يه الحيويه لل تأ ير  بير لل  استمرار االحتيا ات اليوميه  ب ا  

 الشجب ال لسطي ي.

 المطلوبة رابًعا: السياسات والتدخالت 

الحديث لن السياسات والتدخلت المطلوبه لموا أه الر ود االقتصادي ومجال ه ال  ر  ال يم ن

 وبش ل خاص الم روض لل لحصار ا سرا يلي الشامل لل  ا رااي ال لسطي ي اوالبطاله بمجزل لن 
ترا ع تج يد ا وااع االقتصاديه واال تماليه وأد  بال جل إل   زاد من واللي  2007قطاع غزة م ل الجاأ 

 .وتيرة الت ميه في فلسطين وت شي ظاألرة ال  ر والبطاله

غل   الحصار فمن خلل  حريه الحر ه وال  ال ل فراد والباا ع سيطر ال ا ب ا سرا يلي  المجابر وم عواح
لل  مجظأ الت ارة الخار يه ال لسطي يه )الصادرات والواردات   وتح أ في تدف  الجماله ال لسطي يه إل  

وقطع الغيار  السلع والمواد ا وليهال طاع الخاص من توفر  لل  حرأ االحتلل ا سرا يلي  إسرا يل 
وقات  مما تسبب بخسا ر  بيرة للقتصاد ال لسطي ي  وقد قدرت الخسا ر بسبب الحصار مليون دوالر والمحر 
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التأ يرات التي طالت  ل ال طالات االقتصاديه  تي ه توق  الم شآت االقتصاديه لن الجمل    لل  يومي ا  
با اافه إل   لن الجمل  أأ إل  ص و  الجاطلينالغالبيه الجظم  من الجمال فرص لملأأ وا امام انوف د
لل  قطاع االست مار  حيث أصيب با ت اسه  بيرة  ويجد لل   تي ه طبيجيه  خاصه السلبيه الحصار    ار

 . 13) الحصاروأن االست مار يحتاج لبي ه  م ه مواتيه واست رار سياسي  وألو ما لأ يتوفر في ظل 

أشييييار ت رييييير صييييادر ليييين م ظمييييه ا مييييأ المتحييييدة للت ييييارة والت ميييييه )ا و  تيييياد  إليييي  أن  وفــــي هــــذا الســــياق
 الحصيييييييار االقتصيييييييادي إلييييييي   للييييييي  قطييييييياع غيييييييزة   إايييييييافه  المت يييييييررة سيييييييرا يليها جسييييييي ريه اللتيييييييدا ات اال
بصييييييورة مباشييييييرة أو غييييييير  وأ يييييير هإلييييي  إلحييييييا  دمييييييار ألا ييييييل بالب يييييييه التحتيييييييه وال تييييي  ب الدتييييييل ا  تا ييييييي أد 

ة لليييي  الجديييييد ميييين المرافيييي  الصيييي اليه والزراليييييه والت اريييييه والسيييي  يه بسييييبب الب يييييه التحتيييييه الم أ ييييه مباشيييير 
 جيييييييياش ا لمييييييييار و ا ولييييييييأ يتيييييييير  م يييييييياال   لييييييييادة   وال ييييييييدرة الحييييييييادة فييييييييي المييييييييدخلت وال أربييييييييا  والوقييييييييود

 . 14) تردي ا وااع االقتصاديه وارت اع مجدالت ال  ر والبطالها أد  مم  المج ولقتصادي اال

الجس ريه تبدو مظلمه وتوحي با سداد ا ف   تي ه تداليات الحصار االقتصادي وااللتدا ات  الصورة

اال  ساأ ال لسطي ي البغيض اللي أل   بظللل لل   افه م احي الحياة وأ ر استمرار ا سرا يليه المت ررة و 
وبالتالي فتن تحسن ا وااع سلب ا لل  االقتصاد ال لسطي ي و ان لل   ار تدميريه طالت  افه ال طالات  

شد الدلأ وتوحيد ال أود الراميه لحتتماأ مل  المصالحه واح أا  اال  ساأ ب االقتصاديه واال تماليه مرتبط 
المستوط ات من الا ه الغربيه وألدأ  وت  ي لل  إسرا يل   أا  الحصار واستلأ المجابر اغط الدولي لل

في ظل  مش له ال  ر والبطاله قادرة لل  حل   ب ا ب تب ي سياسات اقتصاد  لي دار ال صل الج صري
 .الواع الراألن

ألي مش له م تمع بأ ملل وتو ر سلب ا لل  ال طاع الجاأ مش له ال  ر والبطاله  وأل ا ال بد أن  شير إل  أن
ألي مش له الح ومه ف ط  فالحد م أا يتطلب أ االلت اد والتسليأ بأن ألل  المش له الخط للل  منوالخاص  

شرا ه ح ي يه ومن  وع  ديد  بين ال طاع الجاأ والخاص  ت وأ لل  التشاور والمشار ه في ال رار وال  ه 
وأللا ما ت مع لليل ا دبيات االقتصاديه بش ل لاأ  للل  ال  مل ا دوار والمس وليات بي أما المتبادله وت ا

سياسات وأدوات لمليه وتدخلت قابله للتطبي  لت اوز لل  بد أن ترت ز أسس المجال ه بش ل واا  
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خراج االقتصاد من حاله الر ود  الشامله في مجظأ التحديات وال يود التي توا ل إطل  ال مو االقتصادي واح
وزيادة قدرتل لل  فت  فرص لمل  ديدة قطالاتل  وبخاصه تح يز ال طاع الخاص لل  زيادة است ماراتل 

السياسات والتدخلت  ومستدامه ولل  لزيادة التشغيل والتخ ي  من مستويات ال  ر والبطاله  وفيما يلي
 الم ترحه:

 واالجتماعيةمواجهة تحديات التنمية االقتصادية  .1
  :توفير بي ه حاا ه للشباب وتحديد ا للخري ين ال امجيين الجاطلين لن الجمل  السياسات

 واستأدا  الم اط  التي تجا ي من ال  ر والبطاله.
  :إ شا  ص دو  است ماري خاص في أللا الشأن بالشرا ه بين ال طاع الجاأ التدخالت

 والخاص.
 :الجمل موا مه مخر ات التجليأ مع احتيا ات سو  السياسات   
 :من خلل ربط  ظاأ التجليأ والتدريب المأ ي  والتدريبي إصلح ال ظاأ التجليمي  التدخالت

وتوفير برام  تدريبيه مت ومله  والخار يه باحتيا ات أسوا  الجمل المحليه  فلسطين في 
وتوفير برام   لادة تدريب الجاطلين لن الجمل  الجامله ومتطومرة لرفع   ا ة ال و  

 لتحسين مأاراتأأ وقدراتأأ ال  يه والجمليه.
 :دلأ المشاريع الصغيرة السياسات 
 :وتوفير لصغيرةالمشاريع االشباب لامان   اح توفير مواز ات خاصه لدلأ  التدخالت  

الصغيرة للمشاريع  ه لل  م   ال ا ات اريبي وبدون فوا دتسأيلت مصرفيه ل ترة طويله 
الخاصه بالشباب والجاطلين لن الجمل والتي ت اأ في الم اط  التي تجا ي من ال  ر 

 والبطاله. 
 :لم سسات ال طاع المبادئ الدوليه لتطبي  م أوأ المس وليه اال تماليه  التماد السياسات

 الخاص في سيا  الوا ب ا خلقي والوط ي.
 :زيادة الولي لد  م سسات ال طاع الخاص بمد  أألميه تطبي  مجايير  التدخالت

  المس وليه اال تماليه للتخ ي  من شدة وطأة ال  ر والبطاله في الم تمع ال لسطي ي
طل  بر ام  يأد  إل  ت جيل مشار ه ال طاع الخاص وت جيل الشرا ه الح ي يه بين و  اح

  تماليه.ال طاع الجاأ والخاص في م ال المس وليه اال
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 تطوير بيئة األعمال .2
  :التر يز لل  ت جيل الشر ه بين ال طاع الجاأ والخاص في تحديد م االت السياسات

 االألتماأ في تحديد االألتماأ في المشاريع التشغيليه ا  تا يه.
 :إ شا  م اط  ص اليه وت اريه  ديدة وخاصه في قطاع غزة وت ون بجيدة لن  التدخالت

  ه في ا رااي الح وميه غير المستغله.الت مجات الس ا ي

 

 تطوير القطاعات اإلنتاجية .3
  :تش يع االست مار في ال طالات ا  تا يهالسياسات 
  :تساألأ المتي  ا  تا يمه ه  حو ال طالات وال شاطات االقتصاديم  االست مارتو يل التدخالت

بش ل  بير في لمليه التشغيل وتخل  طلبا   بيرا  من الجماله  م ل: زيادة االست مارات في 
ال طاع الزرالي والص الي  االست مار في إ شا  مستودلات للسلع االستراتي يه  زيادة 

من خلل إ شا  ص دو  وط ي للت ميه االست مار في الم ال االبت اري  والت  ولو ي 
 والت  ولو يه.االقتصاديه 

 خاتمة

إن ت  ييييييل السياسييييييات والتيييييدخلت اييييييمن السييييييا  السياسييييييي ال ييييييا أ لت ييييياوز التحييييييديات وال ييييييود فييييييي إطييييييل  
خييييييييراج االقتصيييييييياد ال لسييييييييطي ي ميييييييين حالييييييييه الر ييييييييود يتطلييييييييب ال مييييييييو االقتصييييييييادي و  ا أييييييييا  مليييييييي  اال  سيييييييياأ اح

الجيييياأ والخيييياص ت  يييييل ألييييل  واسييييتجادة الوحييييدة الوط يييييه  لييييادة اللحمييييه بييييين شييييطري الييييوطن ليت  يييي  لل طيييياع 
السياسييييييييات والتييييييييدخلت ال وريييييييييه وألييييييييو متطلييييييييب اييييييييروري لزيييييييييادة ال ييييييييدرة لليييييييي  الصييييييييمود فييييييييي موا أييييييييه 
اال يييييرا ات والممارسيييييات المم أ يييييه مييييين قبيييييل االحيييييتلل ا سيييييرا يلي التيييييي يسيييييج  مييييين خللأيييييا إفشيييييال  افيييييه 

وا أيييييييه ال  ييييييير والبطاليييييييه الخطيييييييط الت موييييييييه االقتصييييييياديه التيييييييي قاميييييييت بتليييييييدادألا الح وميييييييات ال لسيييييييطي يه لم
 وتحسين مستو  ال شاط االقتصادي في  افه ال طالات.
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 .8ص اهلل راأ  ال الث الجدد  ال لسطي يه د سلطه ال   االقتصاديه م له المرساة 

   ال تييييييييا   ا ساسييييييييييه لمسييييييييي  ال يييييييييو  2017ال أيييييييياز المر يييييييييزي لإلحصيييييييييا  ال لسيييييييييطي ي )  .9
 مر ع سب  ل ر .  2016الجامله في فلسطين للجاأ 

 مر ع سب  ل ر .   2014) سي  الدين لودة  .10
 ا ورا    2016مييييييييييييييياس ) –مجأيييييييييييييييد أبحييييييييييييييياث السياسيييييييييييييييات االقتصييييييييييييييياديه ال لسيييييييييييييييطي ي  .11

:  حييييييييو ر ييييييييه  ديييييييييدة لل أيييييييوض باالقتصيييييييياد 2016التحاييييييييريه لمييييييي تمر ميييييييياس االقتصيييييييادي 
 .132ال لسطي ي  راأ اهلل  ص

 .370مر ع سب  ل ر   ص   2016ص دو  ال  د الجربي ) .12
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   أ ييييييييييير اال  سييييييييييياأ ال لسيييييييييييطي ي للييييييييييي  ا واييييييييييياع االقتصييييييييييياديه 2016حليييييييييييس  را يييييييييييد ) .13
لحه الم تمجيييييييييه ال لسييييييييطي يه: ايييييييييرورة واال تماليييييييييه  ورقييييييييه لميييييييييل م دمييييييييه لميييييييي تمر المصيييييييييا

 .2وط يه  المر ز ال لسطي ي للبحوث والدراسات ا ستراتي يه  راأ اهلل  ص
ت ريييييييير لييييييين المسيييييييالدة    2015)ا و  تييييييياد  –مييييييي تمر ا ميييييييأ المتحيييييييدة للت يييييييارة والت مييييييييه  .14

الم دمييييييه ميييييين ا و  تيييييياد إليييييي  الشييييييجب ال لسييييييطي ي: التطييييييورات التييييييي شييييييأدألا اقتصيييييياد ا رض 
 .11ص   ي   المحتله ال لسطي يه 

 

 

 

 




