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السياسات والتدخالت االقتصادية ملعاجلة بطالة 
 الشباب الفلسطيني

 

 *رائـــــــــــد حلــــــــــــسد.

 مقدمة

ُتعتبررررررة الرررررروبخ صةببطةررررررخ بب طمررررررخ ببطةررررررخ صةلرررررربط   باررررررط   ررررررت     ررررررط ارررررر  
آثرررررررررررطة صجتمرررررررررررطا  خ بصيتاط   رررررررررررخ  ص  عورررررررررررط  صة    ررررررررررر  ةعررررررررررراا اررررررررررر  صةاع  رررررررررررط  

 ا صةفبسب    بصةت  تع ق بتا ع تببةه.بص  تال   صةت  تبصيه ص جتمط

بةعرررررررذ  اررررررر  ارررررررره صةاع  رررررررط  اررررررر  صسرررررررتاةصة صة مرررررررطة صةلرررررررطاذ بصسرررررررتاةصة  
 طةررررخ ص   سررررط  صةفبسررررب    باررررط تةترررر   ب  اررررط ارررر  آثررررطة سرررربب خ  برررر  وط ررررخ ا ررررط   
صة  رررررطإل  بط إرررررط خ اةررررر  صة برررررذ صة  وبررررر   ررررر  وط  رررررخ صة بط رررررط  ص جتمرررررطا  خ صة رررررر  

 ة لأإل.ةص ق ارص ص جتمطا ا ر ص

ذ صة رررررررر   تبيررررررر     تسرررررررت ا ه   وارررررررط ُتعتبرررررررة ببطةرررررررخ صةلررررررربط  صةت رررررررا   ص ب 
صةبررررررررةصا  بصة بررررررررب ص جتمررررررررطا  خ صة وبا ررررررررخ   طمررررررررخ ب   صةببطةررررررررخ  رررررررر  مررررررررفب  
صةلرررررربط  تسرررررربب   رررررر  إرررررر ط  ي ررررررذ بأوابرررررره  برةرررررر   ت يررررررخ  ةاررررررط  صةلرررررربط  ارررررر  

                                                           

 بصةت ب ب صةا ط ظط  صةي بب خ اصئةإل صةعاذ -بط ث    اصئةإل  ب طث ص ا  صة با  *
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  ةمرررررخ ب رررررط  صةا رررررطةص  صةال ارررررخ  رررررالذ سررررر بصت   ص بةررررر   ررررر  سررررربق صةعارررررذ    رررررث
 تةترررر   برررر  ارررررص صة ةاررررط   ررررا  صةتلرررري ع  برررر  ص سررررتثاطة  رررر  صةتعبرررر    ببطةتررررطة  
بررررراص    ةارررررط  ص جتمرررررطا اارررررط   ترررررة  بلررررروذ بب عررررر  بطةلررررربط  اررررر  تفو رررررة يا رررررا بص 

 بب   تو بةبي  بصبتوطةص .

ت رررررا   ا تة رررررط  ةبس طسرررررط  بصةترررررا ال  ة ررررر  اررررررص ص برررررطة تسرررررع  صةاةصسرررررخ 
 ص جتمطا خ ةاعطةيخ ببطةخ صةلبط .

 اًل: واقع الشباب يف فلسطنيأو

تعتبررررررة  ئررررررخ صةلرررررربط  ارررررر  صةفئررررررخ ص وثررررررة تررررررأث ة ص  رررررر  صةايتاررررررع صةفبسررررررب     
بصة ررررربإل صةوطا رررررخ صة رررررطاةإل  بررررر  مررررر ع صةتش  رررررة بب رررررط  صةاسرررررت بذ  ار  لررررروبب  صةاررررربةا 
صةب  ررررررررا بص سررررررررتثاطة صة    رررررررر  ةبلررررررررع  صةفبسررررررررب     ةرررررررررص  تبيرررررررر   برررررررر  وط ررررررررخ 

بص اب ررررررخث ص سررررررتثاطة ب ررررررره صةفئررررررخ ارررررر   اؤسسرررررط  صةايتاررررررع اصة وبا ررررررخ  صة طمررررررخ
 يررررذ ا رررراصث ت ا ررررخ      ررررخ باسررررتاصاخ    ررررث     ررررا  ص سررررتثاطة  رررر  ارررررص صةفئررررخ 
صةا تيرررررررخ بتةو رررررررط اب  صةة ط رررررررخ صةاببببرررررررخ سرررررررب   ررررررر عو  سرررررررببط   بررررررر  صةايتارررررررع 
ب بررررر  ارررررا  ت   رررررق صةت ا رررررخ   طمرررررخ ب   ت اررررر   بطجرررررط  صةلررررربط  بترررررةو   اب  

خ ةبت ا رررررخ  ررررر  صة طإرررررة بصةاسرررررت بذ ا بررررر   تاوررررر     ررررربة   اةررررر    طمرررررة ااصاررررر
 ث.117  ص6102

ب اثررررررذ صةلرررررربط  لررررررة  خ وب ررررررةإل ارررررر  صةايتاررررررع صةفبسررررررب    صةررررررر   مرررررر   
 بررررررر    ررررررره ايتارررررررع  تررررررر   ار تلررررررر ة صةب ط رررررررط  صةمرررررررطاةإل  ررررررر  صةي رررررررط  صةاةوررررررر   
ةإل مرررررط  صةفبسرررررب     ررررربذ  بإرررررط  صةلررررربط   ررررر  صةايتارررررع صةفبسرررررب    با طسررررربخ 

      سرررررررربخ صةلرررررررربط   رررررررر   بسررررررررب   ارررررررر  صةفئررررررررخ 6104صة ررررررررب  صةعررررررررطةا  ةبلرررررررربط  
رررررط  تلررررروذ 65-01صةعاة رررررخ ا % ارررررر  ايارررررطة  صةسررررروط  صةا ررررراة ب  ررررررب 65.6ث  طا 

اب ررررررب   3..0  باررررررب ارررررط  عررررررطاذ 6103اب رررررب   سرررررراخ  رررررر  ا تمررررر  صةعررررررط   7.3
  ثررررر   ب بررررر  اسرررررتب   011روررررربة ةورررررذ   017.1 سررررراخ  بب سررررربخ يررررر   ا ررررراصةاط 
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ث  طاررررررط    ررررررب 65-01ئررررررخ صةعاة ررررررخ اصةا ب ررررررخ   ررررررا ببشرررررر   سرررررربخ صةلرررررربط  ارررررر  صةف
%  رررررر  جبررررررط  اررررر إل اصةي ررررررط  صةاةورررررر   65.1%  ررررر  صةإررررررفخ صةشةب ررررررخ ا طبرررررذ 65

 ث.  6104ةإل مط  صةفبسب     

  6103تلرررررر ة ب ط ررررررط  صةتعرررررراصا صةعررررررط  ةبسرررررروط  بصةاسررررررطو  بصةا لرررررر   واررررررط 
-01اةرررر      سرررربخ ص سررررة  رررر   بسررررب   صةترررر   ة سرررر ط لررررط  ارررر  صةفئررررخ صةعاة ررررخ ا

%  رررررر  02.1%  رررررر  صةإررررررفخ صةشةب ررررررخ ا طبررررررذ 5..0% ببصجررررررع 07.5ث ببشرررررر  65
% 5.6 رررررر   بسررررررب    6113جبررررررط  ارررررر إل   رررررر   رررررر   ببشرررررر  اررررررره صة سرررررربخ ةعررررررط  

اصةي رررررررط   %  ررررررر  جبرررررررط  اررررررر إل4.0%  ررررررر  صةإرررررررفخ صةشةب رررررررخ ا طبرررررررذ 5.5ببصجرررررررع 
 .  ث6104صةاةو   ةإل مط  صةفبسب     

  رررررررث    صةتفرررررررط   سررررررربخ ص سرررررررة صةفبسرررررررب   خ صةتررررررر   ة سررررررر ط لررررررربط   رررررررالذ 
صةعلرررررررة سررررررر بص  صةاطإررررررر خ    رررررررا اررررررر  بصجرررررررع صةت رررررررا ط  ص جتمرررررررطا خ بص يتاط  رررررررخ 

 صةت  ت ع  ب   طتق صةلبط .

 ثانيًا: بطالة الشباب يف فلسطني

 عتبرررررة اعررررراذ صةببطةرررررخ  ررررر   بسرررررب   ب ررررر  جبرررررط  اررررر إل ت ا ررررراص  اررررر    بررررر  
صةاسرررررتب ط   بررررر  اسرررررتب  صةعرررررطة    ت يرررررخ صةتفرررررط  اعررررراذ صةببطةرررررخ بلررررروذ اب رررررربظ 

ث سررررر خ  رررررالذ صةسررررر بص  صةعلرررررة 65-01لررررربط  اررررر  صةفئرررررخ صةعاة رررررخ ا ررررر   بسرررررطب صة
  رررررث صةتفرررررع اعررررراذ صةببطةرررررخ  ررررر   بسرررررطب صةلررررربط  اررررر  صةفئرررررخ صةعاة رررررخ صةاطإررررر خ   

% برررررر   3...% ا70  ة مررررررذ اةرررررر  6103ث سرررررر خ  رررررر   بسررررررب    ررررررط  65-01ا
% برررررر   ص  ررررررطثث   رررررر   رررررر   وررررررط  اعرررررراذ صةببطةررررررخ ةرررررر ف  صةفئررررررخ 22.3صةررررررروبة ب

% 1.2.% برررررررر   صةررررررررروبة ب65.7% ا1.1.    ررررررررب 1361صةعاة رررررررخ  رررررررر  صةعررررررررط  
برررر   ص  ررررطثث   ارررر  يط رررر  آ ررررة صةتفرررررع اعرررراذ صةببطةررررخ  رررر   بسررررطب صةلرررربط  اررررر  

 6113%  ررررررط  61.2ث سرررررر خ  رررررر  صةإررررررفخ صةشةب ررررررخ ارررررر  65-01صةفئررررررخ صةعاة ررررررخ ا
   رررررر  صةا طبررررررذ صةتفررررررع اعرررررراذ صةببطةررررررخ بلرررررروذ اب رررررربظ 6103%  ررررررط  63.6اةرررررر  
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اصةي ررررررررط   ررررررررالذ  فررررررر  صةفتررررررررةإل  % 20.6% اةرررررررر  5.4. ررررررر  جبررررررررط  ارررررررر إل اررررررر  
 .  ث6104صةاةو   ةإل مط  صةفبسب     

صةتفرررررط  اعررررررا   صةببطةررررررخ  رررررر   بسررررررب    ررررر   بسررررررطب صةلرررررربط   ررررررب   اةرررررر  
 رررررا  جررررراةإل سررررربق صةعارررررذ صةا بررررر   بررررر  صسرررررت اصث بظرررررطئ  بطةاسرررررتب  صةاببرررررب  
 ب تبة رررررا  رررررةص  ارررررذ يا ررررراإل تت طسررررر  ارررررع ص  ررررراصا صةوب رررررةإل صةتررررر  ت إررررر  سررررر ب ط  

بطةرررررررخ        ررررررراا صةررررررراص ب   صةيررررررراا اةررررررر  سررررررربق صةعارررررررذ اررررررر  اةررررررر  مرررررررفب  صةب
صةلرررررربط  ارررررر    برررررر  بوث ررررررة ارررررر   رررررراا صةبظررررررطئ   ب  ررررررةص صةعاررررررذ صةترررررر   ب ةاررررررط 
سررررربق صةعارررررذ صةفبسرررررب     وارررررط    صةتفرررررط  اعرررررا   صةببطةرررررخ  ررررر   بسرررررطب صةلررررربط  
 ررررررا ع صةعرررررراا ص وبررررررة ارررررر    ةبتفو ررررررة بررررررطة يةإل  ببطةتررررررطة   سررررررطةإل صةارررررربصةا صةبلررررررة خ 

ترررررر  تعتبررررررة  اررررررطا صةايتاررررررع صةفبسررررررب    ب  مررررررة ص  سطسرررررر  ط  رررررر   اب ررررررخ صةلرررررربطب خ صة
 .ت   ق صة اب ص جتمطا 

ب ررررر  اررررررص صةسررررر طق تلررررر ة صةعا رررررا اررررر  ت رررررطة ة ا ظارررررخ صةعارررررذ صةابة رررررخ اةررررر  
تررررأث ة صة سررررطئة صةاتةتبررررخ  برررر  ببطةررررخ صةلرررربط   ةرررر    برررر  ص جتمررررطا  رررر  ايابرررره 

  ررررره صةببطةررررخ    سرررر   بررررذ  برررر  جبط ررررط  باؤسسررررط  ا ررررااإل بلرررروذ  وثررررة  رررراإل 
تع ررررررر  بطة سررررررربخ ةب وبارررررررط     ص سرررررررتثاطةص   ررررررر  ايرررررررطذ صةتعبررررررر   بصةتررررررراة   جرررررررا 
رابررررررررر  سرررررررررا  ب   جط ررررررررراإل  طئررررررررراصت ط صةإرررررررررة ب خ ترررررررررا   ب   تورررررررررطة   صةة ط رررررررررخ 
ص يتاط  ررررررخ جررررررا صةتفعرررررر  ب   تأ  ررررررا  ط ب  ررررررط ارررررر  صةلرررررربط  جررررررا تإررررررط ذ اصةعيبررررررخ 

 ث.00  ص6102بصة إة   

إ  ببطةررررررررخ صةلرررررررربط  تع رررررررر    رررررررراص  ببطة سرررررررربخ اةرررررررر  ا ظاررررررررط  صةعاررررررررطذ   رررررررر
 إرررررررب خ ا تابرررررررخ ةإررررررراط    ررررررربق   إرررررررذ بظرررررررةب   ارررررررذ ب اط رررررررخ ا سررررررر خ  
اإرررررط خ اةررررر  رةررررر  جرررررا ترررررؤا  اسرررررتب ط  صةببطةرررررخ صةاةتفعرررررخ بصةات ص ررررراإل بررررر   صةلررررربط  
ةرررررررر  ص ا ررررررررطا تعرررررررطب  صةا رررررررراةص  بصةتوررررررررط   اةررررررر   ررررررررا  ص سررررررررتثاطة ص يتارررررررط   بص 

 ررررر  ة رررررع اسرررررتب ط  صةف رررررة  صةيرررررةصئ   وارررررط تسررررر   ببطةرررررخ صةلررررربط  ب ررررراةإل صةبظرررررطئ 
 ث.2  ص6111اا ظاخ صةعاذ صةابة خ  
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رص وط ررررررر  ببطةرررررررخ صةلررررررربط  تترررررررة  آثرررررررطةص  بطةشرررررررخ صةإرررررررةة  بررررررر  ص جتمرررررررطا  بص 
بصةاؤسسررررررط   ررررررإ  تررررررب ة  ررررررةص صةعاررررررذ صةالئررررررق ةبلرررررربط  باعطةيررررررخ اررررررره صةببطةررررررخ  
 ررررررؤا  اةرررررر   تررررررطئ  اإرررررررط فخ صجتمررررررطا ط  بصيتاط  ررررررط  سررررررربص   برررررر  مررررررع ا ت ف ررررررر  

و   ب   ررررررررطاإل صةعطئررررررراص  صةإرررررررة ب خ بصة يررررررررطإل اررررررر  اصئرررررررةإل صةف ررررررررة صةببررررررر  ص سرررررررت ال
 بتوب   ص سة بص س ط  صةفط ذ     لطب صةايتاع. 

 ارررررط  اررررررص ص ةتفرررررط   ررررر  اعرررررا   صةببطةرررررخ ب ررررر  ظرررررذ   رررررا  جررررراةإل صة برررررط  
صةعررررط  ارررر  صسررررت عط  ارررررص صةورررر  ارررر  صةعررررطبب    رررر  صةعاررررذ   ت يررررخ تررررا    ا تطي ترررره  

عرررررخ  ببسررررررب  ص بإررررررط  صةس طسررررر  خ صةا ب  ررررررخ بصةابة  ررررررخ  باعط طتررررره ارررررر  صةببطةررررررخ صةا    
صة ترررررر  تسررررررب ب   رررررر  ااررررررالق  سرررررربصق صةعاررررررذ صة طةي  ررررررخ  اررررررط  صةعاطةررررررخ صةفبسررررررب    خ  
بط إررررررط خ اةرررررر  س طسررررررخ صة مررررررطة بص اررررررالق صةاسررررررتاة   صة ترررررر   ةإررررررت ط اسررررررةصئ ذ 
ةإل  ررررررررالذ صةسرررررررر بص  ص   ررررررررةإل    برررررررر  جبررررررررط  ارررررررر إل  بيط رررررررر  ص  ترررررررراص ص  صةاتوررررررررة 

ذ  وررررررربا  ببلررررررروذ جرررررررب  ب ع رررررررطذ  ةتع  ررررررر  ابة صة برررررررط  صة رررررررطص  تببررررررر  ترررررررا   
وفط ررررررذ اررررررط  ب سطسرررررر   رررررر   اب  ررررررخ صةتلررررررش ذ  ارررررر   ررررررالذ اجطاررررررخ  الجررررررخ لررررررةصوخ 
      ررررخ برررر   صة بررررط    صةعررررط  بصة ررررطص  تسررررت ا اةرررر  توطاررررذ ص ابصة ب   اررررط  برةرررر  

 ةبلةب     اعطةيخ صةتلب اط  صة  وب  خ بب بخ صةاا     سبق صةعاذ.

ارررررذ  بررررر  ةبرررررب صةي رررررا ص ارررررطث  بطة لرررررطب صةت ارررررب   ب  رررررث تت يررررره وررررررة  صةع
صة وبارررررخ اةررررر  تبي ررررره  لرررررطبط  ص اطثرررررخ   رررررب صة بط رررررط  بصة لرررررطبط  ص جتمرررررطا  خ 
ص  تطي  رررررخ  صة تررررر  ت برررررق بببرررررط  وب رررررةص   بررررر  صةعاطةرررررخ اررررررص اررررر   ط  رررررخ  باررررر   ط  رررررخ 
  ررررررة  صةعاررررررذ  برررررر  ا رررررر  صةالررررررطة ع صةمررررررش ةإل بصةاتبسرررررربخ  ارررررر   ررررررالذ ا لررررررط  

ابق  ة رررررر  بررررررةصا  ص جررررررةصش صةت اررررررب  ة ررررررره صةالررررررطة ع  بت ررررررا   صةتسرررررر  ال  مرررررر 
ص ئتاط   رررررررخ بصة ااطت  رررررررخ  بصةاسرررررررط اص  صةف   رررررررخ بصةتاة ب  رررررررخ  بص ستلرررررررطةص  صةتسرررررررب    خ 

 ة ره صةالطة ع.

بورررررررة  صةتةو رررررر   برررررر  امررررررالي صة ظررررررط  صةتعب ارررررر  بصةترررررراة ب   ارررررر   ررررررالذ 
طيررررررررط   سرررررررربصق صةعاررررررررذ صةا ب  ررررررررخ ةبررررررررب  ظررررررررط  صةتعبرررررررر   بصةترررررررراة   صةا  رررررررر   بط ت 
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بصة طةي  ررررخ  بتررررب  ة بررررةصا  تاة ب  ررررخ ات ب  ررررخ باتبررررب ةإل ةة ررررع وفررررط إل صة ررررب  صةعطابررررخ  
بترررررب  ة برررررةصا    رررررطاإل تررررراة   صةعرررررطبب    ررررر  صةعارررررذ ةت سررررر   ا رررررطةصت   بجررررراةصت   
صةف  رررررررخ بصةعاب رررررررخ  بصةعارررررررذ  بررررررر  ترررررررب  ة صةب ئرررررررخ ص سرررررررتثاطة  خ صةاالئارررررررخ بصةا ف ررررررر إل  

 الستثاطةص  صةا ب   خ بص ي ب  خ. بصةيطربخ ة

 ًا: بطالة اخلرجيني يف فلسطنيثالث

بررررررررررطة ظة  رررررررررر  صةب ط ررررررررررط  صةمررررررررررطاةإل  رررررررررر  صةي ررررررررررط  صةاةورررررررررر   ةإل مررررررررررط  
صةفبسررررررب     ال ررررررظ    اعررررررا   صةببطةررررررخ برررررر   صة ررررررة ي   اةتفعررررررخ  بت تلررررررة  رررررر  
يا رررررررررع صةت م مرررررررررط     رررررررررث ببررررررررر  اعررررررررراذ صةببطةرررررررررخ  ررررررررر   بسرررررررررطب صة رررررررررة ي   

ذ  باررررررر  اببررررررررب  اتبسرررررررب  ب بوررررررررطةبة ب   ررررررر   بسررررررررب   صة طمرررررررب    بررررررر  اؤارررررررر
%  رررررررررر  صةإررررررررررفخ صةشةب رررررررررررخ 67.1  ببصجرررررررررررع 6103%  رررررررررر   ررررررررررط  1.0. رررررررررربصة  

%  رررررر  جبررررررط  ارررررر إل  بجررررررا سرررررريذ صة ة يررررررب  ت مررررررص صةعبررررررب  صةتةبب ررررررخ 74.1ب
% ببصجرررررررع 73.1بص  ررررررراصا صةاعباررررررر     بررررررر  اعررررررراذ ةبببطةرررررررخ  ررررررر   بسرررررررب   ب سررررررربخ 

إل  ب  اررررررررررط سرررررررررريذ %  رررررررررر  جبررررررررررط  ارررررررررر  15.6%  رررررررررر  صةإررررررررررفخ صةشةب ررررررررررخ ب2.6.
% ..01صة ة يرررررب  ت مرررررص صة رررررط ب   ا ررررر  اعررررراذ ببطةرررررخ  ررررر   بسرررررب   ب سررررربخ 

% اصةي ررررررررررط  61.3%  رررررررررر  صةإررررررررررفخ صةشةب ررررررررررخ ب3.1ببصجررررررررررع  6103 رررررررررر  صةعررررررررررط  
 ث.6104صةاةو   ةإل مط  صةفبسب     

(: معّدل البطالة للخّريجين الذين يحملون مؤّهل علمي دبلوم 1جدول رقم )
 متوسط فأعلى

 7117( للعام ILOسب معايير في فلسطين )ح

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية التخصص 
 47.5 59.2 36.2  بب  تةبب خ بص  اصا اعبا  

 36.1 52.7 18.8  بب  ا سط  خ
 36.3 42.2 13.5 صةعبب  ص يتاط  خ بصةسببو خ
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 45.4 53.4 24.3 صةم ط خ بص  ال 
 34.4 52.8 22 ص  اطذ صةتيطة خ بص اصة خ

 15.3 25.7 7.5  ط ب صة
 38.2 42.1 34.9 صةعبب  صةبب ع خ

 31.2 40.4 14.3 صةة طإ ط  بص  مط 
 35.4 46.4 30.7  ب  صة طسب 

 27.4 42.1 19 صة  اسخ بصةا   صة  اس خ
 26.5 40.8 19 صةعبب  صةاعاطة خ بصةب ط 

 24.4 31 18.3 صةم خ
 25.9 34.6 22.2 صة ااط  صةل م خ

 36.4 15.6 20.7 ط بطج  صةت مم
 35.1 48 24.5 المجموع

ـــــــز  ل حصـــــــا  الفلســـــــطي ي ) ـــــــاز المرل ـــــــة 7118المصـــــــدر: الجر ـــــــو  العامل (، مســـــــ  الا
 .97فلسطين، ص –، رام اهلل 7117الفلسطي ية، التارير الس و : 

ب اورررررر  تفسرررررر ة صةتفررررررط  اعررررررا    صةببطةررررررخ  رررررر  يا ررررررع صةت م مررررررط   اةرررررر  
رررررر   رررررر  اؤس سررررررط  صةت عبرررررر        سرررررربق صةعاررررررذ صةفبسررررررب     عررررررط   ارررررر  ررررررع صةوا  صةتبس 

با ةيطتررررره    رررررا  ا   ت ص رررررا صةةابرررررخ بص جبرررررطذ  بررررر  صةتعبررررر   صةعرررررطة   اةررررر  صسرررررت بطذ 
  رررراصا ات ص ررررراإل ارررر  صةبرررررال    اب  صة ظرررررة اةرررر  صة طيرررررخ اةرررر    بعرررررا صةت رررررة    باب  
صة ظررررة اةرررر  ص  بررررط  صةاطا  ررررخ صة ترررر  تت ا ب ررررط صةا بةررررخ  رررر  ابصي ررررخ ارررررص صةابجرررر  ارررر  

 طة   بطاظخ.تو

بط إررررط خ اةرررر      ارررررص صةت ص ررررا صةاسررررتاة   رررر    رررراصا صة ررررة  ي    ترررر صا  اررررع 
تررررررررا    صة رررررررراةإل ص سررررررررت عطب  خ ةسرررررررربق صةعاررررررررذ صةفبسررررررررب     با ابا  ررررررررخ  يرررررررر  ارررررررررص 
صةسرررربق  ب رررررا  جاةترررره  بررررر  صسرررررت عط  اعررررا    صة ارررررب  صةاتسرررررطة خ  رررر  جرررررب إل صةعارررررذ 

 ث.01  ص6107صةفبسب    خ ا ب  ب  س   
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 : بطالة الشباب والفقرًارابع

  لررررررر     صةببطةرررررررخ بصةف رررررررة ظطاةترررررررط  اتال اتررررررر   باةتببترررررررط  ببعإررررررر اط  
صةظرررررطاةت    ارص ص تبة رررررط يط ررررر   ارررررطت   إرررررب خ بررررر    صةررررربعش    رررررث ت رررررب  مررررربخ

  ررررررص صةررررررا ذ ارررررر  ت  ررررررص صةتلررررررش ذ صةاسررررررتتةت  ببطةتررررررطة  صةتفررررررط  اعرررررراذ صةببطةررررررخ 
  مط به صةتفط  ااطثذ    اعاذ صةف ة.

ةب اف رررررب  صةررررربب   ةبف رررررة بصةرررررر   سرررررت ا اةررررر  صةتعة ررررر  صةةسرررررا  ةبف رررررة بب  رررررط  
   إرررررر  صةتعة ررررررر  االاررررررر  ابب رررررررخ ب سرررررررب خ 0553صةررررررر  تررررررر  بإرررررررعه  ررررررر  صةعرررررررط  

تسررررت ا اةرررر  ابص  ررررخ ص  ت طيررررط  ص سطسرررر خ  سررررةإل تتررررأة  ارررر   ارررر    ررررةصا ابررررطةش   
صث رررر   بثالثررررخ  بفررررطذث  ارررررص بجررررا ترررر  ا رررراصا  برررر    ررررة ب  ررررط    اررررطب ص سرررررت ال  

لرررررررر وال  6731     ررررررررخ ةلسررررررررة  ص بذ  ررررررررب صةف ررررررررة ةلسررررررررةإل صةاةيع ررررررررخ ب ببرررررررر  صة
لررررررر  ط اسرررررررةصئ ب ط  اصةي رررررررط   0537اسرررررررةصئ ب ط  بصةثرررررررط    رررررررب صةف رررررررة صةاررررررراجع ب ببررررررر  

 ث.6104صةاةو   ةإل مط  صةفبسب     

بجررررررا جرررررراة  سرررررربخ صةف ررررررة برررررر   ص  ررررررةصا ب  ررررررط   اررررررطب ص سررررررت ال  صةلرررررر ة   
%  رررررر  .1%  رررررر  صةإررررررفخ صةشةب ررررررخ ب5..0اببصجررررررع  6103%  ررررررالذ  ررررررط  65.6

سرررر خث ب  ررررط   اررررطب  65-01جبررررط  ارررر إلث  ب  اررررط ببشرررر   سرررربخ صةف ررررة برررر   ص  ررررةصا ا
% 12.1%  ررررررر  صةإرررررررفخ صةشةب رررررررخ ب1..0% اببصجرررررررع 65.1ص سرررررررت ال  صةلررررررر ة  

      جبط  ا إلث.

% اررررررر  ص  رررررررةصا  ررررررر   بسرررررررب    عرررررررط ب  اررررررر  صةف رررررررة 02.4وارررررررط تبررررررر      
 رررررر   %  رررررر  جبررررررط  ارررررر إلث. 4...صةشةب ررررررخ ب %  رررررر  صةإررررررفخ1.4صةارررررراجع اببصجررررررع 

%  ررررررر  03.0سررررررر خث  65-01 ررررررر   ببشررررررر   سررررررربخ صةف رررررررة صةاررررررراجع بررررررر   ص  رررررررةصا ا
%  ررررررررر  جبرررررررررط  اررررررررر إلث 1.7.%  ررررررررر  صةإرررررررررفخ صةشةب رررررررررخ ب2.0 بسرررررررررب   اببصجرررررررررع 

 ث.6104اصةي ط  صةاةو   ةإل مط  صةفبسب     
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ا  ترررررأث ة صةف رررررة  بررررر  صةلررررربط  سررررربب  اررررر   رررررط  ت     اررررر   ط  رررررخ    ررررراا  
خ ب إررررررع   اررررررط ت   ص يتاط  ررررررخ  بارررررر   ط  ررررررخ   ررررررة   إررررررع  تاررررررتع   الطلرررررر

ب  رررررربج    بارررررر  صةيررررررا ة بطةررررررروة    اوط  ررررررخ صةف ررررررة بص ا ررررررخ ارررررر   بررررررة   ارررررراص  
ص ةف ررررررررررخ ب بةب ررررررررررط  صةبة ررررررررررطا  صةعررررررررررطةا  ةبلرررررررررربط   ا  صةاتبببررررررررررط  صةررررررررررا  ط ارررررررررر  
 ص سرررررت الة خ صةابببرررررخ ةبلررررربط  اررررر  ص سرررررت الة خ صةاطا رررررخ بصةتررررر  تتببررررر   ررررراص   ا ررررر 
ارررررر  صةررررررا ذ صةوف ررررررذ بإرررررراط  صةعرررررر   صةوررررررة   بصة  رررررربق بص سررررررت الة خ    ررررررث  يررررررا 
صةلررررربط  صةفبسرررررب    صة رررررب  ب طمرررررخ صةبببرررررخ  مرررررعببخ  ررررر  صة مررررربذ  بررررر  ا رررررذ 
 إرررررا  ة ررررر  صسرررررت الة ت    بارررررب ارررررط  رررررا ع     رررررب ا  رررررا اررررر  صةتبع رررررخ اةررررر  صةعطئبرررررخ 

 .  )6113ا بب ةاإط   

صة رررررررطي   سطسرررررررط   ررررررر  وارررررررط    صتسرررررررط  اصئرررررررةإل صةف رررررررة  ررررررر   بسرررررررطب صةلررررررربط  
تررررررراابة ص بإررررررررط  ص جتمررررررررطا خ بصةاع لرررررررر خ  سررررررررةا  بصةتفررررررررط  اعررررررررا   صةببطةررررررررخ 
 إررررع صةلرررربط   اررررط   ررررطةص  مررررعبخ ااررررط صة برررربذ  رررر  ا رررر   ررررطة  ت ممرررر   ب رررر  
اررررررط ص ستسررررررال  ةببصجررررررع صةاررررررة  صةشطةرررررر    ت ارررررر  ارررررر  صةف ررررررة بررررررذ تشبرررررر   ب رررررره  بص 

 صة ةب    ب اصةية اخ بصةع  ث. بصةبجب      خ ص  بطب با  ث  صةبيب  اة 

 ًا: بطالة الشباب واهلجرةخامس

 ت يررررررخ  ةتفررررررط  اعررررررا   صةببطةررررررخ بصةف ررررررة ب طمررررررخ  رررررر  مررررررفب  صةلرررررربط  
ارررر   ررررطاب  صةلرررر طاص  ب ة يرررر  صةاةصسررررط  صةعب ررررط  يررررا صةلرررربط    فسرررر    اررررط  بصجررررع 
مرررررع  باة رررررة  برررررة  سررررراط  اررررررص صةبصجرررررع   رررررا  بيررررربا     ةمرررررخ ةبعارررررذ ةترررررب  ة 

صة  ررررطإل صةوة اررررخ ب ررررا  بإرررربي صةةؤ ررررخ بلررررأ  صةاسررررت بذ   ت ررررر صةلرررربط  اسررررتب اط  
ارررررررر  صة يررررررررةإل بسرررررررر بخ ةب ررررررررةب  ارررررررر  ارررررررررص صةبإررررررررع صةمررررررررع  بصةاة ررررررررة  ببة  ررررررررط  
اوط  طترررره  ةببمرررربذ اةرررر  ت   ررررق رصترررره باررررا ط   سررررع  ارررر   الةرررره تبظ رررر  بطجطترررره بص 

 ةتأا   است ببه صةر   ي     ت    ه    بب ه.
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    رررررا ببشررررر   سررررربخ صةلررررربط  6101ةعرررررط   بب  رررررط  ةاسررررر  صةلررررربط  صةفبسرررررب   
ث صةررررررةصاب    رررررر  صة يررررررةإل 65-01 رررررر  ص ةصإرررررر  صةفبسررررررب   خ ارررررر  صةفئررررررخ صةعاة ررررررخ ا

%  ررررررررر  صةإرررررررررفخ صةشةب رررررررررخ 05.2% ببصجرررررررررع 64.7اررررررررر   ابرررررررررخ صةررررررررراببب   رررررررررأ ب  
%  رررررر  جبررررررط  ارررررر إل  بببشرررررر   سرررررربخ صةلرررررربط  صةررررررةصاب    رررررر  صة يررررررةإل  رررررر  70.4ب

% 04.6% ببصجرررررع 67.5ارررررخ   رررررب ص ةصإررررر  صةفبسرررررب   خ اررررر   ابرررررخ صةثط ب رررررخ صةعط
%  ررررر  جبرررررط  اررررر إل   ررررر   ررررر   ببشررررر   سررررربخ صةلررررربط  35.8 ررررر  صةإرررررفخ صةشةب رررررخ ب

 ررررر  ص ةصإررررر  صةفبسرررررب   خ صةرررررةصاب    ررررر  صة يرررررةإل صةرررررر     ابرررررب  اؤارررررذ  جرررررذ اررررر  
%  1.4.%  رررررررر  صةإررررررررفخ صةشةب ررررررررخ ب00.2% ببصجرررررررع 60صةثط ب رررررررخ صةعطاررررررررخ   ررررررررب 

 ث.43  ص6102       جبط  ا إل اصةي ط  صةاةو   ةإل مط  صةفبسب 

ــــــــيا  ـــــــي ذات السـ  رررررررررإ  صة يرررررررررةإل تاثرررررررررذ ا طبرررررررررة  طة رررررررررخ ب مبمرررررررررط   ف
بطة سررررررررربخ ةفئرررررررررخ صةلررررررررربط  صة طب ررررررررر    ررررررر  جبرررررررررط  اررررررررر إل    رررررررررث ةمرررررررررا  اةصسرررررررخ 

     وث ررررررررةص ارررررررر  صةلرررررررربط  6107ةمرررررر ابق ص ارررررر  صةات رررررراإل ةبسرررررروط   رررررر   وتررررررببة 
رع بأبةب ررررررخ وب ررررررةإل    بررررررذ صة ررررررة  صةترررررر  بجعرررررر  ت اثررررررربص  ررررررر  صة يرررررررةإل و  ررررررطة  تاتررررر

  وط ررررررر   سرررررررربخ اةتفعرررررررخ اررررررر  صةلرررررررربط  تت رررررراث  ررررررر  اشرررررررطاةإل 6107 رررررر  صةعرررررررط  
جبررررط  اررررر إل ةبعارررررذ  ب ةباةصسرررررخ  ارررررط بعرررررا صة رررررة   ا رررررذ صةوث رررررة اررررر  صةلررررربط  صةرررررر  

 لررررررطة اررررررط  صة يررررررةإل بشررررررش صة ظررررررة  رررررر  صةفررررررةص صةاتط ررررررخ  ررررررطة  صة بررررررط     ررررررث
% ارررررررررر     ررررررررررخ صةلرررررررررربط   صةاسررررررررررت ا    إاررررررررر  صةاةصسرررررررررخ صةررررررررر     27  ررررررررررطة  

%  ورررررةإل صة يرررررةإل 70إل  رررررطة  جبرررررط  اررررر إل   ارررررط   رررررا صةظرررررةب  صة طة رررررخ تبرررررةة صة يرررررة 
 بررررر  ص تبرررررطة ص  رررررط  ررررررذ ةبالررررررطوذ صةترررررر   عط رررررر  ا  ررررررط صةلرررررربط   رررر  جبررررررط  ارررررر إل 

 ث.  6107ت اإل ةبسوط   ام ابق ص ا  صةا

ب ترررررر   رررر  ظرررررذ ظرررررةب  ا رررررة آا رررررخ جرررررا تعرررررةش   طت ررررر  ةب برررررة  باررررررص 
ارررررط  وسررررررته ا ررررررطب   صة يررررررةإل بطةب ررررررة اةرررررر   ررررررطة  جبررررررط  ارررررر إل  ةارررررر  صةا طبرررررة 
صةا تبفررررررررخ  بارررررررر  تعبررررررررة  رررررررر   طةررررررررخ   رررررررراص  ص اررررررررذ بصةلررررررررعبة بعررررررررا  ص سررررررررت ةصة 

بصةرررررررررر   لررررررررر ة صةرررررررر  ص  صةلررررررررربط   رررررررر  جبرررررررررط  اررررررررر إل جرررررررررا بااررررررررربش صةاسرررررررررت بذ  
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 تعةإررررررب  ةا طبررررررة اتعررررررااإل يررررررةص  صة يررررررةإل ا ررررررة ص ا رررررررخ بص سرررررتشالذ اررررررر  جبرررررررذ 
صةا ةبرررررر   بصةساطسررررررةإل    ررررررث ص رررررره    اورررررر  ص ررررراصث تررررأث ة وب رررررة  بررررر  تبي ررررررط  

 جبرط  ار إل.صةلربط  صتيرطه صة يرةإل ارط ةر  تت سر  ص بإرط  صةعطارخ    

   ت ص ررررا  سرررربخ صة يررررةإل ةب ررررطة   رررر   بسررررطب صةلرررربط   وعليــــى يــــر  الباحــــث
ب طمرررررررخ  ررررررر  جبرررررررط  اررررررر إل  رررررررب   بأ  رررررررط  بصيررررررره الررررررروبخ      رررررررخ تتاثرررررررذ ب ررررررراة 
ةببطجرررررط  بصةاررررربصةا صةبلرررررة خ  باررررررص صة ررررراة ةررررره آثرررررطةه  بررررر  ب رررررط  صةايتارررررع ب اطئررررره  

 ب ب  ص ا  ص يتاط  .

 صااااااداة  عا اااااة  ساااااًا: السياساااااات وال ااااادخ ت االق  ساد

 بطالة الشباب

   اوررررر  صة رررررا ث  ررررر  صةس طسرررررط  بصةترررررا ال  صةاببببرررررخ ةابصي رررررخ صةةوررررربا 
ص جتمرررررطا  باعطةيرررررخ صةف رررررة بصةببطةرررررخ باعررررر ذ  ررررر  صة مرررررطة ص سرررررةصئ ب  صةلرررررطاذ 
 برررررر  ص ةصإرررررر  صةفبسررررررب    ببلرررررروذ  ررررررطص صةافررررررةبش  برررررر  جبررررررط  ارررررر إل ا ررررررر 

تمرررررررطا خ بص يتاط  رررررررخ ب ا    بصةرررررررر   صا اررررررر  تع  رررررررا ص بإرررررررط  ص ج6113صةعرررررررط  
 بطةفعذ اة  تةصيع بت ةإل صةت ا خ     بسب   بتفل  ظطاةإل صةف ة بصةببطةخ.

ارررررررالق صةاعرررررررطبة با رررررررع  ة رررررررخ صة ةورررررررخ بصة فرررررررطر    اررررررر   رررررررالذ صة مرررررررطة بص 
ةل رررررررةصا بصةبإرررررررطئع سررررررر بة صةيط ررررررر  ص سرررررررةصئ ب   بررررررر  اعظررررررر  صةتيرررررررطةإل صة طةي رررررررخ 

  ترررررا ق صةعاطةرررررخ صةفبسرررررب   خ اةررررر  صةفبسرررررب   خ اصةمرررررطاةص  بصةررررربصةاص ث  بت وررررر   ررررر
اسررررررةصئ ذ  ورررررررة   ررررررة  ص  ررررررتالذ ص سررررررةصئ ب  صة بررررررط  صة ررررررطص ارررررر  تررررررب ة صةسرررررربع 
بصةاررررررررربصا ص بة رررررررررخ بجبرررررررررع صةش رررررررررطة بصةا ةبجرررررررررط   اارررررررررط تسرررررررررب  ب سرررررررررطئة وب رررررررررةإل 
ةالجتمررررررررطا صةفبسررررررررب     بجررررررررا جرررررررراة  صة سررررررررطئة بسررررررررب  صة مررررررررطة اب ررررررررب  اب ة 

ة بط رررررط  ص جتمرررررطا خ  ت يرررررخ تبجررررر   با  رررررط   وررررررة  صةترررررأث ةص  صةتررررر  بطةررررر  ورررررذ ص
صةا لررررر   ص جتمرررررطا خ  ررررر  صةعارررررذ  ب  ررررراص  صةشطةب رررررخ صةعظاررررر  اررررر  صةعارررررطذ  رررررةص 
 اب رررررر  بص إرررررراطا   اةرررررر  مررررررفب  صةعررررررطبب    رررررر  صةعاررررررذ  بط إررررررط خ اةرررررر  آثررررررطة 
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صة مرررررطة صةسررررربب خ  بررررر  جبرررررط  ص سرررررتثاطة    رررررث  مررررر   بط توطسرررررخ وب رررررةإل  ب عرررررا 
اطة   ترررررط  ةب ئررررخ آا رررررخ ابصت رررررخ بصسرررررت ةصة رةرررر   ت يرررررخ بب ع رررررخ   طمررررخ ب   ص سرررررتث

 ث.6  ص6102س طس   باب اط ة   تب ة    ظذ صة مطة ا ب   

 لررررررطة ت ة ررررررة مررررررطاة  رررررر  ا ظاررررررخ ص ارررررر  صةات رررررراإل  وفــــــي هــــــذا الســــــيا 
ةبتيرررررطةإل بصةت ا رررررخ اص ب وترررررطاث اةررررر     ص  تررررراص ص  صةعسررررروة خ ص سرررررةصئ ب خ صةاتورررررةةإل 

جتمرررررطا    ا  اةررررر  اة رررررطق اارررررطة  بررررر  جبرررررط  اررررر إل   اإرررررط خ  اةررررر  صة مرررررطة ص 
اطئررررررذ بطةب  ررررررخ صةت ت ررررررخ بصةفترررررر  ب ط اترررررره ص  تطي ررررررخ ب ثررررررة بمرررررربةإل ابطلررررررةإل  ب ا ررررررة 
ابطلرررررررةإل  بررررررر  صةعا رررررررا اررررررر  صةاةص رررررررق صةمررررررر ط  خ بصة ةص  رررررررخ بصةتيطة رررررررخ بصةسرررررررو  خ 
بسررررب  صةب  رررررخ صةت ت رررررخ صةا  ورررررخ بصة ررررراةإل صة ررررطاإل  ررررر  صةارررررا ال  بصةو ةبرررررط  بصةبجررررربا  

  ررررررطاإل ص  اررررررطة بص  عررررررط  ص جتمررررررطا  صةاع رررررربذ  ااررررررط  ا  بةرررررر   تررررررة  ايررررررط   
تررررررررةا  ص بإررررررررط  ص جتمررررررررطا خ بصةتفررررررررط  اعررررررررا   صةف ررررررررة بصةببطةررررررررخ اص ب وتررررررررطا  

 ث.  00  ص6101

صةمررررربةإل تبرررررراب اظباررررررخ بتررررررب   بط سرررررراصا ص  ررررررق  ت يررررررخ ترررررراص  ط  صة مررررررطة 
ط  ص جتمررررررررطا  بص  ترررررررراص ص  صةعسرررررررروة خ ص سررررررررةصئ ب خ صةاتوررررررررةةإل بصسررررررررتاةصة ص   سرررررررر

صةفبسرررررب    صةبشررررر ش صةرررررر   ة ررررر  بظالةررررره  بررررر  وط رررررخ ا رررررط   صة  رررررطإل ب ثرررررة سررررربب ط 
 برررررر  ص جتمررررررطا صةفبسررررررب    بوررررررط  ةرررررره آثررررررطة تاا ة ررررررخ بطةرررررر  وط ررررررخ صة بط ررررررط   
ببطةتررررررطة   ررررررإ  ت سرررررر  ص بإررررررط  ص جتمررررررطا خ بص يتاط  ررررررخ اررررررةتبب بإتاررررررط  ابرررررر  

  صةررررررررابة  صةامررررررررطة خ بص   ررررررررط  ص   سررررررررط  بتب  ررررررررا صةي رررررررربا صةةصا ررررررررخ ة لررررررررا صةررررررررا 
ةبإرررررشب  بررررر  اسرررررةصئ ذ    رررررط  صة مرررررطة بصسرررررتال  صةاعرررررطبة بتفو ررررر  صةاسرررررتبب ط  
ارررررر  صةإررررررفخ صةشةب ررررررخ باررررررا  يرررررراصة صةفمررررررذ صةع مررررررة   بيط رررررر  تب رررررر  س طسررررررط  

 صجتمطا وب  جطاةإل  ب   ذ الوبخ صةف ة بصةببطةخ    ظذ صةبإع صةةصا .

ايتاررررع با ررررط   بررررا     لرررر ة اةرررر     الرررروبخ صةف ررررة بصةببطةررررخ ارررر  الرررروبخ 
بأوابررررره بتررررربثة سررررربب ط  بررررر  صة برررررط  صةعرررررط  بصة رررررطص  ةررررررة  اررررر  صة برررررأ ص  ت رررررطا 
بصةتسررررررب   بررررررأ  اررررررره صةالرررررروبخ ارررررر  الرررررروبخ صة وباررررررخ   ررررررب   طة ررررررا ا  ررررررط  تببرررررر  
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لرررررررةصوخ      رررررررخ باررررررر   رررررررب  يا رررررررا  بررررررر   صة برررررررط  صةعرررررررط  بصة رررررررطص  ت رررررررب   بررررررر  
ة بصةاسرررررررؤبة ط  صةتلرررررررطبة بصةالرررررررطةوخ  ررررررر  صة رررررررةصة بصةث رررررررخ صةاتبطاةرررررررخ بتوطارررررررذ ص ابص

ب   اررررط  بارررررص اررررط تياررررع  ب رررره ص اب ررررط  ص جتمررررطا خ بلرررروذ  ررررط   ةرررررة    بررررا    
تةتوررررر   سررررر  صةاعطةيرررررخ بلررررروذ بصإررررر   بررررر  س طسرررررط  ب ابص   اب رررررخ بترررررا ال  
جطببرررررخ ةبتبب رررررق ةتيرررررطب  صةت رررررا ط  بصة  ررررربا صةتررررر  تبصيررررره ابرررررالق صة ارررررب ص جتمرررررطا  

  اعظرررررر  جبط طترررررره  بب طمررررررخ بص  ررررررةص  ص جتمررررررطا ارررررر   طةررررررخ صةةورررررربا صةلررررررطابخ  رررررر
ت ف ررررر  صة برررررط  صة رررررطص  بررررر    رررررطاإل صسرررررتثاطةصته ب  رررررطاإل جاةتررررره  بررررر   رررررت   رررررةص 
 ارررررذ يا رررررراإل باسرررررتاصاخ برةرررررر  ة  رررررطاإل صةتلررررررش ذ بصةت ف ررررر  ارررررر  اسرررررتب ط  صةف ررررررة 

 بصةببطةخ  ب  اط  ب  صةس طسط  بصةتا ال  صةا تة خ6

 مواجرة تحديات الت مية االقتصادية واالجتماعية .1
 :تررررررررررب  ة ب ئررررررررررخ  طإرررررررررر خ ةبلرررررررررربط  بت ا ررررررررررا ص ةب ررررررررررة ي    السياســــــــــات

صةيرررررطاع    صةعرررررطبب    ررررر  صةعارررررذ  بصسرررررت اص  صةا رررررطبق صةتررررر  تعرررررط   اررررر  صةف رررررة 
 بصةببطةخ.
  :ا لرررررررررط  مررررررررر ابق صسرررررررررتثاطة   رررررررررطص  ررررررررر  اررررررررررص صةلرررررررررأ  التـــــــــدخ ت

 بطةلةصوخ ب   صة بط  صةعط  بصة طص.
 :ابصئاخ ا ةيط  صةتعب   اع ص ت طيط  سبق صةعاذ  السياسات 
 :امرررررررالي صة ظرررررررط  صةتعب اررررررر  بصةتررررررراة ب   اررررررر   رررررررالذ ةبرررررررب  التـــــــدخ ت

 ظررررط  صةتعبرررر   بصةترررراة   صةا  رررر   رررر   بسررررب    بط ت طيررررط   سرررربصق صةعاررررذ صةا ب ررررخ 
بصة طةي ررررخ  بتررررب  ة بررررةصا  تاة ب ررررخ ات ب  ررررخ باتبررررب ةإل ةة ررررع وفررررط إل صة ررررب  صةعطابررررخ  

ت   بجررررراةصت   بترررررب  ة برررررةصا    رررررطاإل تررررراة   صةعرررررطبب    ررررر  صةعارررررذ ةت سررررر   ا رررررطةص
 صةف  خ بصةعاب خ.

 :ا   صةالطة ع صةمش ةإل السياسات 
 :ترررررررب  ة ابص  رررررررط   طمرررررررخ ةرررررررا   صةلررررررربط  ةإررررررراط   يرررررررطي  التـــــــدخ ت

صةالررررطة ع صةمررررش ةإل  بتررررب  ة تسرررر  ال  امررررة  خ ةفتررررةإل بب بررررخ ببرررراب   بصئررررا ورررررة  
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ارررررر   ص فررررررط ص  إررررررة ب خ ةبالررررررطة ع صةمررررررش ةإل صة طمررررررخ بطةلرررررربط  بصةعررررررطبب    رررررر  
   ت ط     صةا طبق صةت  تعط   ا  صةف ة بصةببطةخ. صةعاذ بصةت
 :ص تارررررررررطا صةابررررررررطام صةابة ررررررررخ ةتبب رررررررررق اف ررررررررب  صةاسرررررررررؤبة خ  السياســــــــات

ص يتاط  ررررررررررخ ةاؤسسررررررررررط  صة بررررررررررط  صة ررررررررررطص  رررررررررر  سرررررررررر طق صةبصيرررررررررر  ص  الجرررررررررر  
 بصةبب  .
 :ـــــــدخ ت   رررررررطاإل صةرررررررب   ةرررررررا  اؤسسرررررررط  صة برررررررط  صة رررررررطص بارررررررا   الت

ط  ررررررخ ةبت ف رررررر  ارررررر  لرررررراإل ببررررررأإل صةف ررررررة  اا ررررررخ تبب ررررررق اعررررررط  ة صةاسررررررؤبة خ ص يتا
برررررالق بة رررررطا    رررررا  اةررررر  تفع رررررذ الرررررطةوخ  بصةببطةرررررخ  ررررر  صةايتارررررع صةفبسرررررب     بص 
صة بررررررط  صة ررررررطص بتفع ررررررذ صةلررررررةصوخ صة     ررررررخ برررررر   صة بررررررط  صةعررررررط  بصة ررررررطص  رررررر  

 ايطذ صةاسؤبة خ ص يتاط  خ.
 تطوير بيئة األعمال .7
  :ةعرررررررررط  صةتةو ررررررررر   بررررررررر  تفع رررررررررذ صةلرررررررررةصوخ بررررررررر   صة برررررررررط  صالسياســـــــــات

بصة رررررررطص  ررررررر  ت ا رررررررا ايرررررررط   ص اتارررررررط   ررررررر  ت ا رررررررا ص اتارررررررط   ررررررر  صةالرررررررطة ع 
 صةتلش ب خ ص  تطي خ.

 :ا لرررررررط  ا رررررررطبق مررررررر ط  خ بتيطة رررررررخ يا ررررررراإل ب طمرررررررخ  ررررررر   التـــــــدخ ت
جبررررط  ارررر إل بتوررررب  بع رررراإل  رررر  صةتياعررررط  صةسرررروط  خ  رررر  ص ةصإرررر  صة وبا ررررخ ا ررررة 

 صةاستشبخ. 
 تطوير الاطاعات اإل تاجية .3
  :ع ص ستثاطة    صة بط ط  ص  تطي ختلي السياسات 
  :تبي ررررررررررررره ص سرررررررررررررتثاطة   رررررررررررررب صة بط رررررررررررررط  بصة لرررررررررررررطبط  التـــــــــــــدخ ت

ص جتمررررررطا  خ ص  تطي  ررررررخ  صة ترررررر  تسررررررطا  بلرررررروذ وب ررررررة  رررررر   اب ررررررخ صةتلررررررش ذ بت بررررررق 
بببررررررررط  وب ررررررررةص  ارررررررر  صةعاطةررررررررخ  اثررررررررذ6   ررررررررطاإل ص سررررررررتثاطةص   رررررررر  صة بررررررررط  صة ةص رررررررر  

ةبسرررررررربع ص سررررررررتةصت ي خ    ررررررررطاإل بصةمرررررررر ط    ص سررررررررتثاطة  رررررررر  ا لررررررررط  اسررررررررتبا ط  
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اررررررر   رررررررالذ ا لرررررررط  مررررررر ابق ص سرررررررتثاطة  ررررررر  صةايرررررررطذ ص بتورررررررطة   بصةتو بةررررررربي  
 بب   ةبت ا خ ص جتمطا خ بصةتو بةبي خ.

 خامتة:

ا  ت ف ررررررر صةس طسررررررط  بصةتررررررا ال  إررررررا  صةسرررررر طق صةس طسرررررر  صة ررررررطئ  ةتيررررررطب  
بسرررررب    صةت رررررا ط  بصة  ررررربا  ررررر  ابرررررالق صة ارررررب ص جتمرررررطا  بص  رررررةص  ص جتمرررررطا صةف

ارررر   طةررررخ صةةورررربا  تببرررر  ص  ررررط  ابرررر  ص   سررررط  بصسررررتعطاإل صةب رررراإل صةبب  ررررخ   ررررطاإل 
   ةب بررررررررط  صةعررررررررط  بصة ررررررررطص ت ف ررررررررر اررررررررره سررررررررصةب اررررررررخ برررررررر   لرررررررربة  صةرررررررربب  ة ت

صةس طسررررررررط  بصةتررررررررا ال  صةفبة ررررررررخ باررررررررب اتببرررررررر  إررررررررةبة  ة  ررررررررطاإل صة رررررررراةإل  برررررررر  
تالذ صةمررررررابا  رررررر  ابصي ررررررخ ص يررررررةص ص  بصةااطةسررررررط  صةاا  يررررررخ ارررررر  جبررررررذ ص  رررررر

صةتررررر   سرررررع  اررررر   الة رررررط ا لرررررطذ وط رررررخ صة برررررب صةت اب رررررخ ص جتمرررررطا خ   ص سرررررةصئ ب 
بت سررررر     صةتررررر  جطاررررر  بإ ررررراصااط صة وبارررررط  صةفبسرررررب   خ ةابصي رررررخ صةف رررررة بصةببطةرررررخ

 استب  صة لطب ص جتمطا     وط خ صة بط ط .
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 ا راجع:

دور م ظمـــــــات المجتمـــــــ  المـــــــد ي ث  6113 بررررررب ةاإرررررررط   ا سررررررر  ا .1
بةجرررررخ  ارررررذ ا اارررررخ اةررررر  صةارررررؤتاة صةعرررررطةا  ةاوط  رررررخ صةف رررررة لفاـــــر، فـــــي ملافحـــــة ا

 .6113 وتببة  04  بتطة خ 6136   ا إل  صة بصة صةاتاا   صةعاا 
هجــــــــرة اللــــــــباب الفلســــــــطي ي وتــــــــداعياترا ث  6102 برررررررر   ةصئررررررررا ا .7

  ايبررررررررخ لررررررررؤب   بسررررررررب   خ  اةورررررررر  ص ب ررررررررطث صةفبسررررررررب     صةعرررررررراا االقتصــــــــادية
 .6102 ة   ،   ةص  صهلل621

أثــــــر اال اســــــام الفلســــــطي ي علــــــى األوضــــــاع ث  6102  ةصئررررررا ا برررررر  .3
ــــــة   بةجررررررخ  اررررررذ ا ااررررررخ ةاررررررؤتاة صةامررررررطة خ صةايتاع ررررررخ االقتصــــــادية واالجتماعي

صةفبسررررررررررررب   خ6 إررررررررررررةبةإل بب  ررررررررررررخ  صةاةورررررررررررر  صةفبسررررررررررررب    ةبب رررررررررررربث بصةاةصسررررررررررررط  
 ص ستةصت ي خ  ةص  صهلل.

مصــــــــــادر االخــــــــــت الت  ث 6107 برررررررررر   ةصئررررررررررا ب  سرررررررررر   ا ارررررررررربا ا .4
ــــ ــــة ف ــــل الفلســــطي ي: الريللي ب ررررث ا ررررا  اةرررر  صةاررررؤتاة صةفبسررررب    ي ســــو  العم

لررررررةوط   رررررر  ت ررررررا  صةببطةررررررخ بتررررررأا   اسررررررت بذ  –صةةصبررررررع ةت ا ررررررخ صةارررررربصةا صةبلررررررة خ 
يطاعررررررخ  بسررررررب   ص اب ررررررخ   –  إررررررذ ةب ررررررة ي    اةورررررر  ت ا ررررررخ صةارررررربصةا صةبلررررررة خ 

 .6107   ةص   62-61ب   ة    
ة اللـــــــباب فـــــــي بطالـــــــث  6102صةعيبررررررخ  ارررررررط   بصة إرررررررة   ا ارررررررط  ا .5

  سبسررررررربخ جرررررررةص ص  ســـــــبل ع جرـــــــا( –خصائصـــــــرا  –قطـــــــاع غـــــــزة )تطورهـــــــا 
اسررررررتةصت ي خ  صةسرررررر خ صةثطا ررررررخ  صةعرررررراا صةثررررررطا   لررررررة  اةورررررر  صةت برررررر ب صةفبسررررررب     

 ا إل.
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، ال تــــــــــــــائ  ث6102ا صةي ررررررررررررررط  صةاةورررررررررررررر   ةإل مررررررررررررررط  صةفبسررررررررررررررب    .6
 ةص  صهلل  صةابجررررررع ص ةوتةب ررررررر 6، 7115الرئيســــــية لمســــــ  اللــــــباب الفلســــــطي ي 

http://www.pcbs.gov.ps. 
 صــــــــحفي بيـــــــانث  6104صةي رررررررط  صةاةوررررررر   ةإل مرررررررط  صةفبسررررررررب    ا .7

ـــــالمي  ـــــوم الع ـــــي المجتمـــــ  الفلســـــطي ي بم اســـــبة الي حـــــول أوضـــــاع اللـــــباب ف
 ./:www.pcbs.gov.pshttp/  ةص  صهلل  صةابجع ص ةوتةب  6 لللباب
، بيـــــــان صــــــــحفي ث6104ا صةي رررررررط  صةاةوررررررر   ةإل مرررررررط  صةفبسررررررررب    .8

خـــاص بطلبـــة الثا ويـــة العامـــة حـــول مجـــاالت الدراســـة والع قـــة بســـو  العمـــل 
ةص  صهلل  صةابجرررررررررررررررررررررع ص ةوتةب ررررررررررررررررررررر 6 ، 7117ســـــــــــــــــــــ ة،  79-71لألفـــــــــــــــــــــراد 

http://www.pcbs.gov.ps. 
ـــــــات ث6104ا ط  صةاةوررررررر   ةإل مرررررررط  صةفبسرررررررب   صةي ررررررر .9 ، قاعـــــــدة بيا 

 ةص  صهلل   بسب  .، 7117مس  الاو  العاملة للعام 
دراســـــــــة ث  6107ا UNFPA -مررررررررر ابق ص اررررررررر  صةات ررررررررراإل ةبسررررررررروط  .11

 .6107 وتببة   حول أثر األزمة في غزة على اللباب،
ــــــى ث  6111ا ظاررررررخ صةعاررررررذ صةابة ررررررخ ا .11 اللــــــباب: ســــــبل الوصــــــول إل
   اوت  صةعاذ صةابة   ي   .  العمل ال ئ

ث  6101ص ب وترررررررررطا ا –ارررررررررؤتاة ص اررررررررر  صةات ررررررررراإل ةبتيرررررررررطةإل بصةت ا رررررررررخ  .17
تاريــــــر عــــــن المســــــاعدة المادمــــــة مــــــن األو لتــــــاد إلــــــى اللــــــعب الفلســــــطي ي: 

   ي   .التطورات التي لردها اقتصاد األرض الفلسطي ية المحتلة
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