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التحديات

معدل البطالة 23٪، و39٪ بني فئة ال�سباب، وهي اأعلى ن�سبة يف املنطقة يف عام 2012.

معدل تباطوؤ منو الناجت املحلي الإجمايل 50٪ يف عام 2012، بعد ت�سجيل معدل منو �سنوي بلغ يف 
املتو�سط 8.2 ٪ بني عامي 2006 و2011.

يحتاج القت�ساد اإلى توفري مليون فر�سة عمل جديدة لتخفي�ض معدل البطالة اإلى 10٪ بحلول عام 
 .2030

ملواجهة هذه التحديات 

اأولوية ت�سكل حمور خطة عمل القطاع اخلا�ض: الزراعة، وتكنولوجيا  5 قطاعات ذات  مت حتديد 
املعلومات وريادة الأعمال الرقمية، وال�سياحة، والبناء والت�سييد، وقطاع الطاقة.

مت حتديد اأكرث من 50 م�سروعًا يف القطاعات اخلم�سة كمحفزات للنمو املحتمل.

االأثر املتوقع 

بحلول عام 2030، يتوقع اأن يزيد الناجت املحلي الإجمايل مبقدار 8 مليارات دولر، واأن يتم توفري 
اأكرث من 150 األف فر�سة عمل مبا�سرة جديدة وتوفري حوايل 220 األف فر�سة عمل غري مبا�سرة 

يف تلك امل�ساريع. 
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متهيد من جلنة التن�شيق

يواجه القت�ساد الفل�سطيني عددًا من التحديات، لعل اأهمها القيود الناجمة عن الو�سع ال�سيا�سي القائم، والتي ل زالت ت�سكل اأهم عائق اأمام النمو القت�سادي. كما اأن 
حالة عدم �ليقني و�ل�ضعور بالإحباط، نتيجة فقد�ن �لأمل يف حدوث �خرت�ق حقيقي و�نفر�ج للو�ضع �لقائم، بالإ�ضافة �إلى �لقيود �لد�خلية، قد �أدت جميعها �إلى حدوث 
ركود يف القت�ساد. وعلى الرغم من اأن القت�ساد �سهد منوًا بني عامي 2006 و2011، اإل اأن ذلك يعزى بالأ�سا�ض اإلى زيادة تدفق املعونات من اجلهات املانحة الدولية، 

وبالتايل كان مقّدرا لهذا النمو اأن ل ي�ستمر على املدى البعيد.

وتظهر هذه احلقيقة جلية يف كون هذا النمو مل يرتجم اإلى توفري فر�ض عمل م�ستدامة، وبالتايل بقيت م�سكلة احلاجة اإلى توفري فر�ض عمل جديدة قائمة. ويف الوقت 
نف�سه، اأدى تقلي�ض امل�ساعدات اخلارجية، وبع�ض العوامل اخلارجية والداخلية، اإلى تعميق الأزمة املالية، ما اأ�سعف من ال�ستقرار املايل.

ومع ذلك، فان عودة املفاو�سات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي يف الآونة الأخرية �سكلت بارقة اأمل لإنهاء الحتالل كجزء من ت�سوية �سيا�سية نهائية. ولعل مثل 
هذه الت�سوية ال�سيا�سية هي وحدها القادرة على خلق الظروف الالزمة لالقت�ساد الفل�سطيني ل�ستغالل كافة اإمكاناته. ويف ظل هذه الظروف، يتوجب على �سركات 
القطاع اخلا�ض اأن تقول كلمتها واأل تقف مكتوفة الأيدي. ويجب على القطاع اخلا�ض دعم اجلهود ال�سيا�سية من خالل امل�ساركة يف حتمل م�سوؤولياته لالإ�سهام يف قيادة 
�مل�ضتقبل �لقت�ضادي. لذ�، ينبغي على �ضركات �لقطاع �خلا�ص �لنخر�ط يف زيادة مرونة �لقت�ضاد و�مل�ضاهمة يف منوه بطريقة م�ضتد�مة و�لتي من �ضاأنها توفري فر�ص 
عمل على املدى الطويل. وجند هنا ان�سجامًا مع خطط ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث اأكدت خطة الإ�سالح والتنمية 2008-2010 )واخلطط والربامج الالحقة 
»خطة بناء موؤ�س�سات الدولة، وخطط التنمية الوطنية«( على اأهمية القطاع اخلا�ض كعامل حمفز للتنمية. ويف الآونة الأخرية، اأدرجت احلكومة الفل�سطينية مو�سوع 

»تنويع القت�ساد وتطوير بيئة الأعمال وال�ستثمار« واحدا من اأولوياتها ال�سرتاتيجية.

ومبا اأن القطاع اخلا�ض هو امل�سغل الأكرب لالأيدي العاملة، فاإنه بحاجة اإلى ت�سافر اجلهود وتوجيهها نحو خلق منو م�ستدام وتوفري فر�ض عمل دائمة. ومن منطلق حتمل 
امل�سوؤولية، قمنا باإطالق هذه املبادرة التي يقودها القطاع اخلا�ض بدعم من موؤ�س�سة »بورتالند تر�ست« يف كانون الثاين عام 2013 لتحديد روؤية طويلة الأجل وخطة عمل 
قابلة للتطبيق. وقد قمنا باإ�سراك عدد كبري من ال�سركاء لتحقيق ذلك، اآملني اأن نتمكن من ال�ستمرار يف تو�سيع نطاق امل�ساركة وتنفيذ هذه اخلطة جنبا اإلى جنب مع 
�سركائنا يف القطاع اخلا�ض والقطاع العام واملجتمع املدين وال�ستات الفل�سطيني. ترتكز جهودنا على جمموعة من الفر�ض ال�ستثمارية التي ميكن تنفيذها بهدف تقوية 
القت�ساد، وتعزيز مرونته، وتقليل اعتماده على املعونات اخلارجية. ويحدد هذا التقرير عددا من امل�ساريع التي ميكن للم�ستثمرين وال�سركات والرياديني تنفيذها، كما 

يقدم مبادرة تت�سم بطبيعة ديناميكية، وبالتايل فاإننا نتوقع تعزيز وتو�سيع قائمة امل�ساريع فيها كلما تقدمنا يف تنفيذها. 

تعترب هذه املبادرة خمتلفة عن اجلهود التي يقوم بها حاليا مكتب ممثل اللجنة الرباعية واإن كانت تتكامل معها. فم�ساعي مكتب ممثل اللجنة الرباعية ت�سعى اإلى حتقيق 
منو كبري يف الناجت املحلي الإجمايل، واحلد من البطالة على مدى فرتة ثالث �سنوات. وهي تركز على النهو�ض بثمانية قطاعات اقت�سادية من خالل بع�ض التدابري، 
التي ت�سمل زيادة ال�ستثمارات الدولية، وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية، ورفع القيود املفرو�سة من قبل احلكومة الإ�سرائيلية. ول �سك اأن املبادرة التي بني اأيدينا التي يقودها 

القطاع اخلا�ض الفل�سطيني �ستدعم جهود اللجنة الرباعية، كما اأنها بدون �سك �ستتاأثر اإيجابيًا يف حال ح�سول تقدم يف امل�سار ال�سيا�سي. 

ناأمل اأن ت�سكل خطة العمل املت�سمنة يف هذا التقرير م�سدر اإلهام للقطاع اخلا�ض للقيام بخطوات ملمو�سة نحو حتقيق منو وتقدم اقت�سادي فل�سطيني اأكرث ا�ستدامة.

جلنة التن�شيق:
الدكتور �شمري عبد اهلل، معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني- ما�ض

عمار العكر، جمموعة الت�سالت الفل�سطينية

�شمري حليلة، باديكو القاب�سة

ب�شار امل�شري، �سركة م�سار العاملية

الدكتور حممد م�شطفى، �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

ها�شم ال�شوا، بنك فل�سطني
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مقدمة: بورتالند تر�شت

بورتالند تر�ست موؤ�س�سة بريطانية غري هادفة للربح، تعمل من خالل 3 مكاتب لها يف لندن ورام اهلل وتل اأبيب. وقد تاأ�س�ست يف عام 2003، وبداأت بتحقيق ر�سالتها يف 
دعم جهود حتقيق ال�سالم وال�ستقرار بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني من خالل التنمية القت�سادية.

والريادة  الجتماعي  ال�ستثمار  اإ�سرائيل من خالل  الفقر يف  من  واحلد  الفل�سطيني،  القطاع اخلا�ض  تنمية  ت�سهم يف  مبادرات  واإطالق  على حتديد  املوؤ�س�سة  وتركز 
الجتماعية. وت�ستمل اأن�سطتها داخل فل�سطني على برامج خمتلفة تهدف اإلى توفري م�ساكن باأ�سعار معقولة ومنا�سبة ملختلف ال�سرائح ووفقًا لقدراتها ال�سرائية، والإ�سهام 

يف تطوير �سناديق التقاعد للقطاع اخلا�ض، وتعزيز الئتمان لل�سركات الفل�سطينية ال�سغرية واملتو�سطة احلجم، من خالل اإن�ساء برامج �سمان القرو�ض.

توؤمن موؤ�س�سة بورتالند تر�ست باأن هناك حاجة ما�سة لتباع منهج ثالثي مرتابط الأبعاد لت�سوية النزاعات، ي�ستمل على ال�سيا�سة والقت�ساد والأمن. ولتحقيق هذا 
الهدف، قامت املوؤ�س�سة باإجراء بحوث دورية، مبا فيها درا�سات مقارنة مع دول اأخرى مثل اأيرلندا ال�سمالية )2007( والبو�سنة والهر�سك )2009(، كما قامت بن�سر 

تقرير حول دور القطاع اخلا�ض يف �سنع ال�سالم يف قرب�ض واأيرلندا ال�سمالية وجنوب افريقيا وجنوب القوقاز )2013(.

ويف اأعقاب التباطوؤ الأخري يف النمو وارتفاع معدلت البطالة يف فل�سطني، ركزت موؤ�س�سة بورتالند تر�ست جهودها على حتديد جمموعة من املبادرات ذات التاأثري الكبري، 
والتي ميكن اأن يقوم بها القطاع اخلا�ض لتعزيز النمو القت�سادي امل�ستدام وتوفري فر�ض عمل. ويف الآونة الأخرية، مت الرتكيز على النهو�ض بالقطاع الزراعي، وتطوير 

قطاع الطاقة املتجددة، وتوفري فر�ض احل�سول على التدريب واخلربة ملجتمع رجال الأعمال الفل�سطينيني.

تقوم الكثري من الدرا�سات املعدة بغر�ض تقييم اإمكانات منو القت�ساد الفل�سطيني على افرتا�ض التو�سل اإلى ت�سوية �سيا�سية نهائية. ومما ل �سك فيه اأن التو�سل اإلى 
مثل هذه الت�سوية )واإقامة دولة فل�سطينية( يعترب �سرطًا �سروريًا لتمكني التنمية القت�سادية امل�ستدامة. وبالرغم مع ذلك، نرى اأن هناك العديد من اخلطوات التي 
ميكن اأن يقوم بها القطاع اخلا�ض الفل�سطيني لتوفري فر�ض العمل وحتفيز النمو، حتى يف ظل القيود القائمة )مثل القيود املفرو�سة على احلركة والتنقل وعدم ال�سيطرة 
على املوارد الطبيعية(. وتهدف مبادرة »ما بعد املعونات القت�سادية« اإلى امل�ساعدة يف رفع م�ستوى مرونة القت�ساد الفل�سطيني، وتعزيز التنمية امل�ستدامة، وحتفيز 
النمو طويل الأجل، وتوفري فر�ض العمل. وتت�سمن املبادرة جمموعة من الفر�ض ال�ستثمارية ق�سرية ومتو�سطة وطويلة الأجل، التي ميكن اأن يقوم بها القطاع اخلا�ض، 
مبا يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى دعم جهود ا�ستئناف عملية ال�سالم التي ترعاها الإدارة الأمريكية. ومن اجلدير بالذكر اأن اخلطة املعرو�سة يف هذا التقرير تتكامل مع 
خطة التنمية الوطنية املتو�سطة الأجل 2014-2016 التي اأعدتها احلكومة الفل�سطينية، وكذلك مع »املبادرة من اأجل القت�ساد الفل�سطيني« التي يرعاها مكتب ممثل 

اللجنة الرباعية.

ي�ستند هذا التقرير اإلى م�سادر متعددة اأ�سهمت يف جمملها اإلى حد كبري يف ا�ستنتاجاته. ومن اأهم هذه امل�سادر التحليالت القت�سادية الذي قامت به �سركة ماكينزي 
)والتي ندين لها بال�سكر اجلزيل على ما قدمته من دعم( ل�سالح موؤ�س�سة بورتالند تر�ست. كما نغتنم هذه الفر�سة لنعرب عن اعتزازنا بالعمل وبال�سراكة مع اأكرث من 

250 �سخ�سية اقت�سادية وموؤ�س�سة من القطاع اخلا�ض املحلي، والتي عربت عن دعمها لهذه املبادرة، التي تعترب الأولى من نوعها يف فل�سطني. 

ال�شري رونالد كوهني، رئي�ض بورتالند تر�ست

ال�شري هاري �شولومون، نائب الرئي�ض 

نيكوال كوبلد، املدير التنفيذي
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1. ملخ�ص تنفيذي

�سهد القت�ساد الفل�سطيني ما بني عامي 2006 و2011 منوًا بلغ متو�سطه ال�سنوي 8.2٪، واأ�سبح ي�سّغل ما جمموعه 860 األفا من الأيدي العاملة بحلول عام 12012. 
وقد جاء جزء من النمو خالل تلك الفرتة نتيجة لتدفق املعونات الدولية )حوايل 2.2 مليار دولر يف عام 2008، اأي اأكرث من 30٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف ذلك 

العام(، ما اأدى اإلى التو�سع ال�سريع يف اإنفاق القطاع العام .

ولكن ثبت فيما بعد اأن هذا التو�سع والنمو القت�سادي الناجم عنه غري قابل لال�ستدامة ومعر�ض لل�سدمات اخلارجية. فمع النخفا�ض املطرد يف امل�ساعدات الدولية 
يف ال�سنوات التي �سبقت عام 22012، اأ�سبحت احلكومة تكابد للوفاء بالتزاماتها املالية. وقد اأدى ذلك اإلى حدوث اأزمة مالية خطرية كان من اأبرز اأعرا�سها عجز 
احلكومة عن دفع رواتب موظفيها. ففي عام 2012 انخف�ض منو الناجت املحلي الإجمايل اإلى 5.9٪ )وهو اأدنى م�ستوى منذ عام 2008(، وو�سل اإجمايل الناجت املحلى 

ال�سمي اإلى 10.3 مليار دولر وبلغ معدل البطالة ٪23.3

ويف ظل حمدودية فر�ض النمو الإ�سافية يف القطاع العام، يبقى القطاع اخلا�ض هو الالعب الأ�سا�سي يف اإعادة التوازن لالقت�ساد الفل�سطيني وتقلي�ض اعتماده على 
الدعم اخلارجي. وبعد م�ساورات مكثفة مع القطاع اخلا�ض واإجراء حتليالت تف�سيلية، تبني اأنه بحلول عام 2030 )ومن خالل اإقامة م�ساريع يف خم�سة قطاعات ذات 
اأولوية(، يتوقع اأن يزيد الناجت املحلي الإجمايل مبقدار 8 مليارات دولر4، واأن يتم توفري اأكرث من 150 األف فر�سة عمل مبا�سرة جديدة، وحوايل 220 األف فر�سة عمل 

غري مبا�سرة5. وهذا امل�ستوى من النمو امل�ستدام وتوفري فر�ض العمل �سيوؤدي بدوره اإلى زيادة املرونة وتعزيز ال�ستقالل القت�سادي.

يتميز هذا التقرير عما �سبقه من الدرا�سات بكونه ي�ستك�سف الفر�ض ال�ستثمارية احلقيقية التي ميكن للقطاع اخلا�ض ا�ستغاللها لتعزيز النمو وتوفري فر�ض العمل.

حتديات فر�ص العمل

يبلغ معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي يف فل�سطني حوايل 2.9٪6. وت�سكل فئة ال�سباب )حتت �سن 25 �سنة( 58٪ من جمموع ال�سكان. واأدى التو�سع احلا�سل يف القوى 
العاملة اإلى احلاجة املتزايدة لتوفري فر�ض عمل جديدة وم�ستدامة .

وبرغم معدلت النمو املرتفعة التي مت ت�سجيلها يف الناجت املحلي الإجمايل منذ عام 2006، ظل معدل البطالة مرتفعا ب�سكل عام. وقد اأ�سفرت اجلهود التي تبذلها 
احلكومة لوقف ارتفاع معدلت البطالة )من خالل تو�سيع القوى العاملة يف القطاع العام على مدى العقد املا�سي( اإلى ت�سخم فاتورة الرواتب والأجور لتبلغ 17٪ من 
الناجت املحلي الإجمايل7. وي�سري هذا املعدل )الأعلى بكثري من نظريه يف م�سر 8٪ والأردن 5٪( اإلى اأن جمال التو�سع الوظيفي يف القطاع العام اأ�سبح حمدودًا للغاية. 

اإن حجم التحدي كبري للغاية، خا�سة واأن هناك حاجة اإلى توفري اأكرث من 750 األف فر�سة عمل بحلول عام 2030 اإذا ما اأردنا اإبقاء معدل البطالة عند م�ستواه احلايل 
)23٪(. ويتعني على القت�ساد توفري حوايل مليون فر�سة عمل جديدة لتخفي�ض البطالة اإلى 10٪ بحلول عام 82030.

ويف حني اأثبتت جتارب املا�سي اأن هذا الأمر ميكن حتقيقه )مثال: ت�ساعف اإجمايل العمالة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل 12 �سنة فقط بعد التوقيع على اتفاقات 
اأو�سلو(، فاإن حتقيق معدل منو مماثل يف ال�سنوات الـ 17 املقبلة ي�سكل حتديا كبريا بالنظر اإلى حالة �سوق العمل الفل�سطيني اليوم، والتي اأ�سبحت اأكرث ن�سجا9. 

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، م�سح القوى العاملة، 2012، مبا فيها العمالة الناق�سة )77000(.   1
يف عام 2011، انخف�ست املعونة املقدمة من املانحني للحكومة لأقل من 700 مليون دولر، بعدما كانت 1.1 مليار دولر يف عام 2010 و1.4 مليار دولر يف عام 2009.   2

الفل�سطيني، اأداء القت�ساد الفل�سطيني، 2012. ما مل يرد خالف ذلك، تكون الأرقام يف هذا التقرير بالدولر المريكي ح�سب قيمته يف عام 2012. وحيث ل تتوفر اأرقام، يتم حتويل القيم من ال�سعر الثابت عام 2004 اإلى �سعر عام  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز   3
معامل انكما�ض الناجت املحلي الإجمايل املعمول به يف اجلهاز املركزي لالإح�ساء. ويتم متثيل بيانات ال�سال�سل الزمنية باعتبار 2004 هي �سنة ال�سا�ض ل�سعر الدولر.  اإلى  ا�ستنادا   2012

م�ساهمة  فان  املحلي الإجمايل والبالغ 10.3 مليار دولر لعام 2012. بلغ متو�سط النمو ال�سنوي للقطاع اخلا�ض بني عامي 2000 و2012 حوايل 3.8٪. واذا ما افرت�سنا ثبات معدل النمو هذا حتى عام 2030،  الناجت  اإلى  اإ�سايف  بنمو  عنه  يعرب  ما  وهذا   4
القطاعات اخلم�سة يف الناجت املحلي الإجمايل لن تتجاوز اخلم�سة مليارات دولرا. 

حتليالت الفريق. اإلى  ت�ستند  الأرقام  هذه   5
متو�سط   معدل النمو ال�سنوي لل�سكان بني عامي 2000 و2012. اأ�سا�ض  على  النمو  معدل  قيا�ض  مي   6

�سندوق النقد الدويل )متوز 2013(. �سندوق النقد الدويل يحث ال�سلطة الفل�سطينية واملانحني لإعادة تقييم الأولويات، )�سندوق النقد الدويل(.   7
هذه التقديرات م�ستندة اإلى حتليالت الفريق، وهي تفرت�ض حتقيق منو اقت�سادي �سنوي مبعدل 8.2٪. اما ال�سيناريو الذي يفرت�ض بقاء معدل البطالة عند م�ستوى 23٪، فيفرت�ض حتقق معدل منو �سنوي مبقدار ٪6.6.   8

2012. منا معدل امل�ساركة يف قوة العمل بنحو 70٪ يف نف�ض الفرتة ) 2007-1995(.  العاملة،  القوى  م�سح  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز   9



7

بورتالند تر�شتما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل

الدور احلا�شم للقطاع اخلا�ص

تو�سلنا من خالل املناق�سات امل�ستفي�سة مع الكثري من املوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة والأهلية اإلى اأن القطاع اخلا�ض الفل�سطيني لديه القدرة على خلق عدد كبري من فر�ض 
العمل امل�ستدامة على املدى الطويل. فمنذ عام 2006، وفرت ال�سركات اخلا�سة ما معدله 65٪ من �سايف فر�ض العمل املتاحة. ويف الآونة الأخرية )ويف ظل ظروف 
�سعبة ومعقدة( حقق القطاع اخلا�ض منوا مثريا لالإعجاب )13.5٪ و10.1٪ يف العامني 2011 و2012 على التوايل(. وهذا اإجناز يح�سب للقطاع اخلا�ض، ولكن ل 

تزال هناك فر�ض لتحقيق منو اأف�سل. 

اإن تعزيز دور القطاع اخلا�ض ومتكينه �سيتيح له قيادة القت�ساد يف املرحلة القادمة بهدف حتقيق املزيد من املرونة القت�سادية الالزمة لتوجيه ال�ستثمار بطريقة 
تعطي الأولوية للنمو القت�سادي وتوفري فر�ض العمل، مع حتقيق عوائد اقت�سادية معقولة. وهذا بدوره ميكن اأن ي�سهم يف حتديد وتعزيز ال�سيا�سات الهادفة لتح�سني 

الرفاه العام.

مبادرة ديناميكية

يهدف هذا التقرير اإلى معاجلة �سبل كيفية تعزيز النمو احلا�سل يف القطاع اخلا�ض )بدعم من احلكومة( وحتويل هذا النمو اإلى توفري فر�ض عمل م�ستدامة، وحتقيق 
منو اقت�سادي على امل�ستوى الوطني. ويحدد هذا التقرير جمموعة من الفر�ض ال�ستثمارية اخلا�سة �سهلة التنفيذ وطويلة الأجل. وقد جاء حتديد هذه الفر�ض بالذات 
كثمرة لتحليل وت�ساور م�ستفي�ض مع جمموعة وا�سعة من القطاعات القت�سادية. كما يقرتح هذا التقرير برناجما لتنفيذ هذه الفر�ض. وخالل املراحل املختلفة التي 
�ستمر بها هذه املبادرة ومع ان�سمام املزيد من ال�سركات، من املتوقع تعزيز وتو�سيع و�سقل الفر�ض ال�ستثمارية التي مت حتديدها يف التقرير. ومن هنا ينبغي اأن ينظر 

اإلى هذا التقرير بو�سفه الركيزة الأ�سا�سية لربنامج حيوي وم�ستمر ومبادرة ديناميكية وقابلة للتو�سع مب�ساريع ومبادرات جديدة.

خم�شة قطاعات ذات اإمكانيات كبرية 

الزراعة،  الكبرية:  الإمكانيات  ذات  اخلم�سة  القطاعات  على  جهوده  تركيز  خالل  من  فاعلية  اأكرث  دور  له  يكون  اأن  ميكن  اخلا�ض  القطاع  اأن  اإلى  التحليالت  ت�سري 
وتكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية، وال�سياحة، والبناء والت�سييد، والطاقة.

ولتحديد هذه القطاعات ذات الأولوية، مت اإجراء تقييم لأكرث من 20 قطاعا يف القت�ساد الفل�سطيني من حيث م�ساهمتها املحتملة يف منو الناجت املحلي الإجمايل وتوفري 
فر�ض عمل م�ستدامة. كما مت اأي�سًا قيا�ض م�ستويات ال�ستعداد والزخم واإمكانية الت�سدير يف هذه القطاعات10. ويف حني اأن هناك فر�سا هامة للمبادرات الرامية اإلى 
دفع عجلة النمو يف القطاعات الع�سرين )مبا يف ذلك القطاعات الهامة مثل ال�سناعة التحويلية(، اإل اأن القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية تتميز بكونها قادرة على تعظيم 

الفر�ض ق�سرية الأجل وطويلة الأجل، ف�سال عن الآثار الإيجابية غري املبا�سرة.

مت تقييم جمموعة من املبادرات وم�ساريع حمددة يف كل قطاع من القطاعات اخلم�سة، ومن ثم ا�ستطاع التقرير التو�سل اإلى بع�ض امل�ساريع التي لديها القدرة على حتفيز 
توفري فر�ض العمل وحتقيق منو م�ستدام )�سواء ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة(. ويعر�ض اجلدول اأدناه قائمة غري �ساملة باأهم هذه امل�ساريع:

مليار   3.5 اإلى  التجاري  العجز  و�سل  فقد  دولر،  مليار  )86٪ اإلى ا�سرائيل(. ومبا اأن الواردات بلغت 4.2  دولر  مليون  الفل�سطيني- 2011، �ض. 30. يف عام 2011 بلغت ال�سادرات حوايل 720  القت�ساد  اأداء  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز   10
دولر )حوايل 35٪ من الناجت املحلي الجمايل(. وهذا ي�ستدعي احلاجة اإلى تعزيز ال�سادرات يف املقام الأول، ويف نف�ض الوقت تنويع وجهات الت�سدير لتقليل العتماد على ا�سرائيل. 
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اجلدول 1: ملحة عن امل�شاريع التحفيزية1
طويلة الجل متو�سطة الجل ق�سرية الجل

• التعاقد مع �سركات متعددة 	
• اجلن�سيات لت�سويق املنتجات الزراعية 	
• معهد للبحث الزراعي	
• تو�سيع رزمة ال�سادرات	
• حتديث تكنولوجيا وم�سادر املياه	
• تو�سيع خيارات التمويل الزراعي 	

• ال�سرف 	 معاجلة  حمطات  عدد  زيادة 
ال�سحي

• اإن�ساء مزارع منوذجية يف مناطق اأخرى	
• )الإمارات 	 اخرى  ت�سدير  مراكز  اإن�ساء 

العربية املتحدة مثال(
• التعاون 	 جمل�ض  لدول  ت�سويق  حمالت 

اخلليجي 
• تكثيف التحول اإلى املحا�سيل عالية القيمة	
• تاأ�سي�ض هيكل للجمعيات التعاونية 	

• مياه 	 معاجلة  حمطات  يف  ال�ستثمار 
ال�سرف ال�سحي

• القيمة 	 ذات  املحا�سيل  يف  ال�ستثمار 
امل�سافة العالية 

• اإن�ساء مركز للت�سدير يف دبي	
• اإن�ساء مزرعة منوذجية يف اأريحا	
• توفري وحدات متنقلة لتحلية املياه	

الزراعة

• عالية 	 التقني  للتعليم  منظومة  اإن�ساء 
امل�ستوى 

• لفتح 	 اجلن�سيات  متعددة  �سركات  جذب 
مراكز لها يف فل�سطني

• القطاع 	 بني  والتطوير  البحث  ت�سجيع 
اخلا�ض واجلامعات

• بخدمة 	 بيت  كل  تو�سيل  خطة  اطالق 
الألياف ال�سوئية

• حا�سنة 	 بيئة  مع  تكنولوجي  مركز  تطوير 
لالأعمال

• طريق 	 عن  التعليم  خمرجات  تطوير 
حت�سني طرق التعليم

• اإطالق مبادرات احلكومة اللكرتونية	
• ودعم 	 لإ�سناد  احلكومي  الدعم  ح�سد 

ال�ستثمارات املخاطرة والريادة 

• املتعددة 	 ال�سركات  مع  التعاقدات  تن�سيط 
والتطوير  البحث  جمالت  يف  اجلن�سيات 
الأعمال  خلدمات  اخلارجي  والتعاقد 

املتخ�س�سة
• اإطالق مبادرات تعليمية	
• يف 	 املي�سر  لال�ستثمار  �سندوق  اإن�ساء 

التكنولوجيا الرقمية وتطوير احلا�سنات

وريادة  املعلومات  تكنولوجيا 
العمال الرقمية

• حت�سني اخلدمات ال�سياحية	
• تطوير 2-3 مواقع اأ�سا�سية )غزة والبحر 	

امليت واخلليل(
• زيادة العرو�ض ال�سياحية املتخ�س�سة	
• ال�سعي لإقامة �سراكة اإقليمية اأكرث ات�ساعًا	

• طرح حمالت ت�سويقية لبيت حلم واأريحا	
• اإطالق خطط تنموية للوجهات	
•  ال�سياحية: القد�ض ونابل�ض	
• ال�ستات 	 ت�ستهدف  التي  املبادرات  زيادة 

الفل�سطيني
• زيادة قنوات البيع املبا�سر	

• حلم 	 وبيت  اأريحا  مدن  تنمية  م�ساريع 
لل�سياحة  جاذبة  كمدن  لها  والرتويج 

وال�ستثمار
• قطاعات 	 اإلى  للو�سول  مبادرات  اإطالق 

مهمة واجتذابها )مثل الكنائ�ض(
• الفندقة 	 لتعليم  مهنية  مدر�سة  اإن�ساء 

وال�سيافة مب�ستوى عاملي
• اإن�ساء جمل�ض لل�سياحة مب�ساركة احلكومة 	

ال�سياحة

• اإنتاج 	 وطرق  حديثة  تكنولوجيا  تطبيق 
حديثة يف القطاع

• وبناء 	 منا�سبة  باأ�سعار  ال�سكن  زيادة 
م�ساكن للفقراء )�سكن اجتماعي(

• مواد 	 ت�سنيع  يف  الالزمة  املعايري  تطبيق 
البناء

• �سكنية 	 وحدة  األف   25 من  اأكرث  اإن�ساء 
منا�سبة يف �سمال وجنوب ال�سفة والقطاع 

للفئات حمدودة الدخل
• اإنتاج 	 �سل�سلة  يف  عدة  قطاعات  ا�ستغالل 

القيمة 
• و�سع اأنظمة م�سرتيات تعاونية م�سرتكة	
• حت�سني اإجراءات ت�سجيل الأرا�سي 	

• اإن�ساء احتاد البناء للقطاع اخلا�ض 	
• اإجراء درا�سات جدوى للمباين واملواد 	
• وتنفيذها 	 املي�سر  لالإ�سكان  خطة  و�سع 

بوا�سطة القطاع اخلا�ض

البناء والت�سييد

• زيادة اإنتاج الطاقة املتجددة ب�سكل اأكرب	
• حتويل حمطة غزة للكهرباء اإلى العتماد 	

على الغاز
• على 	 للت�سجيع  متكاملة  منظومة  و�سع 

ا�ستخدام الطاقة املتجددة

• وال�سفة 	 غزة  يف  للطاقة  حمطات  بناء 
الغربية

• ال�سم�ض 	 اعتمادا على  الطاقة  اإنتاج  زيادة 
والرياح

• قرى 	 اإلى  القرى  حتويل  م�ساريع  تنفيذ 
خ�سراء

• املتجددة من خالل 	 بالطاقة  الوعي  زيادة 
برامج التوعية مبوارد الطاقة البديلة

• تركيب خاليا �سم�سية لال�ستعمال ال�سكني 	
والتجاري وال�سناعي

• الكهرباء 	 لتوليد  جنني  حمطة  اإطالق 
العاملة بالغاز

• منح قرو�ض للم�ساريع اخل�سراء ال�سغرية 	
واملتو�سطة

• �سايف 	 عدادات  ا�ستخدام  انت�سار  تو�سيع 
ال�ستهالك

الطاقة 

1  اجلدول ملخ�ض مقت�سب جدا، انظر التفا�سيل يف الف�سول املختلفة.

2030. و�سن�ستعر�ض فيما يلي هذه  10٪ بحلول عام  اإلى  40٪ من فر�ض العمل الالزمة لتقلي�ض البطالة  هذه القطاعات اخلم�سة لديها القدرة على توفري حوايل 
القطاعات واملبادرات ال�سا�سية )امل�ستندة اإلى حتليالت م�ستفي�سة( ب�سكل مقت�سب، على اأن نبحثها ب�سكل م�ستفي�ض يف الف�سول الالحقة من هذا التقرير. 
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الزراعة

بلغ الناجت املحلي الزراعي يف عام 2012 حوايل 502 مليون دولر )اأي ما ن�سبته 5٪ من الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني(، ويعمل يف هذا القطاع ما يقرب من ٪12 
من جميع العاملني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من اأن املناخ ي�سمح بالإنتاج الزراعي على مدار ال�سنة، اإل اأن الفل�سطينيني ما يزالون يعتمدون اعتمادا 
كبريا على الواردات الغذائية. ويف املقابل، فاإن الإ�سرائيليني، الذين يعي�سون يف ظل الأجواء املناخية نف�سها ا�ستطاعوا توفري غالبية احتياجاتهم الغذائية من م�سادر 

حملية. كما ت�سري بيانات البنك الدويل اإلى اأن الإنتاجية الزراعية )املقا�سة باإنتاجية العامل( هبطت اإلى الن�سف بني عامي 1995 و2011.

كما اأن 20٪ فقط من الأرا�سي املزروعة حاليا يف ال�سفة الغربية خم�س�سة لإنتاج املحا�سيل 
التحول  يوفرها  التي  الربحية  الفر�ض  ا�ستغالل  اإمكانية  يعني  وهذا  املرتفعة.  القيمة  ذات 
العالية من خالل تو�سيع رقعة الأرا�سي الزراعية.  لإنتاج املحا�سيل ذات القيمة والإنتاجية 
ومبا اأن 12٪ فقط من الأرا�سي املزروعة يف ال�سفة الغربية تعتمد على نظام الري )مقابل 
78٪ يف غزة( فاإن التكنولوجيا احلديثة )خ�سو�سا حتلية املياه وا�ستغاللها للري ومعاجلة 
القطاع  حتول  على  وامل�ساعدة  املزروعة،  امل�ساحة  زيادة  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  العادمة(  املياه 

الزراعي اإلى املحا�سيل ذات القيمة املرتفعة مثل التمور والأع�ساب واخل�سار. وعلى الرغم من اأن املياه الرمادية املعاجلة ميكن اأن ت�ستخدم فقط لري حما�سيل معينة 
)مثل اأ�سجار الفاكهة واملحا�سيل العلفية(، فان ا�ستخدامها �سيخفف ال�سغط عن املياه العذبة والتي ميكن ا�ستخدامها حينئذ لري املنتجات ذات القيمة املرتفعة. وميكن 
حتقيق تقدم فوري ملمو�ض يف هذا الجتاه من خالل بع�ض امل�ساريع مثل اإن�ساء مزارع منوذجية �سخمة ت�ستخدم فيها التكنولوجيا املتقدمة اأو بناء حمطات معاجلة مياه 

ال�سرف ال�سحي )�سمن مناذج خمتلفة من ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض(.

ومع مرور الوقت، ميكن لالقت�ساد الفل�سطيني اأن ي�سبح حمورًا مركزيًا للزراعة يف ال�سرق الأو�سط، وم�سّدرًا رئي�سيًا للمحا�سيل ذات القيمة املرتفعة. وبحلول عام 
2030، ميكن اأن ت�سل قيمة ال�سادرات الزراعية اإلى 350 مليون دولر. كما اأنه بالإمكان م�ساعفة اإنتاج هذا القطاع اإلى ما يربو على 1.4 مليار دولر، وتوفري ما 

جمموعه 36،000 فر�سة عمل جديدة.

الركائز اال�شرتاتيجية

• التحول اإلى املحا�سيل ذات القيمة امل�سافة املرتفعة.	
• تعزيز اإنتاجية و�سادرات القطاع الزراعي.	
• زيادة م�ساحة الأرا�سي املروية .	

تكنولوجيا املعلومات وريادة االأعمال الرقمية

ل يزال قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني يف مراحله املبكرة، حيث ي�سهم فقط مبا ن�سبته 1٪ من الناجت املحلي الإجمايل )105 مليون 
دولر يف عام 2012 (. ويعمل يف هذا القطاع حوايل 1،500 �سخ�ض. وا�ستندت ن�ساأة هذا القطاع اإلى تعاقدات مع اخلارج يف جمالت البحث والتطوير والربجميات، 
التي تقدم حلوًل معقدة ل�سركات كبرية متعددة اجلن�سيات. ويف حني اأن حجم العمل يف هذا القطاع ل زال منخف�سا، اإل اأن اخلرباء يرون اأن نوعية العمل فيه وم�ستوى 

القيمة امل�سافة التي يحققها والتكلفة التناف�سية التي يحظى بها جديرة بالهتمام والبحث. 

ومع ذلك، فاإن قطاع التعاقدات اخلارجية ل زال يعاين من غياب املبادرات املدرو�سة، ونق�ض راأ�ض املال الب�سري الالزم لتلبية احتياجات �سركات تكنولوجيا املعلومات 
الفل�سطينية، حيث يفيد اأرباب العمل بوجود نق�ض كبري يف الكفاءات الب�سرية التي تتمتع بقدرات التفكري الناقد وحل امل�سكالت وتلك التي متتلك مهارات فنية عالية، 
مثل مهارات الرتميز وهند�سة الربجميات، اإ�سافة اإلى النق�ض ال�سديد يف تعليم التقنيات الرقمية، وخ�سو�سا على م�ستوى التعليم البتدائي والثانوي. كما ترى الأطراف 

املعنية يف هذا القطاع اأن هناك اأوجه ق�سور على م�ستوى التعليم اجلامعي ويف برامج التدريب بعد التخرج اأي�سا .

بالرغم من ذلك، هناك اآفاق واعدة لالبتكار وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني، وخ�سو�سا بعد اإطالق �سندوق راأ�ض املال املخ�س�ض مل�ساريع التكنولوجيا، واإن�ساء اآلية 
موؤخرا لت�سريع اإقامة تلك امل�ساريع. بالإ�سافة اإلى عدد من الربامج الهادفة اإلى تنمية البيئة الريادية )مثل م�سروع اأ�سبوع امل�ساريع املبتدئة(. 

من  و�سيتحولون  بالأ�سا�سيات  املزارعني  لتزويد  بحاجة  »نحن 
تلقاء اأنف�سهم اإلى اإنتاج ما هو مربح« 

مزارع من ال�سفة الغربية
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ومما ل �سك فيه اأن التعليم هو عامل جوهري لتمكني قطاع تكنولوجيا املعلومات من حتقيق النجاح املن�سود، ول �سيما التدريب الفني الفعال جلميع امل�ستويات. فعلى املدى 
البعيد، ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني اأن يجد لنف�سه م�ساحة معقولة يف �سوق املعلومات والتكنولوجيا الرقمية على امل�ستوى الإقليمي من خالل موا�سلة 

تطوير الكوادر املتعلمة واملبدعة .

والتعاقدات  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  تعمل  عاملية  ل�سركات  الربجميات  تطوير  مثل  والتطوير،  البحث  اأن�سطة  لتو�سيع  فر�ض  فهناك  الق�سري،  املدى  على  اأما 
اخلارجية لتقدمي اخلدمات للعمليات التجارية )على �سبيل املثال تقدمي الدعم الالزم ملتطلبات اأنظمة الأمان للبنوك باللغتني الإجنليزية والعربية(. واأما على املدى 
املتو�سط، فاإن تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف القطاعات الأخرى وتطوير بيئة اأعمال فاعلة ل�سركات التكنولوجيا النا�سئة من �ساأنه دفع عجلة النمو باجتاه القت�ساد 
الرقمي، والذي قد ي�ستفيد يف امل�ستقبل من مبادرات احلكومة الإلكرتونية يف القطاع العام. كل ذلك ميكن اأن يحدث ب�سرعة، على �سبيل املثال من خالل مبادرات ق�سرية 

الأجل ت�سعى اإلى اإبرام تعاقدات خارجية  يف جمال البحث والتطوير مع خم�ض اإلى ع�سر �سركات متعددة اجلن�سيات.

من املتوقع اأن ي�سهد العقد املقبل تقدما كبريا يف جمال تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية، وبحلول عام 2030 قد ينمو هذا القطاع مبقدار ت�سعة اأ�سعاف 
ليبلغ اإنتاجه 960 مليون دولر وليبلغ عدد العاملني فيه 20 األف موظف وموظفة ممن لديهم مهارات عالية يف جمال التكنولوجيا. 

الركائز اال�شرتاتيجية 

• تو�سيع التعاقدات اخلارجية مع ال�سركات الدولية يف جمال تقدمي خدمات البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ويف جمال خدمات العمليات التجارية املتخ�س�سة. 	

• تطوير وتعزيز تكنولوجيا التعليم على جميع امل�ستويات .	

• اإن�ساء نظام وبيئة م�ساندة لريادة العمال. 	

ال�شياحة

يف عام 2012 �ساهم قطاع ال�سياحة مبا يقرب من 2.5٪ من الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني )حوايل 250 مليون دولر( ووفر حوايل 2٪ من جممل فر�ض العمل الفعلية 
)17،000 فر�سة عمل(. وقد انخف�ست م�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل ويف التوظيف ب�سكل حاد يف الفرتة املمتدة بني عامي 2000 و2006 )على اإثر ال�سطرابات 
ال�سيا�سية يف املنطقة العربية(، ولكنه �سهد انتعا�سا ملحوظا خالل ال�سنوات الأخرية. وانعك�ض ذلك من خالل بع�ض املوؤ�سرات، فعلى �سبيل املثال، ازدادت م�ساهمة الأن�سطة 

الفندقية يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 23٪. ويف الوقت الراهن جتذب املواقع الدينية والتاريخية �سنويا اأكرث من مليون زائر اأجنبي واأكرث من 3 ماليني زائر حملي. 

تعاين اأن�سطة هذا القطاع ب�سكل جزئي من عدد من القيود اخلارجية )وخ�سو�سا القيود املفرو�سة على التنقل والو�سول اإلى الأماكن ال�سياحية(. كما يعاين هذا القطاع 
من مواطن خلل داخلية تتعلق بتدين م�ستوى اخلدمات والتاأهيل يف املواقع الرئي�سية واملرافق امللحقة بها، وتدين م�ستويات خدمات الإقامة والطعام والت�سويق وقنوات 
البيع. ونتيجة لذلك، يظل عدد الزوار الدوليني اأقل بكثري من عدد الذين يزورون اإ�سرائيل �سنويا )3 ماليني زائر(. ويف عام 2011، اأم�سى زوار ال�سفة الغربية وغزة 
ما يعادل 1.2 مليون ليلة فندقية يف الفنادق املحلية، اأي اأقل من 6٪ من جمموع الليايل ال�سياحية امل�سجلة يف اإ�سرائيل )21.8 مليون ليلة(. اأما متو�سط اإ�سغال الغرف 

فقد بلغ 26٪ )مقارنة بن�سبة 66٪ يف اإ�سرائيل(.

ت�سري حتليالتنا اإلى اإمكانية توفري الآلف من فر�ض العمل اجلديدة عن طريق ت�سجيع الزوار على متديد اإقامتهم لب�سع لياٍل. ولتحقيق ذلك، �سيحتاج هذا القطاع اإلى 
تطوير املرافق الإ�سافية الالزمة لالإقامة لفرتات طويلة. كما ت�سري التحليالت اإلى اأن هناك اأربع �سرائح �سياحية رئي�سية: )1( ال�سياحة الدينية )2( ال�سياحة الثقافية 

)3( ال�سياحة الرتفيهية للفل�سطينيني داخل ا�سرائيل )4( الزوار الفل�سطينيون املقيمون يف اخلارج. 

ومع مرور الوقت، �سيوؤدي ت�سويق وتطوير املدن ال�سياحية )مثل اأريحا وبيت حلم(، والرتقاء بها وحتويلها اإلى مناطق جذب �سياحي، اإلى الإ�سهام يف اإن�ساء مواقع �سياحية 
مرموقة حتظى بزيارات على مدار العام لأغرا�ض ثقافية ودينية وترفيهية. و�سوف ت�سهم بع�ض املبادرات الإ�سافية يف كل موقع �سياحي )على �سبيل املثال، اإقامة متحف 

يف اأريحا( وال�سراكات الدولية وال�ستثمار يف التدريب يف تعزيز منو هذا القطاع .

هناك اإمكانية على املدى الطويل جلذب ما ي�سل اإلى 5.5 مليون زائر �سنويا، مع مكوث كل منهم ثالث ليال يف املتو�سط واإنفاق يومي يزيد مبقدار 25٪ عن متو�سط 
الإنفاق احلايل. وهذا من �ساأنه حتقيق فوائد كبرية وم�ستدامة لالقت�ساد الفل�سطيني، متّكن هذا القطاع من اإ�سافة 750 مليون دولر اإلى الناجت املحلي الإجمايل وتوفري 

اأكرث من 19 األف فر�سة عمل جديدة. 
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الركائز اال�شرتاتيجية 

• تطوير وجهات ومدن اجلذب ال�سياحي الرئي�سية. 	

• تو�سيع الت�سهيالت والعرو�ض ال�سياحية لقطاعات ال�سياح ذوي الإمكانات العالية .	

• تو�ضيع م�ضاركة فل�ضطينيي �ل�ضتات يف �لن�ضاط �ل�ضياحي .	

البناء والت�شييد 

ي�سهم قطاع البناء والت�سييد حاليا بنحو 14٪ من الناجت املحلي الإجمايل )1.4 مليار دولر( وحوايل 15٪ من اإجمايل العمالة، ما يجعله م�ساهما هاما يف القت�ساد. اإل 
اأن الأرا�سي الفل�سطينية تعاين من نق�ض ملحوظ يف امل�ساكن مي�سرة التكلفة لفئات الدخل املتو�سط واملنخف�ض. وتبلغ الكثافة ال�سكانية لكل وحدة �سكنية �ستة اأ�سخا�ض، 

وهذه الن�سبة يف ارتفاع م�ستمر. ومن املالحظ اأن ارتفاع التكاليف وم�سكلة ت�سجيل الأرا�سي امل�ستع�سية ل يزالن ي�سكالن اأكرب التحديات اأمام تنمية هذا القطاع.

هناك ن�سبة كبرية من اأن�سطة هذا القطاع غري م�سجلة لدى اأية جهة ر�سمية، ويعمل بها كثري من الأيدي العاملة ب�سكل غري ر�سمي، وت�ستخدم التكنولوجيا التقليدية. وقد 
اأدى ذلك اإلى انخفا�ض الإنتاجية وتدين كفاءة الإنتاج. ومل يتم بذل جهود كافية لال�ستفادة من �سل�سلة القيمة يف احلد من تكاليف البناء نظرًا لقوة الطلب على امل�ساكن 
من جانب ذوي الدخل املرتفع. ولكن ظهرت يف الآونة الخرية بع�ض املبادرات بهذا اخل�سو�ض. على �سبيل املثال، خف�ض م�سروع مدينة روابي )5000 وحدة �سكنية( 
التكاليف بن�سبة 25٪ عن طريق �سراء الكثري من املواد من املنتجني املحليني )مثل احلديد وال�سلب والأبواب وطوب البناء(. ومع ذلك، ل زالت هناك حاجة اإلى املزيد 

من اجلهود يف هذا الجتاه، فمن املمكن مثال اإن�ساء جمل�ض لقطاع البناء والت�سييد لإطالق درا�سات جدوى بهدف تقييم الإمكانات القت�سادية لالإنتاج املحلي .

املواد  القيمة يف  �سل�سلة  التكلفة ب�سورة مربحة. ولال�ستفادة من  ال�سكنية مي�سرة  الوحدات  �سيعالج م�سكلة نق�ض  التكاليف، ما  اأن يخف�ض هيكل  القطاع  لهذا  ميكن 
والت�سنيع، ميكن ل�سركات البناء تطبيق ا�سرتاتيجية �سراء تعاونية، وال�سعي لتو�سيع م�ساريع الإ�سكان مي�سرة التكلفة يف العديد من املدن. ومن ال�سروري دعم ذلك من 

خالل م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية .

وميكن اأن ينمو حجم هذا القطاع بحلول عام 2030 اإلى 2.8 مليار دولر ويرتفع عدد فر�ض العمل فيه اإلى 175 األفا يف حال مت ا�ستغالل �سل�سلة القيمة ب�سكل جيد 
وتخفي�ض تكاليف البناء. 

الركائز اال�شرتاتيجية

• حت�سني التن�سيق القطاعي وخف�ض التكاليف. 	

• زيادة الوحدات ال�سكنية مبا يلبي احتياجات فئات الدخل املختلفة.	

• زيادة الإنتاجية الكلية للقطاع .	

الطاقة

التكلفة  وتعترب  اإ�سرائيل.  من   )٪95( الواردات  هذه  معظم  تاأتي  حيث  الطاقة،  من  احتياجاته  لتلبية  الواردات  على  كبري  ب�سكل  حاليا  الفل�سطيني  القت�ساد  يعتمد 
الإجمالية للطاقة مرتفعة ن�سبيا، حيث ي�سكل الإنفاق على الطاقة 6.4٪ من اجمايل اإنفاق الأ�سرة الفل�سطينية باملقارنة مع 2.7٪ يف اإ�سرائيل. ويف نف�ض الوقت، ت�سري 
املحتملة. ففي عام  ال�سناعية  والتنمية  النمو  تعمل على خنق  املتاحة )بتكلفة مرتفعة(  الطاقة  اأن  اإلى  ال�سناعي  القطاع  للطاقة يف  املنخف�ض  ال�ستهالك  م�ستويات 
2010، بلغ جمموع احتياجات ال�سفة الغربية وقطاع غزة من الكهرباء نحو6،200 جيجاو�ط/ �ضاعة، بينما بلغت �لطاقة �لفعلية �ملتاحة حو�يل 4،300 جيجاو�ط/ 
2008 )وكنتيجة لنق�ض المدادات( عانت غالبية الأ�سر يف غزة من انقطاع التيار الكهربائي لثماين �ساعات على الأقل يوميًا، وبع�سها عانى من  �ساعة. ويف عام 

انقطاعات و�سلت اإلى 12 �ساعة يف اليوم.

تو�سل التقرير اإلى اأن هناك فر�سة حقيقية خلف�ض العتماد على واردات الطاقة بحلول عام 2030 من خالل زيادة الإنتاج املحلي عن طريق م�سادر الطاقة املتجددة 
مي�سرة التكلفة، وخا�سة الطاقة ال�سم�سية.
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ميكن البدء بذلك عن طريق تركيب األواح اخلاليا ال�سم�سية على اأ�سطح املنازل واملحال التجارية واملن�ساآت ال�سناعية والبنايات العامة. وهناك حاجة لبذل اجلهود اأي�سا 
لتح�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف املنازل اجلديدة والقائمة واملباين التجارية ومرافق البنية التحتية. ت�سري حتليالتنا اإلى اأن 70٪ من جمموع احتياجات الأرا�سي 
الفل�سطينية من الكهرباء ميكن توفريها حمليا على املدى الطويل، مع اإمكانية توفري 50٪ منها على الأقل من م�سادر الطاقة املتجددة، ما �سيوؤدي اإلى توفري نقدي 
لالأ�سر ويتيح لها زيادة اإنفاقها على اأوجه ال�ستهالك الخرى، الأمر الذي �سيتيح لل�سركات تركيز جهودها على زيادة ا�ستثماراتها. وهذا بدوره قد يوؤدي اإلى توفري اأكرث 
من 17 األف وظيفة جديدة يف هذا القطاع )الذي كان يعمل به يف عام 2012 األف �سخ�ض فقط(، ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى 2.2 مليار دولر بحلول 

عام 2030.

الركائز اال�شرتاتيجية

• التو�سع يف اإنتاج الطاقة املحلية من م�سادر الطاقة املتجددة .	

• تطوير البنية التحتية للطاقة .	

• تو�سيع قاعدة اإمدادات الطاقة .	

التنفيذ: التنظيم اأ�شا�ص النجاح

يف الواقع، ي�سكل تنفيذ هذه املبادرات حتديا ل ي�ستهان به، حيث يتطلب ذلك تنظيما جيدا وتخطيطا فعال ورقابة �سليمة ودعما قويا من جانب القطاع العام .

يف  حمورية  عنا�سر  خم�سة  هناك  اأن  اإلى  تو�سلنا  املعنية،  الفل�سطينية  اجلهات  مع  التنفيذ  اآليات  ب�ساأن  املبادرة  هذه  و�سع  خالل  جرت  التي  املناق�سات  خالل  ومن 
ا�سرتاتيجية التنفيذ:

ت�سكيل جلنة تن�سيق مكونة من قيادات القطاع اخلا�ض )مبا يف ذلك اأع�ساء من ال�ستات( ملراجعة التقدم املحقق يف كل قطاع؛. 1

عقد لقاءات منتظمة بني قادة القطاع اخلا�ض وممثلني عن القطاعني اخلا�ض والعام بهدف احلفاظ على الزخم والآثار املتوقعة للم�ساريع قيد التنفيذ؛. 2

تعيني قيادات )اأفراد اأو موؤ�س�سات( لكل م�سروع، لتويل اإدارة امل�سروع والتما�ض الدعم من الآخرين وتوفري بيانات عن التقدم املحقق؛. 3

اإن�ساء �سكرتاريا عامة لت�سهيل الجتماعات واإعداد املواد اخلا�سة بها وقيادة عملية الإ�سراف على تنفيذ املهام الناجتة عن الجتماعات وامل�ساريع؛. 4

تنظيم موؤمترات امل�ستثمرين التي ت�ستهدف عددا حمدودا من امل�ستثمرين املهتمني بالقطاعات وامل�ساريع املقرتحة. وقد عربت جمموعة وا�سعة من �سخ�سيات . 5
القطاعني العام واخلا�ض واملوؤ�س�سات عن رغبتها يف دعم مثل هذه املوؤمترات وامل�ساركة يف اإثرائها.

وت�سغيل  ت�سميم ومتويل  دوليني، يف �سمان  و�سركاء  وال�ستات  ومن�سقة من احلكومة  بجهود جماعية  ب�سكل ملحوظ  املدعومة  الأ�سا�سية،  العنا�سر  تلك  ت�ساعد  �سوف 
امل�ساريع امل�ستهدفة ب�سكل فعال، واإ�سافة م�ساريع جديدة اأي�سًا.

اأن املبادرات  اأن التحديات التي تواجه القت�ساد الفل�سطيني كبرية وبنيوية. وللقطاع اخلا�ض دور حموري يف مواجهة هذه التحديات. وت�سري حتليالتنا التي  ل �سك 
امل�ستهدفة يف خم�سة قطاعات فقط، يقودها القطاع اخلا�ض بدعم من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �ستكون قادرًة على توفري ن�سبة كبرية من فر�ض العمل اجلديدة 

املطلوبة ل�سد فجوة التوظيف طويلة الأمد، ما �سي�سهم بدوره يف حتقيق منو م�ستدام طويل الأجل يف القت�ساد الفل�سطيني، ويجعله اأكرث حتماًل لل�سدمات اخلارجية.



13

بورتالند تر�شتما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل

2. نظرة عامة على االقت�شاد: النمو غري امل�شتدام

بعد توقيع اتفاقيات او�سلو يف اأيلول من عام 1993، �سهد القت�ساد الفل�سطيني يف ال�سنوات الـ 12 الالحقة تغريات يف معدلت النمو هبوطا و�سعودا. واأما يف الفرتة 
املمتدة بني عامي 2006 و2011 فقد �سجل القت�ساد معدلت منو ملحوظة بلغت يف املتو�سط 8.2٪، ومتجاوزة حاجز الـ 12٪ يف عام 2011. وكما يظهر يف ال�سكل 
)1( اأدناه الذي ي�ستعر�ض معدلت النمو املحققة بني الأعوام 1994 و2012 بالدولر المريكي )�سنة الأ�سا�ض 2004(، بلغ الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي يف عام 

2012 حوايل 10.4 مليار دولر، وهو ما يعادل 6.4 مليار دولر بالأ�سعار الثابتة ل�سنة الأ�سا�ض 2004. 

اأثار املزيد من خماوف جتاه  5.9٪، ما  اإلى ما دون  2012، هبط معدل النمو  10.3 مليار دولر يف عام  اأن الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية قد بلغ  ورغم 
ا�ستدامة النمو، وا�ستدعى احلاجة اإلى ايجاد و�سائل ل�سمان قدر اأكرب من املرونة لمت�سا�ض ال�سدمات القت�سادية. 

)1 :(
2004

:

6,797
6,421

5,725
5,239

4,878
4,554

4,322
4,560

4,198
3,801

3,301
3,811

4,147
4,535

4,198
3,744

3,2933,2123,038

07 2012989796951994 04030201200000 05 1106 08 1009

حمددات النمو الناجت عن اأن�شطة القطاع العام 

حتقق النمو املرتفع يف القت�ساد الفل�سطيني بني عامي 2006 و2011 جزئيا ب�سبب زيادة تدفق املعونات من اجلهات املانحة الدولية، حيث فاقت امل�ساعدات يف الفرتة 
املمتدة بني عامي 2006 و2010 املليار دولر اأمريكي �سنويا. وقد و�سلت هذه املعونات ذروتها يف عام 2008 عندما تلقت ال�سلطة الفل�سطينية ما يقارب 2 مليار دولر 

)اأي اأكرث من 30٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف ذلك العام(. 

اأدت هذه املعونات اإلى التو�سع ال�سريع يف القطاع العام، ما عزز النمو القت�سادي الإجمايل )خا�سة من خالل ارتفاع النفقات احلكومية اجلارية وال�ستثمارية، وارتفاع 
م�ستويات ال�ستهالك لدى موظفي القطاع العام(. ويف عام 2008، بلغ عدد موظفي القطاع العام نحو 146 األف موظف باملقارنة مع 111 األف موظف عام 2004، 

اأي بن�سبة تزيد على 30٪. ويف عام 2012، ارتفع عدد موظفي القطاع العام اإلى 177 األف موظف، اأي بزيادة قدرها 21٪ عن عام 2008 و60٪ عن عام 2004.

ويف عام 2011، وب�سبب تاأثر موازنات الدول املانحة بالأزمة املالية العاملية، هبطت املعونات يف عام 2011 اإلى اأقل من 700 مليون دولر اأمريكي بعد اأن بلغت 1.1 
مليار دولر امريكي يف عام 2010 و1.4 مليار دولر اأمريكي يف عام 2009. ونتيجة لذلك، اأ�سبحت احلكومة الفل�سطينية تنا�سل للوفاء بالتزاماتها املالية، وانخف�ض 

منو الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2012 اإلى 5.9٪ )انظر ال�سكل 2(.
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تفاقم الو�سع املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الذي يعاين من �سعف بنيوي، خالل عام 2012، حيث اأ�سار البنك الدويل اإلى اأن عجز املوازنة اجلارية كان اأعلى من 
توقعات املوازنة التقديرية، عازيا ال�سبب يف ذلك اإلى زيادة الإنفاق احلكومي عما كان مقررًا، وانخفا�ض الإيرادات العامة عما هو متوقع، وتراجع املعونات اخلارجية. 
قام القطاع امل�سريف اإثر ذلك بتقدمي متويالت مببالغ كبرية لتمويل العجز اجلاري يف موازنة ال�سلطة، حيث و�سلت قيمة القرو�ض احلكومية من البنوك اإلى حوايل 
127 مليون دولر يف عام 2012، اأي بزيادة قدرها 37٪ عن العام ال�سابق. كما قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اأي�سا بتمويل جزء من العجز عن طريق تراكم 
املتاأخرات امل�ستحقة للقطاع اخلا�ض: يقدر معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني- ما�ض حجم هذه املتاأخرات لدى اإعداد هذا التقرير بنحو 400 اإلى600 

مليون دولر امريكي. 

ومع و�سول ديون احلكومة من القطاع امل�سريف اإلى حد ل ت�ستطيع معه البنوك تقدمي املزيد من التمويل، توقع البنك الدويل اأن تقوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بتمويل 
العجز من خالل مراكمة متاأخرات اإ�سافية ل�سندوق التقاعد وخف�ض بع�ض النفقات الأ�سا�سية، والتي قد يكون لها تداعيات اجتماعية خطرية .ويف الواقع، فاإن قدرة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على توفري اخلدمات الأ�سا�سية )مبا يف ذلك اأن�سطة امل�ست�سفيات واملدار�ض( قد تراجعت اإلى م�ستوى خطري.

واأخريا، �سكلت حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف الن�سف الثاين من عام 2012 �سغطا اإ�سافيا على املالية العامة. ففي كانون اأول 2012، قررت احلكومة الإ�سرائيلية 
وقف حتويل عائدات اجلمارك وال�سرائب التي جتمعها بالنيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وحتولها عرب اآلية املقا�سة، ما ا�سطر احلكومة الفل�سطينية اإلى تاأخري 
دفع الرواتب ملوظفي القطاع العام، ومل ت�ستقر الأمور اإل يف الربع الأول من عام 2013. جدير بالذكر اأن اليرادات التي حتول عرب اآلية املقا�سة ت�سكل حوايل 65٪ من 
اإجمايل الإيرادات الإجمالية للحكومة الفل�سطينية، وحوايل 40٪ من النفقات اجلارية وما يقرب من 80٪ من فاتورة الأجور. وخالل تلك الأزمة �سرح رئي�ض الوزراء 

ال�سابق �سالم فيا�ض باأن ال�سلطة الفل�سطينية اأ�سبحت على و�سك الفال�ض.

يف املقابل، اأظهر اأداء القطاع اخلا�ض مرونة ملحوظة خالل تلك الفرتة. ففي حني منا اإنتاج القطاع اخلا�ض مبعدل 7٪ فقط بني عامي 2006 و2011 )فرتة تو�سع 
الإنفاق احلكومي(، ا�ستطاع هذا القطاع ت�سجيل منو ملحوظ بلغ 10٪ يف عام 2012 )ال�سكل 3(. ولكن هذا النمو مل يعو�ض النكما�ض احلا�سل يف القطاع العام، الأمر 

الذي اأدى اإلى تباطوؤ منو الناجت املحلي الإجمايل ب�سكل كبري .

ونظرا ل�سعف بنية النمو الناجت عن اأن�سطة القطاع العام )واحل�سة الكبرية لهذا القطاع يف القت�ساد(، اأ�سبح لزاما على القطاع اخلا�ض قيادة دفة الأمور باجتاه توفري 
بيئة مواتية مل�ساريع ا�ستثمارية قادرة على حتقيق دخل م�ستدام على املدى البعيد. 
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الناتج المحلي االجماليبنية ): 3(شكل 

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر

3,058

4,310 4,744

6,797

+6%

+10%

سنويا  8.2%

سنويا  5.9% .

6,421

سنويا  +7%

سنويا  +11%

2012

2,054

2011

2,111

2006

4,322

1,264

الخاص القطاع

²والعام الحكومي القطاع

2004 باألسعار الثابتة لعامدوالر امريكي مليون 

 الوساطة وخدمات الجمركية الرسوم المضافة، القيمة ضريبة مثل ”الخط تحت الواقعة  البنود“  إلى باإلضافة االجمالي المحلي الناتج في العام القطاع مساهمة تشمل 1 
مباشر غير بشكل المحتسبة المالية

حجم م�شكلة البطالة

كان للنمو الناجم عن تو�سع اأن�سطة القطاع العام واملحقق بني عامي 2006 و2011 تاأثريا حمدودا على معدلت البطالة )ال�سكل 4(. فالقوى العاملة الفل�سطينية ت�سم 
اأكرث من 1.1 مليون، منهم حوايل 256،000 عاطل عن العمل. ظلت معدلت البطالة مرتفعة ب�سكل بنيوي منذ عام 2001 )اأكرث من 20٪ من القوى العاملة( وو�سلت 
2012. ويرجع ذلك، يف جزء منه، اإلى عجز القطاع العام عن ا�ستيعاب الداخلني اجلدد اإلى �سوق العمل وعجز القطاع اخلا�ض عن �سد الفجوة  23٪ يف عام  اإلى 

الناجتة. اأما البطالة بني ال�سباب )وهي الأعلى يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا(، فقد ارتفعت من 36٪ يف عام 2011 اإلى 39٪ عام 2012.
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العاملني  من  كبري  عدد  ا�ستيعاب  خالل  )من  البطالة  معدلت  خلف�ض  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بذلتها  التي  اجلهود  اأ�سفرت 
األفا(  177 )وعددهم  احلكوميني  املوظفني  واأجور  رواتب  فاتورة  ارتفاع  اإلى  املا�سي  العقد  مدى  على  العام(  القطاع   يف 

 لت�سكل 17٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2012. وهذه الن�سبة متثل اأكرث من �سعفي مثيلتها يف م�سر )8٪( واأكرث من ثالثة اأ�سعاف مثيلتها يف الأردن )٪5(، 
ما ي�سري اإلى اأن التو�سع امل�ستقبلي يف التوظيف يف القطاع العام اأ�سبح حمدودا للغاية. 

ويف حني اأن القطاع العام قد حقق الن�سبة الأكرب من منو الناجت املحلي الإجمايل بني عامي 2006 و2011، فقد ا�ستطاع توفري 66٪ من �سايف فر�ض العمل )230 
األفا( التي اأتيحت خالل تلك الفرتة. وبعد جتميد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية للتعيينات يف عام 2012، قام القطاع العام بتوفري فر�ض عمل كانت ن�سبتها اأقل بـ ٪30 

من املتو�سط ال�سنوي لعدد فر�ض العمل التي مت توفريها بني عامي 2006 و2009.

ومن �ملرجح �أن يوؤدي �لنمو �مل�ضتمر يف عدد �ل�ضكان و�لقوى �لعاملة �إلى زيادة �ل�ضغوط على �ضوق �لعمل. فمنذ عام 2000، ينمو ال�سكان الفل�سطينيون بن�سبة �سنوية 
ت�سل اإلى 2.9٪، كما ارتفع اإجمايل امل�ساركني يف القوى العاملة من 41٪ يف عام 2006 اإلى 44٪ يف عام 2012، ويعزى بن�سبة كبرية اإلى ارتفاع م�ساركة الإناث 

بن�سبة ٪19.

اإن حجم التحدي كبري للغاية، خا�سة واأن هناك حاجة اإلى توفري اأكرث من 750 األف فر�سة عمل بحلول عام 2030 اإذا ما اأردنا اإبقاء معدل البطالة عند م�ستواه احلايل 
)23٪(. ويتعني على القت�ساد توفري حوايل مليون فر�سة عمل جديدة لتخفي�ض البطالة اإلى 10٪ بحلول عام 2030، اأي اأكرث من �سعف عدد الأيدي العاملة التي يتم 

ت�سغيلها حاليًا )انظر ال�سكل 5(. 
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¹2030نسب البطالة المتوقعة بناء على نمو الناتج المحلي االجمالي في عام ): 5(شكل 

الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر

8.2% بطالة % 10

3.6% بطالة% 43 

6.6% بطالة% 23

 الخطي التخفيض ،)الفلسطيني الخاص للقطاع التاريخية االتجاهات وتمثل ( 2017 لغاية القريب المدى في 0.65x التوظيف ومرونة )الخاص القطاع في %4( %3.8 بنسبة الطبيعي االقتصادي التوسع 1
.الخطية االتجاهات تواصل مع سنوات10 فوق )األردن في سنوات10 لـ المرونة نسبة وهي( 0.45x لغاية العمل فرص مرونة /اإلجمالي المحلي الناتج في

  و 2013بين العامين % 2،و حوالي  2020و  2013بين العامين % 1.5، حوالي 2014و  2013بين العامين % 1القطاع الخاص سيقود النمو على االرجح،نسبة نمو القطاع الخاص المفترضة  -2ا
% .                                                                                          7.5وظيفة عمل فهي  750000اما نسبة النمو المطلوبة لخلق % 9.3مليون وظيفة هو  1هذا يعني ان نمو القطاع الخاص المطلوب لخلق  ،2030

1.0 ~ 
مليون 

الف 750 ~

الف 350 ~

اإلجمالي الناتج المحلي
²المفترض 

المطلوب  الوظائف الجديدة
خلقها

ويف حني اأن جتارب املا�سي اأثبتت اأن هذا الأمر ميكن حتقيقه بالفعل )فقد ت�ساعف اإجمايل العمالة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل 12 �سنة فقط بعد التوقيع على 
اتفاقات اأو�سلو(، غري اأن حتقيق معدل منو مماثل يف ال�سنوات الـ 17 املقبلة ي�سكل حتديا كبريا بالنظر اإلى حالة الن�سج الن�سبي يف �سوق العمل الفل�سطيني. 

زيادة االإنتاجية واالأجور احلقيقية

رغم توفري ما يقرب من 230 األف فر�سة عمل بني عامي 2006 و2012، انخف�ض متو�سط الأجور احلقيقية بن�سبة 10٪ يف نف�ض الفرتة، ما اأثر �سلبا على القدرة 
ال�سرائية للعمال. وبالتايل، ل بد لفر�ض العمل اجلديدة اأن توفر رواتب جمزية. 

ولتحقيق معدل معقول من النمو يف الأجور احلقيقية على املدى الطويل، يتوجب حتقيق منو كبري يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي، حتقيق مكا�سب ثابتة يف الإنتاجية. 
وقد خل�ست عملية املحاكاة التي اأجراها �سندوق النقد الدويل يف كانون اأول 2012 )كجزء من التقييم العام للخ�سائ�ض الهيكلية ل�سوق العمل الفل�سطينية( اإلى اأنه ل 
بد من اإحراز منو �سنوي يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي واإجمايل اإنتاجية عوامل الإنتاج بن�سبة 8٪ و3٪، على التوايل لتحقيق منو يف الأجور احلقيقية بن�سبة ٪1.5 

�سنويا وخف�ض معدل البطالة بن�سبة طموحة اإلى 7٪ بحلول عام 2020.

ومبا اأن اإنتاجية العامل الواحد يف عام 2012 مل تزد �سوى مبعدل 7٪ عن عام 2004، فاإن التحدي املتمثل يف زيادة الأجور احلقيقية ي�سري اإلى احلاجة اإلى تعزيز 
الإنتاجية، خا�سة واأن الأجور احلقيقية قد انخف�ست مبعدل 1٪ �سنويا منذ عام 2004، وانخف�ست اإجمال بن�سبة 10٪ يف الفرتة بني عامي 2006 و2012 )ال�سكل 6(.
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ويف ظل معدلت الفقر املرتفعة يف كل من ال�سفة الغربية )18٪( وقطاع غزة )39٪(، فاإن م�ساألة توفري فر�ض عمل جيدة باأجور معقولة تعترب عن�سرا حيويا لتح�سني 
م�ستويات املعي�سة. وخالل الن�سف الثاين من عام 2012 تلقى حوايل 40٪ من الأ�سر الفل�سطينية م�ساعدات من ال�سوؤون الجتماعية )23٪ يف ال�سفة الغربية و٪74 

يف غزة(. ومن اجلدير بالذكر اأن ما يقرب من 20٪ من هذه الأ�سر تعتمد كليًا على هذا النوع من امل�ساعدات.

الموظف انتاجية   

االنتاجية واألجور الحقيقية): 6(شكل 

الفلسطيني لالحصاء المركزي الجهاز :المصدر

الضفة الغربية وغزة

2004 بأسعار االمريكي الدوالرب السنوي المتوسط

األجور الحقيقية
2004بأسعار الشيكل بالمعدل اليومي  

686971737274757474 -10%
سنويا  -1%

2012111009080706052004

8,8808,7128,8758,5198,561
7,2407,437

8,3328,293
+7%

اإن ال�سعف البنيوي املزمن يف النمو املدفوع باأن�سطة القطاع العام بني عامي 2006 و2011، 
والذي واكبه اأداء قوي للقطاع اخلا�ض، يوحي باأن الأخري لديه من الإمكانيات ما يوؤهله لدفع 

عجلة القت�ساد نحو حتقيق منو م�ستدام.

خف�ض  لأن  نظرًا  للغاية،  كبري  اخلا�ض  القطاع  يواجهه  الذي  التحدي  م�ستوى  فاإن  وهكذا، 
2030 يتطلب  اأقل من ن�سف املعدل احلايل( بحلول العام  10٪ )اأي  اإلى م�ستوى  البطالة 
17 عاما. ويف هذا ال�سياق، يتوجب على  8.2٪ على مدار  منوا �سنويا يف القت�ساد مبعدل 

القطاع اخلا�ض اأن يحقق ويحافظ على منو �سنوي بن�سبة 9٪ على القل. 

نبحث يف بقية هذا التقرير كيف �ستتمكن الن�ساطات امل�ستهدفة يف القطاعات اخلم�سة ذات 
الآفاق الواعدة من تعزيز الزخم القائم، ومتكني القطاع اخلا�ض من مواجهة هذا التحدي. 

مرونة  تعزيز  يف  حموريا  دورا  اخلا�ض  القطاع  يلعب  اأن  »يجب 
اخلارجية  املعونة  على  اعتماده  وتقليل  الفل�سطيني،  القت�ساد 
واأفكارا  حتليال  الدقيق  التقرير  هذا  ويقدم  الوظائف.  وتوفري 
النمو  قيادة  يف  الفل�سطيني  اخلا�ض  القطاع  ت�ساعد  اأن  ميكن 

القت�سادي وتوفري فر�ض العمل “ 

الدكتور اأودو كوك
املمثل املقيم لل�سفة الغربية وقطاع غزة

�سندوق النقد الدويل
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نبذة عن اقت�شادات ال�شفة الغربية وقطاع غزة

�سهدت اقت�سادات كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة تقدما ملحوظا يف عديد من املجالت بعد توقيع اتفاقات اأو�سلو، ولكن بقيت الختالفات البنيوية بني املنطقتني قائمة .

ففي عام 2009 و�سل اإجمايل الناجت املحلى يف ال�سفة الغربية �سعفي قيمته يف عام 1994، اأما اقت�ساد غزة فلم ي�سهد معدلت منو م�سابهة. وقد ظل الناجت املحلي 
الإجمايل ال�سمي للفرد يف غزة متخلفا عن نظريه يف ال�سفة، حيث بلغ يف عام 2012 حوايل 1،565 دولر امريكي، اأي ما يقرب من ن�سف مثيله يف ال�سفة الغربية 

)3،196 دولر اأمريكي(. 

ويف حني اأن كال املنطقتني تاأثرت بعوامل �سلبية اأعاقت جهود التنمية (مثل حمدودية فر�ض احل�سول على م�سادر املياه والطاقة، والقيود املفرو�سة على احلركة والعبور، 
و�ضعف �لبنية �لتحتية(، �إل �أن تاأثريها كان �أعمق يف قطاع غزة. ونتيجة لهذه �لعو�ئق، كان �لتباطوؤ يف �لن�ضاط �لقت�ضادي يف غزة يف عام 2012 ملحوظا، حيث انخف�ض 

منو الناجت املحلي الإجمايل من 21٪ يف عام 2011 اإلى اأقل من 7٪ يف عام 2012 .

وت�سري منظمة الأونكتاد اإلى اأن ح�سة قطاع غزة يف القت�ساد الفل�سطيني قد انخف�ست من الثلث اإلى نحو الربع بني عامي 2004 و2012 نتيجة للح�سار القت�سادي. وت�سيف 
الأونكتاد باأنه لو قّدر لغزة اأن حتافظ على ح�ستها التي حققتها عام 2004، لكان ناجتها املحلي الإجمايل لعام 2012 قد زاد بن�سبة 40٪ تقريبا، لي�سل اإلى 2.5 مليار 
 دولر بدل من 1.8 مليار دولر. وخالل الفرتة نف�سها، انخف�ض الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف غزة من 75٪ اإلى 50٪ مقارنة بح�سة الفرد يف ال�سفة الغربية.

  املنهجية واال�شتنتاجات الرئي�شية

متثلت املنهجية الرئي�سية يف هذه الدرا�سة يف التعرف على القطاعات القت�سادية التي متتلك من املزايا ما يجعلها ذات تاأثري وا�سح على القت�ساد، وذلك ا�ستنادًا اإلى 
نقاط �لقوة �ملتاأ�ضلة فيها، و�ملز�يا �لن�ضبية لالقت�ضاد �لفل�ضطيني: )1( القوى العاملة املاهرة ذات الأجور التناف�سية )اأكرث من 50٪ من ال�سكان اأكملوا التعليم الثانوي، 
واأجورهم اأقل بكثري من نظريتها يف اإ�سرائيل وتركيا واأقل قليال من نظريتها يف الأردن(. )2( مزايا املوقع )من حيث املناخ واملواقع ال�سياحية(. )3( ال�سبكات العاملية 

النا�سئة )وجود جالية كبرية يف ال�ستات واتفاقيات التجارة مع دول املنطقة وعلى ال�سعيد العاملي(.

اأولى، قام  بعد ذلك، يقوم هذا التقرير بتقييم جمموعة من امل�ساريع القابلة للتنفيذ الفوري يف كل قطاع، مع مراعاة القيود الداخلية واخلارجية القائمة. وكخطوة 
الباحثون بتقييم اأكرث من 20 قطاعا وقطاعا فرعيا واإجراء مقارنة فيما بينها من حيث قدرتها على تعزيز النمو وتوفري فر�ض عمل م�ستدامة.

كما ركزت التحليالت اأي�سا على حتديد املزايا املحتملة يف كل قطاع والقادرة على دفع عجلة النمو. ويف معظم القطاعات، مت ا�ستخدام موؤ�سرات لتحديد فر�ض التو�سع 
وتقدير اإمكانات توفري فر�ض العمل. ويف بع�ض القطاعات، ا�ستندت توقعات الإيرادات والنمو اإلى اأمثلة حية من جتارب دولية، كما اعتمدت على املناق�سات مع قادة 

القطاع اخلا�ض الفل�سطيني. وقد جرى فيما بعد تقييم القطاعات من حيث اإمكانات الت�سدير واجلاهزية لال�ستثمار والزخم القائم. 

حتديد خم�شة قطاعات ذات اإمكانيات كبرية

تو�سلت حتليالتنا اإلى حتديد القطاعات اخلم�سة التي متتلك الإمكانات الأكرب لتحقيق منو اقت�سادي م�ستدام، وتوفري فر�ض العمل، وهي الزراعة، وتكنولوجيا املعلومات 
وريادة الأعمال الرقمية، وال�سياحة، والبناء والت�سييد، والطاقة.

ويف حني اأن حتليالتنا حددت املبادرات الهامة املطلوبة لدفع عجلة النمو يف معظم القطاعات الع�سرين، اإل اأن اختيار القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية ُيعزى اإلى اأن 
نتائج التحليالت قد خل�ست اإلى اأنها متتلك القدرات الأكرب لزيادة الفر�ض يف الوقت احلا�سر وعلى املدى الطويل، بالإ�سافة اإلى تاأثرياتها الإيجابية غري املبا�سرة على 

القطاعات الأخرى.

فقد قمنا، على �سبيل املثال، با�ستثناء قطاع الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية من القطاعات ذات الأولوية )على الرغم من حجم م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل 
اأن�سطة الت�سالت يف امل�ستقبل اأ�سبحت حمدودة. واأما الفر�ض املتاحة يف القطاعات الهامة  وت�سغيل الأيدي العاملة( وذلك لأن احتمالت تو�سع القطاع اخلا�ض يف 
الأخرى )مثل ال�سناعات التحويلية: ثالث اأكرب قطاع اقت�سادي، حيث كانت ح�سته من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2012 حوايل 992 مليون دولر اأمريكي، وبلغ 
عدد العاملني فيه حوايل 75 األف عامل(، فرمبا �سيتم البحث فيها يف مراحل التنفيذ الالحقة. وعموما، ميكن القول اأن امل�ساريع املحددة �سيكون لها اآثار حا�سمة على 
القطاعات الأخرى- على �سبيل املثال، من املتوقع اأن ت�سهم م�ساريع قطاع الطاقة يف دعم النمو يف القطاع ال�سناعي. وباملثل، ميكن للتو�سع يف قطاع الزراعة اأن يعزز 

فر�ض الت�سنيع الغذائي، كما اأن النمو يف قطاع البناء قد يعزز �سناعة مواد البناء. 
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يبني ال�سكل 7 اأنه يف حني اأن القطاعات اخلم�سة ذات الإمكانات العالية تختلف يف حجم م�ساهمتها امل�ستقبلية يف الناجت املحلي الإجمايل، اإل اأن كال منها قد يكون له 
تاأثري كبري على توفري فر�ض العمل. 

وقد مت حتليل كل قطاع من القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية لتحديد ما يلي: )1( امل�ساهمة احلالية للقطاع يف القت�ساد )2( تكوين و�سيولة �سل�سلة القيمة يف القطاع 
املعني )3( القيود التي ميكن اأن تعيق النمو يف القطاع )4( الأطراف الرئي�سية يف القطاع. كما مت اأي�سا اإخ�ساع هذه القطاعات للتحليل من اأربعة جوانب هي:

• اإمكانية منو الناجت املحلي الإجمايل وتوفري فر�ض العمل يف هذا القطاع؛	

• نهج العمل الأكرث مالءمة لتنمية هذا القطاع؛	

• الأن�سطة التي ميكن توجيه ال�ستثمارات نحوها لتحقيق اأق�سى قدر من النتائج؛	

• الإمكانات الكامنة يف امل�ساريع واملبادرات املحفزة اخلا�سة ذات القدرة على اإحداث تاأثري م�ساعف يف القطاع. 	

نمو الناتج المحلي االجمالي المتوقع للقطاعات المختلفة وإمكانية خلق الوظائف): 7(شكل 

الخدمات الصحية    

تجارة التجزئة   
و الجملة          

االتصاالت                    

خدمات بنكية ومالية                        الحجر والرخام        

التعليم         

االنشاءات          

التكنولوجيا والريادة الرقمية           

الطاقة   

المياه   

الصناعة وقطاعات اخرى      

صناعات غذائية        

الزراعة      

السياحة   

2030الوظيفة المحتمل بحلول على تأثير ال

¹2030عام امكانية نمو الناتج المحلي االجمالي بحلول  

الصناعات الدوائية      

االجمالي المحلي الناتج في الحالية مساهمةال يمثل الفقاعة حجم
     األولوية ذات القطاعات

 االستراتيجيات وتنفيذ بتطوير مرتبط االجمالي المحلي الناتج في المتوقع النمو 1 

مرتفع

متوسط

منخفض
منخفض متوسط

مرتفع

مت حتديد اأف�سل املمار�سات املحلية والإقليمية والعاملية و�ساعد اخلرباء الدوليون يف حتديد اأف�سل الفر�ض وتقدمي التوقعات حول النمو املحتمل. وبعد ذلك، مت الت�ساور 
مع الأطراف املعنية الفل�سطينية من كل قطاع )اأفراد وجماعات(، من خالل لقاءات “املائدة امل�ستديرة”، وذلك للم�سادقة على نتائج التحليالت وامل�ساعدة يف اختيار 

الأولويات القطاعية. واأخريا، مت حتديد ال�سرتاتيجيات وت�سميم اخلطط لتنفيذ كل م�سروع حمفز. 

اأما ترتيب القطاعات يف هذا التقرير، في�ستند اإلى تقييم نوعي لعاملني رئي�سيني: )1( مدى �سهولة بدء القطاع اخلا�ض بتنفيذ امل�ساريع املذكورة )2( م�ستوى الآثار 
الإيجابية التي �ستخلفها هذه امل�ساريع على القت�ساد الفل�سطيني على املدى الق�سري واملتو�سط. 
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وبعد هذا التقييم، مت اأول تناول القطاعات التي بداأت فيها بع�ض امل�ساريع بالفعل و/اأو تلك التي من املتوقع اأن حتقق جناحات �سريعة على املدى الق�سري. على �سبيل 
املثال، يف جمال الزراعة، هناك العديد من امل�ساريع املذكورة هنا اإما قد بداأت بالفعل اأو اأن خططها جاهزة وبانتظار البدء بالتنفيذ. اأما يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، 
فمن املتوقع اأن ت�ستفيد امل�ساريع املقرتحة من التقدم احلا�سل فعال يف هذا املجال، واأن تبداأ من حيث انتهى الآخرون، مدفوعة بحوافز جتارية. �سحيح اأن احلكومة 
مطالبة بتقدم املزيد من الدعم الهيكلي لتنفيذ امل�ساريع ال�سياحية املقرتحة، اإل اأن هناك قاعدة �سلبة لالنطالق، حتى اأن بع�ض امل�ساريع قد دخلت طور التنفيذ بالفعل. 

اأما القطاعات ذات الإمكانات الكبرية والتي ل زالت )ب�سبب طبيعتها وبنيتها( حتتاج اإلى املزيد من الوقت واجلهد، فنتناولها يف نهاية هذا التقرير. على �سبيل املثال، 
رغم اأن قطاع البناء لديه القدرة على موا�سلة امل�ساهمة يف النمو وتوفري فر�ض العمل من خالل الوحدات ال�سكنية مي�سرة التكلفة، اإل اأنه ل زال بحاجة اإلى فهم اأف�سل 
اأمثل. واأخريا، هناك قطاع الطاقة الذي يوفر فر�ض عمل كثرية ومن املحتمل اأن يكون له تاأثري وا�سع على قطاعات اأخرى يف  لل�سوق وا�ستغالل �سل�سلة القيمة ب�سكل 

القت�ساد، ولكنه باملقابل بحاجة اإلى مزيد من الدعم احلكومي لتحقيق اإمكاناته.

نظرة عامة على التأثير المحتمل للمبادرات في القطاعات الخمسة(: 8)شكل 

الزراعة      1

التكنولوجيا والريادة 
الرقمية     

السياحة        

اإلنشاءات     

الطاقة          

2

3

4

5

المبادراتالقطاع     

زيادةًاألراضيًالمرويةًعنًطريقًاستخدامًتقنياتًريًجديدة
االنتقالًإلىًزراعةًتشكيلةًمنًالمحاصيلًعاليةًالقيمة
ًإنشاءًقنواتًتسويقًعالمية

ظمةًالتوسعًفيًالبحثًوالتطويرًوالتعاقدًالخارجيًفيًمجالًأن
المرتفعةاإلدارةًالمتخصصةًذاتًالكفاءةً

لمحتوىًتوفيرًبيئةًًمناسبةًوبرامجًللريادةًالرقميةًتركزًعلىًا
باللغةًالعربيةًوالبرمجيات

توفيرًتحسينًالمكانةًاالقليميةًفيًصناعةًالبرمجياتًعنًطريق
عروضًتعليميةًمتقدمةً

ًالمواقعًالدينيةًوالثقافيةسياحًالتركيزًعلى
اتجذبًالفلسطينيينًالمتواجدينًفيًإسرائيلًأوًفيًالشت
يثًترويجًوتطويرًالمدنًالتيًتشكلًوجهاتًسياحيةًمميزةًبح

(  مثلًأريحاًوبيتًلحم)تصبحًمحاورًسياحيةًمميزةً

زيادةًعروضًالمساكنًميسرةًالتكلفةًفيًعدةًمدنًومناطق
ً استغاللًأجزاءًأكبرًفيًسلسلةًقيمةًموادًالبناءًمحليا
وضعًاستراتيجيةًشراءًتعاونية

زيادةًإنتاجًالكهرباءًمحليا
ًتجددةًمصادرًالمالوالصناعيًتنويعًإنتاجًالطاقةًبينًالوقود

يةالشمسالطاقةمعًالتركيز

الناتجًالمحليًاإلجماليًالمحتمل
(مليونًدوالر)¹(2030)

2200: مباشر

960: مباشر

750: مباشر

2800: مباشر

1400: مباشر

الوظائفًالمباشرةً
المحتملة

 (2030)

تقديراتًاالستثمارً
علىًالمدىًالقصير

(مليونًدوالر( )2030)

36,000

18500

19000

64000

17000

300

30

100

175

2غيرًمتوفرً

مليارات 8
ادوالر تقريب

ألف 155
ادوالر تقريب

مليون 600
ادوالر تقريب

:    الوظائف غير المباشرة 
³ألف وظيفة تقريبا 220

معًبعضهاًالبعضأساسًتأثيراتًالمضاعفًالتيًتتجمعًوتتداخلعلىاتقطاعمنًاليوجدًتأثيرًغيرًمباشرًلكل1ًً
مليونًدوالر500ًبمبلغًميسرةًالتكلفةاآلفًوحدةًسكنية10ًتكلفةًتقدرً. جميعًمبادراتًاإلنشاءاتًدراساتًجدوىتتطلب2ً
جارةًماًبينًالقطاعاتًمثلًتوفيرًوظائفًفيًقطاعًتفيًالمتوسطً)،ًمنًخاللًتوفيرًفرصًعملًغيرًمباشرة1.4xًذاتًتأثيرًمضاعفًبقيمةًتأثيرًالوظائفًالمباشرة3ً

(التجزئةًوالجملة
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3. ملحة عامة عن امل�شاريع املقرتحة

ن�ستعر�ض فيما يلي املبادرات وامل�ساريع يف كل قطاع من القطاعات امل�ستهدفة. ورغم اأن هذه امل�ساريع قابلة للتطبيق يف ظل الظروف احلالية، اإل اأن تاأثريها �سيكون اأكرث 
فاعلية يف حال رفع القيود اخلارجية وحتقيق تقدم ملمو�ض يف الو�سول اإلى حل �سيا�سي. 

وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأنه بالإمكان تقييم بدائل لهذه امل�ساريع يف كل قطاع من القطاعات امل�ستهدفة، وكذلك تقييم املتغريات �سمن اخليارات املطروحة. ولذلك، ينبغي 
اأن ينظر اإلى هذه امل�ساريع على اعتبار اأنها اأفكار مل�ساريع اأولية قابلة للتعديل كلما تقدمنا يف تنفيذ الربنامج.

اإلى هذه  للتنفيذ )�سنتطرق  “املدى الق�سري” هي تلك غدت جاهزة  اأن امل�ساريع املدرجة يف خانة  اأدناه عر�سا موجزا عن امل�ساريع املنتقاة. يذكر   9 ويقدم ال�سكل 
امل�ساريع بالتف�سيل يف الف�سول الالحقة املتعلقة بالتنفيذ(. وامل�ساريع متو�سطة الأجل تهدف عموما اإلى تعزيز م�ساريع املدى الق�سري، كما ميكن اعتبارها مكملة لها. 
اأما م�ساريع املدى الطويل فهي تنتمي اإلى مرحلة نا�سجة من التنمية يف كل قطاع. وتهدف عادًة اإلى تعزيز املبادرات ق�سرية ومتو�سطة الأجل. ومن ثم يقدم التقرير 

املزيد من املعلومات الأ�سا�سية وحتليال تف�سيليًا لكل مبادرة من املبادرات املو�سى بها. 

1لمحة عامة عن المشاريع التحفيزية): 9(شكل 

المدى الطويل المدى المتوسط المدى القصير

الطاقة

   الكهروضوئية لطاقة الشمسيةاتركيب ألواح •
لالستخدام السكني والتجاري، والصناعي

جنين في إطالق محطة توليد الكهرباء بالغاز •
لشركات الصغيرة  ل “القروض الخضراء"توفر •

الحجم والمتوسطة
بالعدادات صافي القياستعميم مبادرة •

بناء محطات توليد الطاقة في الضفة الغربية وغزة•
التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح•
“خضراءالمشروع القرية •
خالل  من ة الوعي عن مصادر الطاقة المتجددةزياد•

البديلة الطاقةعن حديقة تعليمية 

مواصلة توسيع إنتاج الطاقة المتجددة•
الغازبالى العمل تحويل محطة كهرباء غزة •
الحوافز لتشجيع الطاقة المتجددةمن إنشاء نظام شامل • 5

تكنولوجيا المعلومات 
ية وريادة األعمال الرقم

في ) MNC(المتعددة الجنسياتإشراك الشركات •
ود  إرساء/ تخصيص /بحث والتطوير ال العمليات  عق

)PBO( التجارية
رائدة التعليم/  الرائدة التعليميةإطالق •
والتوفيق بين  يكئالمالإطالق صندوق االستثمار •

الحاضنات

تطوير مركز التكنولوجيا جنبا إلى جنب مع حيز •
العمل المشترك

تحسين المخرجات التعليمية من خالل تعزيز أساليب  •
التدريس

إطالق مبادرة الحكومة اإللكترونية•
للمخاطرالدعم الحكومي  جمع/  دخر/  حشد•

من نوعها تعليم تقنيأفضل  ترسيخ/  توطيد•
يلخارجالتعاقد لمتعددة جنسيات إضافية  جذب شركات•
تشجيع البحث والتطوير بين القطاع الخاص  •

والجامعات
"زلاالمناأللياف إلى "إطالق خطة •

2

السياحة

دفع خطط تنمية أريحا وبيت لحم•
إطالق مبادرات التوعية لجذب القطاعات الرئيسية  •

)مثل الكنائس(
عالميالعلى الطراز فندقية  تأسيس مدرسة•
إنشاء مجلس سياحة•

عالمات تجارية ك بيت لحم وأريحاتسويق  حمالت•
على سبيل المثال القدس ، الوجهةإطالق خطط تنمية •

نابلسو الشرقية
الشتاتمع  توسيع مبادرات التوعية•
توسيع قنوات البيع المباشر•

تحديث المرافق السياحية•
)الخليلو غزة مثل شاطئ(مواقع رئيسية  3-2تطوير •
)مثل السياحة اإليكولوجية(توسيع عروض متخصصة •
شراكات إقليمية أوسع وراء السعي•

3

نشاءاتاإل

في مجال البناء لقطاع الخاصلإنشاء جمعية •
إجراء دراسات جدوى لمواد البناء•
ادة القطاع الخاصلصياغة خطة • إلسكان الميسر بقي

وحدة سكنية بأسعار  ) 25(أكثر من خمسة وعشرين إنشاء •
معقولة في شمال وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة

قطاعات سلسلة القيمةالقبض على / إدراك •
إجراء عمليات شراء تعاونية•
تسجيل األراضي إجراءات تحسين•

أساليب إنتاج جديدةو استعمال تكنولوجيا•
االجتماعيالميسر واإلسكان توسيع اإلسكان •
الحجم في تصنيع مواد البناء وفوراتتحقيق •

4

الزراعة 1

  العادمةتوسيع عدد محطات معالجة المياه •
تكرار المزرعة النموذجية في مناطق أخرى•
) مثل االتحاد األوروبي(تطوير المزيد من مراكز التصدير •
دول مجلس التعاون في عالمات تجارية  تسويق حملة•

الخليجي
تكثيف االنتقال إلى محاصيل ذات قيمة عالية•
إنشاء بنية تعاونية•

  متعددة الجنسيات التعاقد الزراعي للشركات الزراعية•
)MNC’s(

معهد للبحوث الزراعية•
توسيع سلة الصادرات•
هايموارد الم/  تكنولوجيا تحديث•
خيارات التمويل للزراعة•

 العادمةاالستثمار في محطات معالجة المياه •
)(WWTP

االستثمار في المحاصيل ذات القيمة العالية•
تطوير مركز تصدير في دبي•
مزرعة نموذجية في أريحا بناء •
المياه لتحليةمتنقلة  وحدات•

انظر الفصول الفردية. غير شاملة. 1
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4. الزراعة

الركائز اال�شرتاتيجية

• التحول اإلى ت�سكيلة حما�سيل ذات قيمة مرتفعة. 	

• تعزيز اإنتاجية القطاع الزراعي و�سادراته.	

• زيادة م�ساحة الأرا�سي املروية .	

يكت�سب القطاع الزراعي اأهمية خا�سة نظرا لإمكاناته ال�سخمة واأبعاده الجتماعية والثقافية، حيث كان هذا القطاع خام�ض اأكرب القطاعات يف القت�ساد الفل�سطيني 
يف عام 2012 )بقيمة م�سافة بلغت 502 مليون دولر، اأو 4.9٪ من الناجت املحلي الإجمايل(. وعلى الرغم من حتقيقه م�ستويات منو �سنوي بلغت يف املتو�سط 5٪ منذ 
عام 2005، ظل اإ�سهامه يف الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2012 اأقل منه يف الناجت املحلي عام 2000 )بالقيمة احلقيقية(. و�سكلت ال�سادرات الزراعية 25٪ من 

اإجمايل ال�سادرات يف عام 2012، ولكن قيمتها الإجمالية مل تتجاوز 120 مليون دولر اأمريكي. 

ت�سكل املحا�سيل حوايل 75٪ من اإجمايل اإنتاج القطاع الزراعي من حيث القيمة، بينما ت�سكل الرثوة احليوانية غالبية الـ 25٪ املتبقية، يف حني اأن م�ساهمة قطاع 
احلراجة و�سيد الأ�سماك يف الناجت الزراعي ل تكاد تذكر. وتعترب الزراعة من الأن�سطة الرئي�سية يف حمافظات جنني واأريحا واخلليل وطوبا�ض وطولكرم وقلقيلية ونابل�ض 

وقطاع غزة. وقد بلغت امل�ساحات املزروعة يف ال�سفة الغربية حوايل 930 األف دومن، اأكرث من ن�سفها خم�س�ض لزراعة الزيتون. 

اأما م�ساهمة قطاع الزراعة يف العمالة، فتعترب كبرية وهامة، حيث عمل يف هذا القطاع يف عام 2012 حوايل 100 األف من القوى العاملة. ويف العقد املا�سي، تراوحت 
ن�سبة العمالة يف هذا القطاع بني 11٪ و17٪ من اإجمايل العمالة. اأما يف وقتنا الراهن، فان هذا القطاع ي�سّغل واحدًا من كل ع�سر عاملني. جدير بالذكر اأن هذا القطاع 

ي�سّغل اأكرث من خم�ض الفل�سطينيات العامالت. )انظر ال�سكل 10(.

الزراعية الإنتاجية  انخفا�ض  ومع  القطاع.  هذا  يف  التقدم  على  موؤ�سرا  بال�سرورة  العاملة  القوى  من  كبرية  اأعداد  توظيف  ُيعد  ل  ذلك،   ومع 
 اإلى الن�سف بني عامي 1995 و2011، يرى البنك الدويل اأن منو العمالة يف هذا القطاع قد يعك�ض عدم توفر فر�ض عمل اأف�سل يف مكان اآخر وانت�سار زراعة الكفاف 

لتوفري لقمة العي�ض. 

ربح  بهوام�ض  وبيع منتجاتهم  يومهم،  لتوفري قوت  الزراعة فقط  اإلى  يلجوؤون  الذين  والرعاة،  املزارعني  الفل�سطينية �سغار  الأرا�سي  الزراعي يف  القطاع  يهيمن على 
منخف�سة يف ال�سوق املحلي. وعلى الرغم من وجود بع�ض املزارع الكبرية، بقي هذا القطاع راكدا على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، ويرجع ال�سبب يف ذلك جزئيا اإلى 

�سيطرة طرق الزراعة التقليدية وتركيز املزارعني على املحا�سيل ذات القيمة املنخف�سة.

حمددات اإنتاجية القطاع الزراعي

بعيدا عن القيود اخلارجية، هناك اأربعة اختاللت داخلية رئي�سية تعيق منو القطاع الزراعي الفل�سطيني وحتد من قدرته على ا�ستغالل اإمكاناته: نق�ض مياه الري، 
والتوزيع غري الأمثل للمحا�سيل، وعدم ا�ستغالل وفورات احلجم، وعدم تطور قنوات التوزيع. 
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في القطاع الزراعي                                                                                             التوظيف ): 10(شكل 

الفلسطيني لالحصاء المركزي الجهاز :المصدر

14.4
19.6

36.1

100.0

6.5

    /تجارةخدمات   الكلي
   /فنادق 

مطاعم    

الزراعةاالنشاءات

11.5

 /التعدين  
الصناعة   

11.9

مواصالت 
واتصاالت

58.0

8.4
1.10.3

الكلي 

100

الزراعة  الخدمات  
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في قطاع الزراعةالتوظيف  
، باأللف  الضفة الغربية وقطاع غزة 

الكلي لكل قطاع   التوظيف 
2012% العاملين الضفة الغربية وقطاع غزة ـ نسبة 

  النساء حسب القطاعاتمشاركة  

14.1 12.2 15.3 16.2 16.4 15.0 16.7 16.1 14.1 11.8 11.8 11.9 11.5

% نسبة التشغيل في القطاع الزراعي من اإلجمالي 

2012% نسبة العاملين  ـالضفة الغربية وقطاع غزة 

مواصالت 
واتصاالت

يعترب النق�ض يف مياه الري اإلى حد بعيد العقبة الأكرب اأمام تطور القطاع، حيث اإن الأرا�سي املروية يف ال�سفة الغربية ل ت�سكل �سوى 12٪ من جممل الأرا�سي املزروعة 
)مقارنة بـ 78٪ يف قطاع غزة(. اإن اإنتاج الدومن الواحد من الزراعة البعلية يف ال�سفة الغربية قد ل ي�سكل �سوى 20/1 من اإنتاج دومن مروي ذي طبيعة مماثلة. ويف هذا 
ال�سياق يقول اأحد املزارعني يف ال�سفة الغربية اأن “نق�ض املوارد املائية يحد من قدرتنا على زيادة اإنتاجنا من املحا�سيل املختلطة، كما اأنه يحرمنا من زراعة حما�سيل 

اأكرث ربحية وقابلة للت�سدير، مثل اخل�سروات والأع�ساب.”

اإن  حيث  مرتفعة،  قيمة  ذات  حما�سيل  باإنتاج  ي�سمح  ل  الغربية  ال�سفة  يف  املحا�سيل  توزيع  اأن  اأي�سا  ويالحظ 
50٪ من الأرا�سي املزروعة خم�س�سة لإنتاج الزيتون. ويف املقابل، فاإن ربحية اخل�سراوات )التي ل  اأكرث من 
ت�سكل �سوى 12٪ من الأرا�سي املزروعة( قد ت�سل اإلى 20 �سعف ربحية اأ�سجار الزيتون. وبالنظر اإلى الأهمية 
املدى  على  اإنتاجه  ي�ستمر  اأن  املرجح  فمن  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  للزيتون  والثقافية  والتاريخية  القت�سادية 
الطويل، وهذا بدوره يعني اأن زيادة ربحية واإنتاجية املحا�سيل ذات القيمة العالية يتطلب تو�سيع رقعة الأرا�سي 
الزراعية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن نق�ض امل�سادر املائية يقلل من قدرة املزارعني على زراعة الأرا�سي احلدية، 

والتي ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض الزراعة .

واأما ت�ستت الأن�سطة الزراعية، فقد حرم القطاع من ا�ستغالل وفورات احلجم. حيث ت�سري البيانات اإلى اأن حوايل 93٪ من احليازات الزراعية تقل م�ساحتها عن 40 
دومنًا، كما اأن هناك اأكرث من 200 جمعية تعاونية تن�سط يف ال�سفة الغربية. ول تقت�سر اآثار ذلك على احلد من قدرة القطاع على ال�ستفادة من اخل�سومات يف �سراء 
امل�ستلزمات الزراعية، بل اأي�سا منعه من التحرك خارج نطاق �سل�سلة القيمة امل�سافة اإلى اأن�سطة اأكرث تطورا مثل جتهيز وتعبئة املحا�سيل وتوزيعها على نطاق وا�سع. 

اأما اأن�سطة الرثوة احليوانية فتتاأثر ب�سكل خا�ض بارتفاع اأ�سعار امل�ستلزمات الزراعية، وذلك لأن ارتفاع تكلفة الأعالف احليوانية والأدوية تخف�ض ربحية املزارعني.

كما اأن الت�ستت و�سغر احليازات يحرم القطاع الزراعي من الو�سول اإلى الأ�سواق العاملية، وذلك لأن �سغار املزارعني ل ميلكون يف الغالب الو�سائل الالزمة لبناء العالقات 
مع امل�سرتين الدوليني، اأو القدرة على متويل اخلدمات اللوج�ستية الالزمة للت�سدير.

واأخريا، بالرغم من اجلهود التي بذلت يف الآونة الخرية، اإل اأن قنوات التوزيع الدولية ل تزال حمدودة، ما يحد من قدرة املزارعني على حتقيق اأ�سعار مرتفعة ملنتجاتهم.

الفل�سطينيني  مع  نفذناه  الذي  »امل�سروع 
التعاقدات  بني  من  الأف�سل  التجربة  كان 

اخلارجية التي قمنا بها يف هذا املجال.« 

تكنولوجيا  �سركة  من  امل�ستوى  رفيع  ممثل 
املعلومات متعددة اجلن�سيات
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وبرغم كل ذلك، ال زال القطاع يتمتع باإمكانات كبرية

برغم كل املعيقات الكبرية �سالفة الذكر، ما زال القطاع ميتلك اإمكانات ت�سمح له بالتو�سع يف ال�سنوات املقبلة، ف�ساًل عن اإمكانية حت�سني ظروف الإنتاجية املتدنية حاليا 
من خالل ال�ستفادة من عدد من املزايا الن�سبية التالية:

املناخ املعتدل الذي ي�سمح بزراعة الر�ض على مدار العام، ويعطي املزارعني الفر�سة للح�سول على هوام�ض ربح اأعلى من خالل الت�سدير خالل ف�سل ال�ستاء يف   .1
الدول الأوروبية والآ�سيوية؛

القرب من الأ�سواق النا�سئة، ما ي�ساعد يف الدخول يف �سراكات جتارية؛  .2

توفر الظروف املنا�سبة لإنتاج حما�سيل خمتارة ذات قيمة عالية )مثل التمور والأع�ساب(.   .3

وميكن لتقنيات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وحتلية املياه املبتكرة اأن ت�سهم يف التغلب على حمدودية فر�ض احل�سول على موارد املياه العذبة.

اإمكانية تطور القطاع الزراعي كم�شّدر للمحا�شيل عالية القيمة

ت�سري حتليالتنا اإلى اأن القت�ساد الفل�سطيني لديه القدرة على اأن ي�سبح اأحد اأكرب امل�سدرين للمحا�سيل ذات القيمة العالية. ويف هذا ال�سدد يقول اأحد املزارعني »اإن 
املزارعني الفل�سطينيني لي�ست لديهم دوافع اأيديولوجية لزراعة حما�سيل حقلية ذات قيمة منخف�سة اأو الزيتون«. واأ�ساف »مييل املزارعون لإنتاج املحا�سيل املربحة اإذا 

توفرت لديهم العنا�سر الأ�سا�سية، مثل املزيد من املوارد املائية وعالقات قوية وم�ستقرة مع الأ�سواق اخلارجية«.

كما ت�سري حتليالتنا اإلى اأن متو�سط الإنتاج للدومن الواحد ميكن اأن يت�ساعف مبقدار مرتني ون�سف، واأن م�ساحة الأرا�سي املروية يف ال�سفة الغربية ميكن اأن تزيد اإلى 
ثالثة اأ�سعاف ما هي عليه تقريبا. ما قد يوؤدي بدوره اإلى ارتفاع م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى نحو 1.4 مليار دولر وزيادة فر�ض العمل اإلى 

134 األف فر�سة بحلول عام 2030 )يذكر اأن عدد العاملني يف هذا القطاع بلغ 98،000 يف عام 2012(.

القيمة  ذات  والأع�ساب  واخل�سروات  الفواكه  اإنتاج  زيادة  اإمكانية  اإلى  املعطيات  ت�سري  حيث  كبرية،  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستقبلية  الزراعية  الإمكانيات  اأن  يالحظ 
واخليار والأع�ساب  والبندورة  والكو�سا  والفلفل  والعنب  والربتقال  التمور  وهي  للتو�سع،  الأكرب  الإمكانات  ذات  حما�سيل  ثمانية  حتديد  ا�ستطعنا  وقد   العالية. 

اإجمايل الأرا�سي  15٪ من  اأو  األف دومن،   140 اإلى ال�سعفني )اإلى حوايل  اأ�سجار الفاكهة  . وميكن حتقيق ذلك من خالل زيادة ن�سبة الأرا�سي املخ�س�سة لزراعة 
املزروعة(؛ ومن خالل م�ساعفة ن�سبة الأرا�سي املخ�س�سة لزراعة اخل�سار )اإلى حوايل 260 األف دومن، اأو 25٪ من اإجمايل الأرا�سي املزروعة(؛ وزيادة ن�سبة الأرا�سي 
املخ�س�سة لزراعة الأع�ساب اإلى ثالثة اأ�سعاف )اإلى حوايل 6000 دومن، اأو 0.5٪ من اإجمايل الأرا�سي املزروعة(؛ وكذلك من خالل البدء باإنتاج البذور )حوايل 
3000 دومن بحلول عام 2030(. وهناك �أي�ضا �جتاه يف �أو�ضاط �ملز�رعني لتو�ضيع �حلياز�ت �ل�ضغرية من �للوز و�لرمان، و�لبحث عن �ملزيد من �لفر�ص يف �ملنتجات 
الخرى ذات القيمة العالية، مثل الكينوا. ويبني ال�سكل 12 اأدناه كيف ا�ستطاعت اإ�سرائيل زيادة اإيراداتها الزراعية من خالل زيادة اإنتاج املحا�سيل ذات القيمة العالية. 

الدرو�ص امل�شتفادة من قطاع غزة

ي�سري اأداء القطاع الزراعي يف قطاع غزة اإلى اإمكانية م�ساعفة الإنتاجية يف ظل توفر م�سادر الري. فمن خالل ا�ستغالل املياه، ا�ستطاع املزارعون يف قطاع غزة التحول 
نحو املنتجات ذات القيمة العالية على الرغم من اأنهم يعانون من نف�ض املعيقات التي يواجهها مزارعو ال�سفة الغربية )انظر ال�سكل 11(. 

ت�سكل امل�ساحات املزروعة بالفاكهة ذات القيمة العالية واخل�سراوات حوايل ن�سف الأرا�سي املزروعة يف غزة. ويعود الف�سل يف اإنتاج املحا�سيل ذات القيمة العالية 
واخل�سروات الطازجة اإلى ال�ستخدام املكثف للموارد املائية املتاحة. ونتيجة لذلك، ت�ساوي ح�سة غزة من اإنتاج املحا�سيل ذات القيمة امل�سافة 30٪ من القيمة امل�سافة 

الإجمالية للقطاع الزراعي، على الرغم من اأن اأرا�سيها الزراعية ل ت�سكل �سوى 11٪ من جممل الأرا�سي املزروعة يف الأرا�سي الفل�سطينية.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن قطاع الزراعة يف غزة يعترب قطاعا ت�سديريا بامتياز، ويعود الف�سل يف ذلك اإلى اجلهود التن�سيقية التي تبذلها اأربع تعاونيات حملية كبرية 
وفعالة. وقد تاأ�س�ست هذه التعاونيات مب�ساعدة من �سركة اإ�سرائيلية ومنظمات دولية اأخرى، وتطور عملها فيما بعد. والآن تن�سط هذه التعاونيات يف جمال م�ساعدة 

املزارعني على رفع قيمة �سادراتهم من خالل الأن�سطة التكميلية مثل الت�سنيع والتعبئة والتوزيع والت�سويق. 
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من االراضي المزروعة % 10 تشكلقطاع غزة األراضي الزراعية في ): 11(شكل 
يالمحلي الزراعوتساهم بأكثر من ربع الناتج 

تكنوسيرف ومؤسسة و الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر

88.7%

100%

17.8%

82.2%

نسبة االراضي 
المزروعة

100%

11.3%

المساهمة في 
الناتج المحلي 

الزراعي

100%

27.0%

73.0%

نسبة االنتاج 

غزة   

الضفة الغربية

مليون دوالر  75-100

مليون دوالر  0-25
مليون دوالر  25-50
مليون دوالر     75- 50

مليون دوالر  100فوق 

جنين

   طولكرمطوباس

  قلقيليةنابلس
سلفيت

رام اهلل والبيرة
واالغواراريحا 

القدس

بيت لحم     

الخليل   
 

غزة 

في الضفة   الزراعي األداء األساسية في القطاعمؤشرات ال
وقطاع غزة   الغربية

¹لناتج المحلي االجماليافي القطاع الزراعي مساهمة 
)مليون دوالر(

الجاري بالدوالر وهي 2010 لعام تعود أعاله المؤشرات 1  

الزيادة الكلية 

829

فلفل اخضر 

241
(29%)

تمر  

95
(11%)

   مانجا

41
(5%)

محاصيل  
اخرى 

452
(55%)

الزيادة الكلية 

410,951

فلفل اخضر 

138,764
(34%)

تمر  

16,418
(4%)

   مانجا

11,540
(3%)

محاصيل  
اخرى  

244,229
(59%)

)2010-1995(الزراعي في االنتاج  الزيادة 
%)نسبة المساهمة في الزيادة الكلية ( 2010مليون دوالر بسعر عام 

%  45 زراعية ذات القيمة العالية ساهمت بـمحاصيل  ةانتاج ثالثفي زيادة ال): 12(شكل 
  2010و  1995الزراعة االسرائيلية بين عائدات  من

الفاو منظمة : المصدر

)2010-1995(الزراعي الزيادة في االنتاج  
%)الكليةنسبة المساهمة في الزيادة ( الطون المتري 

من الزيادة في العائدات  % 30
تعود الى الفلفل الحلو

 تأتثير لها المانجاو التمر
  بما العائدات على أكبر
ة معدل عن يزيد   زياد

اإلنتاج
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ولعل البدء بتنفيذ بع�ض امل�ساريع ال�سغرية، مثل توزيع اأدوات العمل الالزمة لإنتاج املحا�سيل ذات القيمة العالية، ميكن اأن ي�ساعد يف ت�سهيل عملية التحول اإلى جمموعة 
املحا�سيل الأكرث ربحية. ورمبا الأهم من ذلك هو اإدخال حت�سينات هيكلية �ساملة على البيئة التمكينية بهدف حتفيز هذا التحول. 

وقد تو�شلنا يف هذا التقرير اإلى اأربعة عنا�شر ا�شرتاتيجية من �شاأنها تعزيز فر�ص اإحداث حت�شينات جوهرية:

زيادة ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية لزيادة كمية املياه املتاحة للزراعة؛   .1

توحيد اإنتاج �سغار املزارعني، وذلك لال�ستفادة من وفورات احلجم؛   .2

ت�سجيع ا�ستخدام التقنيات واملمار�سات الزراعية احلديثة؛   .3

حتديث قنوات البيع والتوزيع بهدف ت�سهيل لوج�ستيات الت�سدير.   .4

1. زيادة املوارد املائية من امل�شادر غري التقليدية
تو�سلنا من التحليالت، والت�ساور مع املنتجني املحليني، وجتارب ال�سواق الخرى اإلى اأن زيادة املياه الزراعية تعترب عامال حا�سما يف متكني قطاع الزراعة. فعلى �سبيل 
املثال، لزيادة اإجمايل الأرا�سي املزروعة بن�سبة 10٪ يف ال�سفة الغربية )اأي زيادة م�ساحة الأرا�سي املروية من 110 اآلف دومن اإلى 300 األف دومن(، فاإننا �سنكون 

بحاجة اإلى 150-200 مليون مرت مكعب اإ�سايف من املياه. 

ت�ساعد موارد املياه غري التقليدية وزيادة ا�ستخدام التقنيات احلديثة على توفري هذه الكميات الإ�سافية من املياه. فمياه ال�سرف ال�سحي )املعاجلة اإلى م�ستويات جيدة 
ت�سمح با�ستخدامها لالأغرا�ض الزراعية( ميكن اأن تكون اأحد هذه امل�سادر. وميكن ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة ب�سكل اآمن يف بع�ض املحا�سيل فقط )مثل اأ�سجار 
الفاكهة واملحا�سيل العلفية(. و�سيوؤدي ا�ستخدامها اإلى وفورات يف املياه العذبة التي ميكن ا�ستخدامها حينئذ لري املحا�سيل ذات القيمة العالية. كما اأن ا�ستخدام املياه 
العادمة املعاجلة يف اإنتاج علف احليوانات ميكن اأن ي�سهم اأي�سا يف زيادة اإنتاج العلف املحلي )وبالتايل تقليل العتماد على الواردات(، ما يزيد بدوره من ربحية قطاع 

الرثوة احليوانية. وهناك خيارات اأخرى متاحة ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي )مثل حتلية املياه املاحلة( وجتميع مياه الأمطار.

وعدا عن زيادة حجم ونطاق املوارد املائية املتاحة للقطاع الزراعي، �سوف تكون هناك حاجة اإلى ال�ستثمار يف البنية التحتية العامة لزيادة م�ستوى كفاءة اإمدادات املياه .

2. زيادة حجم وكفاءة االإنتاج 
ميكن حتقيق زيادة حجم وكفاءة الإنتاج من خالل تعزيز التن�سيق بني املزارعني وجتميع اإنتاج احليازات ال�سغرية والتو�سع يف املزارع الكبرية .

اإن ت�سجيع التن�سيق بني املزارعني، من خالل تعزيز دور التعاونيات عرب جميع مراحل �سل�سلة القيمة، ي�ساعد على تقليل �سعر م�ستلزمات الإنتاج وزيادة هوام�ض الربح. 
ويف هذا الإطار، فان برامج التدريب وبناء قدرات التعاونيات يف ال�سفة الغربية من املرجح اأن ت�ساعد هذه التعاونيات على القيام ببع�ض الأن�سطة الأ�سا�سية مثل التجهيز 
والتعبئة والتغليف. كما ي�سمل ذلك التوزيع والت�سويق التعاوين الهادف اإلى الو�سول اإلى ال�سوق املحلي والأ�سواق العاملية. ومن املعقول اأي�سا تعزيز اأن�سطة التعاونيات من 
خالل اإن�ساء مراكز م�سرتكة للتجهيز والتعبئة والتغليف وكذلك من خالل اإن�ساء مراكز توزيع م�سرتكة )داخل منطقة حمددة(. وبالتايل فاإن هذه اخلدمات التعاونية 

�ست�سهم يف ت�سهيل جتميع املنتجات وزيادة قيمتها وتعزيز اإمكانات الت�سدير.

ميكن للقطاع الزراعي اأي�سا حت�سني وفورات احلجم من خالل زيادة حجم احليازات ال�سغرية واإن�ساء كيانات جتارية كبرية. ولتنفيذ ذلك على اأر�ض الواقع، ل بد 
اأول من و�سع نظام فعال لت�سجيل الأرا�سي، حيث ت�سري البيانات باأن م�ساحة اأرا�سي ال�سفة الغربية امل�سجلة ل تتجاوز 30٪. اأما عملية الت�سجيل فهي طويلة ومعقدة. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، ترى الأطراف املعنية اأن عمليات ت�سوية املنازعات غري فعالة. ومن هنا ن�ستطيع القول اأن وجود نظام فعال لتمليك الأرا�سي من �ساأنه اأن ي�سهل عملية 

�سرائها، وبالتايل زيادة متو�سط حجم احليازات الزراعية. 

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي

اأ�سبح ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة لأغرا�ض الزراعة يف اأيامنا هذه اأكرث �سيوعا، حيث يوجد العديد من هذه الربامج يف املنطقة. على �سبيل املثال، م�سروع غرب 
الدوحة يف قطر، وهو م�سروع م�سرتك بني �سركتي ديغرميون الفرن�سية وماروبيني اليابانية خم�س�ض لإنتاج مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة لري امل�ساحات اخل�سراء 
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والأرا�سي الزراعية. وكجزء من امل�سروع، يتم ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة ب�سكل متزايد يف ري املحا�سيل العلفية. واأما م�سروع ال�سليبية يف الكويت، وهو م�سروع 
م�سرتك بني جمموعة اخلرايف الكويتية و�سركة ايكونك�ض الأمريكية، فيقوم مبعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي لال�ستخدام يف الزراعة وال�سناعة ورفد املياه اجلوفية. 

3. ت�شجيع ا�شتخدام التقنيات واملمار�شات الزراعية احلديثة
اإن اعتماد اأحدث التكنولوجيات والتقنيات الزراعية والتو�سع يف ا�ستخدامها ميكن اأن يعزز الإنتاجية والربحية، ويزيد من جودة املنتجات الزراعية، وي�ساعف القدرة 

التناف�سية يف ال�سوق ويح�سن من كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية املتاحة .

ويف هذا ال�سدد، ي�سري اخلرباء اإلى اأن ما ي�سل اإلى 25٪ من اخل�سروات ذات القيمة العالية والأع�ساب ميكن زراعتها يف ال�سوب الزراعية )65،000 دومن(، واأن 
اإن�ساء  الهدف  لتحقيق هذا  املحتملة  امل�ساريع  وت�سمل   .2030 28،000 دومن( بحلول عام  املروية )حوايل  الأرا�سي  25٪ من  ي�ستخدم يف  اأن  بالتنقيط ميكن  الري 
“مزرعة حا�سنة” وتطوير مزرعة منوذجية )�سنتطرق لها بالتف�سيل لحقا يف ف�سل التنفيذ(. ويتمثل الهدف من وراء هذين امل�سروعني يف رفع م�ستوى الإنتاجية 

الزراعية من خالل التبني املبا�سر لالأ�ساليب الزراعية احلديثة .

4. تطوير قنوات البيع والتوزيع
ميكن اأن ي�ساعد تطوير قنوات البيع والتوزيع يف ت�سهيل اخلدمات اللوج�ستية الالزمة للت�سدير وحت�سني التوزيع املحلي، اإ�سافة اإلى زيادة قيمة ال�سادرات الزراعية اإلى 

500 مليون دولر اأمريكي بحلول عام 2030. 

ينبغي للقطاع الزراعي درا�سة الأ�سواق الدولية لتحديد هوام�ض ربح اأعلى ملنتجاته )�سعر بيع متور »مدجول« العالية اجلودة يف الأ�سواق الربيطانية اأو الفرن�سية ميكن 
اأن ي�سل اإلى اأكرث من �سعفي ال�سعر يف ال�سوق املحلي(. وهذا من �ساأنه ت�سجيع املزارعني على حت�سني جودة منتجاتهم لتلبية معايري الأ�سواق العاملية. ويف الوقت نف�سه، 
�سوف يتيح لهم التغلب على الآثار الناجمة عن املنتجني يف ال�سوق املحلي غري املنظم، حيث تباع منتجاتهم باأ�سعار منخف�سة. ومن املبادرات التي ميكن اأن ت�ساعد يف 

زيادة حجم ال�سادرات:

• اإقامة مركز ت�سدير دويل لت�سجيع التجارة يف الأ�سواق ذات الإمكانات العالية؛	

• البدء بحملة دولية لرت�سيخ ال�سورة الإيجابية للقطاع الزراعي؛	

• التو�سع يف برنامج وزارة الزراعة اخلا�ض ب�سهادات الت�سدير .	

التنفيذ

يقع تنفيذ امل�ساريع الزراعية على عاتق عدد �سغري ومتزايد من املزارع التجارية الكبرية وامل�ستثمرين الزراعيني، ف�ساًل عن الدور احلا�سم والهام للدعم املقدم من 
موؤ�س�سات القطاع العام )مثل وزارة الزراعة و�سلطة املياه الفل�سطينية( واجلمعيات الزراعية )مثل جلنة الإغاثة الزراعية الفل�سطينية وبال تريد(. 
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لقطاع الزراعي امشاريع ): 13(شكل 

 محطة وتشغيل إلطالق الخاص القطاع إشراك•
  ونابلس جنين،( الغربية الضفة في المياه لمعالجة

)والخليل ،)غرب/شرق(

 الزراعية المنتجات من والتصدير اإلنتاج زيادة•
  المعالجة المياه بستخدام المرتفعة القيمة ذات

)والرمان واللوزيات والتمور كاألعشاب(

 لمزارعي دبي في تجريبي تصدير مركز إطالق•
مختارة لمحاصيل الغربية الضفة

 أريحا في النموذجية المزرعة مركز إنشاء•
 جديدة وتكنولوجيات ومحاصيل  تقنيات، لعرض

 الصرف مياه الستخدام تجريبية معالجة إجراء•
الصحي

 المتنقلة المياه تحلية لوحدات تجريبي استخدام•
األردن واديو غزة في الملوحة عالية لآلبار

 الشركات مع ةيزراع تعاقدات تطوير•
 التصنيع مجال في الجنسيات المتعددة

الدولية البذور وشركات الزراعي

 الفلسطينية زراعةلل بحوث معهد إنشاء•
 المحاصيل من جديدة أصناف لتطوير

.االشتال وإنتاج والتقنيات

 المائية الموارد نطاق توسيع في االستمرار•
الفعال لالستخدام الحديثة التقنيات وتطبيق

 واسعة قائمة لتشمل الصادرات سلة توسيع•
  الهليون مثل( والخضروات الفواكه من
)اوالمانج األفوكادوو

  خاص يزراع مساهمة قدوصن إنشاء•
 مزارعلل واإلدارة المال رأس لتقديم

.والكبيرة المتوسطة

 لمحطات الخاص القطاع نموذج تكرار•
 مختارة مناطق في العادمة المياه معالجة
أخرى

 أعلى قيمة ذات محاصيل إلى االنتقال تكثيف•
العادمة المياه معالجة وتقنيات

  أخرى مواقع في للتصدير جديدة محاور خلق•
 على( الصادرات سلة وتوسيع ،)أوروبا مثل(

)الحلو والفلفل كرزية بندوة إلى المثال سبيل

 الزراعية للمنتجات تمييز حملة عمل•
الخليجي التعاون مجلس دول في الفلسطينية

 في النموذجية للمزرعة فروع إنشاء أو تكرار•
أخرى مناطق

 اآلبار وتأهيل تحليةال وحدات استخدام توسيع•
الملوحة عالية

 إمكانيات لدعم قوية تعاونية مؤسسات إنشاء•
التصدير

المدى القصير

المدى المتوسط

المدى الطويل

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�شري

تو�سلنا من خالل حتليالتنا يف هذا التقرير اإلى اأن نقطة النطالق يف امل�ساريع ال�سغرية ميكن اأن تبداأ باإن�ساء حمطات �سغرية ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وم�ساريع 
لتحلية املياه ومركز لت�سدير املنتجات الزراعية الفل�سطينية ومزرعة منوذجية( لنقل املهارات وتبادل التجارب الف�سلى، �سواء بني املزارعني الفل�سطينيني اأو بني هوؤلء 
املزارعني ومزارعني من دول اأخرى(. وميكن للحكومة دعم هذه اجلهود من خالل تطوير البنية التحتية للمياه بغر�ض زيادة الكفاءة، وذلك با�ستخدام وحدات حتلية 

مياه متنقلة لإعادة تاأهيل الآبار.

تعترب الفر�سة ال�ستثمارية املتاحة يف قرية ف�سايل )يف وادي الردن( منوذجا على تلك ال�سرتاتيجية القطاعية. فهي تتاألف من مزرعة ت�سل م�ساحتها اإلى 3000 دومن 
بالقرب من مياه ينابيع توفر �سنويا ما يزيد عن 500 األف مرت مكعب من املياه. كما اأن هناك اإمكانية لإنتاج مليون مرت مكعب اإ�سايف عن طريق حتلية املياه املاحلة، 

والتي �ستخ�س�ض لري املحا�سيل ذات القيمة العالية لأغرا�ض ال�ستهالك املحلي والت�سدير.

14 مزارعا  اإيجابي لإمكانيات ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة لالأغرا�ض الزراعية. وموؤخرًا �سارك  حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي: هناك زخم 
فل�سطينيا يف جولة درا�سية اإلى الأردن يف اإطار برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( املعروف با�سم كومبيت )Compete( . ومن خالل الزيارات 
امليدانية وتبادل الآراء بني املزارعني من الطرفني، ا�ستطاع املزارعون الفل�سطينيون تكوين فكرة عن مدى الأهمية القت�سادية والبيئية ل�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي 
املعاجلة يف الزراعة. وخالل الرحلة ال�ستك�سافية، مت ا�سطحاب هوؤلء املزارعني يف زيارات ميدانية اإلى خمتربات حماية النباتات، وحمطات معاجلة املياه واملزارع يف 
وادي الأردن والعقبة ووادي مو�سى. وُتنفذ الآن يف غزة ووادي الأردن م�ساريع جتريبية يف اإطار مبادرات منف�سلة ل�ستخدام وحدات حتلية املياه املتنقلة )لالآبار عالية 

امللوحة(. 

ميكن للقطاع اخلا�ض اأن ي�ساعد على الفور يف تطوير م�سروع حمطة معاجلة مياه ال�سرف احلالية يف جنني واأن يلعب دورا اأكرث فاعلية يف عمل هذا امل�سروع، مبا يف ذلك 
بيع املياه املعاجلة للمزارعني. ومن هنا فاإن دور امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ض يف هذا امل�سروع ميكن اأن يخلق منوذجا يحتذى به من حيث م�ساركة القطاع اخلا�ض 
يف م�ساريع مماثلة يف حمافظات اأخرى. وبهذا ال�ساأن بداأت �سلطة املياه الفل�سطينية برناجما وا�سع النطاق لبناء حمطات ملعاجلة املياه العادمة ال�ساحلة واملنا�سبة 
لالأغرا�ض الزراعية. ويهدف هذا الربنامج اإلى اإن�ساء حمطات معاجلة للمياه العادمة يف كل من اخلليل ونابل�ض وطوبا�ض واأريحا ورام اهلل وغزة و�سمال غزة وخان يون�ض.
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ورغم اأن بناء مثل هذه املحطات يعتمد اإلى حد كبري على اجلهات املانحة والدعم احلكومي واخلربة الفنية الدولية، اإل اأن القطاع اخلا�ض الفل�سطيني يبذل الآن جهودا 
ل�ستك�ساف فر�ض حقيقية بهذا املجال يف كل من جنني ونابل�ض واخلليل. وهناك جمموعة من النماذج لإ�سراك القطاع اخلا�ض يف مثل هذه امل�ساريع )انظر ال�سكل 14(، 
حيث اأفاد م�سوؤول حكومي باأن “�ملاء هو �أكرث �لقطاعات ��ضتعد�د� لزيادة �نخر�ط �لقطاع �خلا�ص، ونحن منفتحون جد� للعمل مع �لقطاع �خلا�ص يف م�ضاريع حمطات 

معاجلة مياه ال�سرف يف خمتلف اأنحاء ال�سفة الغربية وقطاع غزة.” 

القطاع الخاص في محطات معالجة مياه  لمساهمة نماذج ممكنة ) 14(شكل 
الصرف الصحي  

تحسين استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة     : البنك الدولي: المصدر

 - بناء–تصميم
تشغيل

)DBO(
1

  الزمن من لفترة المحطة وتشغل ببناء تقوم الشركات من مجموعة او خاصة شركة

  التجارية المخاطر عن مسؤوال  يكون الخاص القطاع .المشروع وتمول المحطة تمتلك حكومية او عامة  مؤسسة
للتشغيل

 وفق تدفق وتقديم المحطة غيلتش نجاح بشرط المكعب المتر اساس على دفعات يتلقى عادة المشغل الخاص القطاع
.المواصفات

–بناء–تملك 
نقل –تشغيل

)BOOT(
2

 الصحي الصرف محطات ويشغل ويتملك يبني خاصال القطاع من شريكال

جيد تشغيلي وضع وفي مجانا عاما 30 الى 20 بعد المحطة ملكية نقل

 تمويل وجذب ،التكاليف تخفيض شأنهما من جديدة وتكنولوجيا افكار جذبي فعال بشكل والتشغيل اإلدارة جعل هدف
  .الحكومة من ضمانات بدون واستثمارات

.االتفاقية فترة طول على المكعب المتر على السعر خالل من التشغيل ونفقات استثماراته يستعيد المحلي الشريك

تشغيل  - تملك -بناء
(BOO) 3

الصحي الصرف مياه محطة ويشغل ويتملك، يبني، الخاص القطاع من الشريك

  مسمى غير ألجل المحطة ويشغل يتملك الخاص القطاع

اإقامة مركز للت�سدير: ميكن اأن ي�ساهم اإن�ساء مركز ت�سدير للمنتجات الزراعية الفل�سطينية يف اإمارة دبي يف زيادة حجم ال�سادرات )تقدر مبا يرتاوح بني 15،000 اإلى 
20،000 طن يف بداية عمل املركز(. و�سوف يكون هذا املركز حمور توزيع لفرز املنتجات الزراعية وجتهيزها. وميكن ملديري ال�سادرات الزراعية القيام بدور حيوي يف 
ت�سهيل العالقات مع جتار اجلملة و�سبكات ال�سوبرماركت والبحث عن فر�ض للت�سدير اإلى الأ�سواق الأخرى. ول نن�سى اأن دبي يف حد ذاتها تعترب �سوقا جذابا لل�سادرات 
 نظرا لتوفر �سبكات ال�سوبرماركت واملطاعم وجتار اجلملة. كما اأن بيئتها منا�سبة لل�سركات الأجنبية، عدا عن توفر امل�ستهلكني ذوي القدرة ال�سرائية املرتفعة ن�سبيا .

كما �أن �رتباط دبي بالأ�ضو�ق �لأخرى، مثل �لحتاد �لأوروبي ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي وجنوب �آ�ضيا، ي�ضيف �أي�ضا �إلى قوتها كموقع حمتمل لهذ� �ملركز.

اإن�ساء مزرعة منوذجية: تبني التجارب الناجحة يف دول اأخرى )مثل املغرب(، اأن اإن�ساء مزرعة منوذجية )باحل�سول على قطعة اأر�ض م�ستاأجرة اأو عن طريق التربع( 
ميكن اأن يوفر اآلية جيدة لنقل املمار�سات الزراعية احلديثة اإلى جمموعة وا�سعة من املزارعني. اإن اإمكانية اإن�ساء مزرعة منوذجية كبرية مدارة جتاريا يف اأريحا، �ست�سكل 
منوذجًا ملهمًا للمزارعني ميكنهم من الطالع على اأر�ض الواقع على كيفية ا�ستخدام ال�سوب الزراعية احلديثة واأ�ساليب الري يف اإنتاج الفواكه واخل�سروات والأع�ساب 
والتمور ذات القيمة العالية. ويف الوقت نف�سه، ميكن لهذه املزرعة اأن ت�ساعد �سغار املزارعني على ال�ستفادة الق�سوى من ا�ستخدام قدراتهم الكبرية يف جمايل التجهيز 
والتوزيع، ف�سال عن م�ساعدتهم يف ال�ستفادة من �سبكة عالقاتها مع امل�ستوردين يف الأ�سواق العاملية. وقد ت�سعى مثل هذه املزرعة النموذجية اإلى الدخول يف �سراكات مع 
حيازات �سغرية اأو متو�سطة احلجم، حيث تتكفل املزرعة بتحمل تكاليف ال�ستثمار الأولية الالزمة لتطوير نظام احليازات وزيادة كفاءة الإنتاج مقابل جزء من الأرباح. 
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امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�شط

يف املدى املتو�سط، هناك اإمكانية لزيادة عدد حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي )وزيادة طاقتها الإنتاجية( يف خمتلف اأنحاء ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وتو�سيع 
حجم �سلة ال�سادرات الفل�سطينية، وزيادة عدد ونطاق قنوات الأ�سواق الدولية، وجتميع اإنتاج احليازات الزراعية ال�سغرية. ومن �سمن امل�ساريع املحتملة:

• التو�سع يف ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة: ميكن البدء بتو�سيع قدرات حمطات معاجلة املياه العادمة عن طريق زيادة كميات املياه املعاجلة من خالل 	
تطوير وتو�ضيع �ضبكات �ل�ضرف �ل�ضحي، وزيادة خطوط �لنقل من �ملحطات �إلى �لأر��ضي �ملزروعة، وزيادة �لعدد �لإجمايل للمحطات. وعلى �ملدى �ملتو�ضط، ميكن 

خ�سخ�سة اإدارة املحطات التي ميلكها القطاع العام، ما �سي�ساهم يف زيادة كفاءتها وم�ستوى خربتها التقنية. 

• ومثل هذه امل�ساريع، جنبا اإلى جنب مع التو�سع يف ا�ستخدام وحدات حتلية املياه لإعادة تاأهيل الآبار ذات امللوحة العالية، �سوف ت�سهم يف زيادة وتعزيز عملية التحول 	
اإلى اإنتاج املحا�سيل ذات القيمة العالية. 

• اإن�ساء مراكز ت�سدير اأخرى ومزارع منوذجية اإ�سافية: ميكن على املدى املتو�سط تكرار منوذج مركز الت�سدير يف مناطق جغرافية اأخرى ذات اإمكانات عالية، 	
مثل مو�سكو )واأ�سواق اأوروبية اأخرى( و�سنغافورة والريا�ض. كما ميكن زيادة حجم املحا�سيل يف مركز الت�سدير وتنويعها لت�سمل كميات اأكرب من املنتجات ذات 
القيمة العالية مثل الفلفل الرومي والبندورة الكرزية. اأما املزارع النموذجية، فيمكن اإن�ساء املزيد منها يف مواقع اأخرى مثل جنني ونابل�ض، حيث تعترب الزراعة من 

�لقطاعات �لقت�ضادية �لتي ت�ضاهم ب�ضكل كبري �لن�ضاط �لقت�ضادي. 

• طرح حملة ترويجية للمنتجات الفل�سطينية: هذه احلملة الرتويجية )التي ت�ستهدف اأ�سواق ت�سدير حمددة مثل دول جمل�ض التعاون اخلليجي اأو الحتاد الأوروبي( 	
ميكن اأن تتم عن طريق ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض )وزارة الزراعة واحليازات الكبرية و�سركات الت�سنيع الزراعي(. 

• اإنتاج 	 اأن يوفر التلقيح ال�سطناعي واخلدمات البيطرية، واأن ي�سهم يف جتميع  اإن�ساء مركز خدمة للرثوة احليوانية )يتبع القطاع اخلا�ض(: ميكن لهذا املركز 
املزارع ال�سغرية من الألبان يف مراكز توزيع، ما يزيد من فر�ض بيع هذه الألبان للم�سانع املخت�سة. 

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل

يف املدى الطويل، �سيحتاج القطاع الزراعي اإلى اإيجاد �سبل لتو�سيع طاقته وقدراته، رمبا من خالل نظام التعاقدات الزراعية واإن�ساء مركز للبحوث الزراعية.

• متعددة 	 زراعية  �سركات  مع  زراعية  تعاقدات  لتطوير  فر�سا  البعيد  املدى  على  الزراعي  القطاع  تطوير  يوفر  اأن  املرجح  من  الزراعية:  التعاقدات  نظام  تطوير 
اجلن�سيات، ول �سيما �سركات البذور. وميكن اأن يتمثل دور ال�سركات متعددة اجلن�سيات يف اإطار هذه العقود يف توفري امل�ستلزمات الزراعية للمزارعني، وتوجهيهم 

ب�ساأن كيفية ال�ستفادة من التقنيات الزراعية، وجتميع اإنتاجهم اإما ل�ستخدامها كمواد اأولية لل�سلع الأخرى اأو لبيعها يف الأ�سواق الدولية .

• اإن�ساء معهد للبحوث الزراعية: يهدف هذا املعهد اإلى تطوير اإنتاج ال�ستالت املحلية واإجراء جتارب على اأ�سناف جديدة من املحا�سيل وطرق الري.	

• اإن�ساء نظام تعاوين فعال يف ال�سفة الغربية: ميكن ملزارعي ال�سفة الغربية ال�ستفادة من جتارب قطاع غزة وتعزيز التن�سيق بني التعاونيات كو�سيلة لتعزيز الكفاءة 	
والأن�سطة املكملة )مثل التجهيز والتعبئة والتوزيع والت�سويق(، والتي بدورها ترفع من قيمة ال�سادرات الزراعية .

• تعزيز فر�ض احل�سول على راأ�ض املال للحيازات الزراعية التي ت�سعى اإلى التو�سع: ميكن اإن�ساء �سندوق خا�ض م�ساهم لتوفري راأ�ض املال واخلدمات الإدارية للمزارع 	
الكبرية ومتو�سطة احلجم التي ت�سعى اإلى ال�ستثمار يف الأن�سطة امل�ساعدة اأو التحول اإلى املحا�سيل ذات القيمة العالية .
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5- تكنولوجيا املعلومات وريادة االأعمال الرقمية

الركائز اال�شرتاتيجية

• تو�سيع خدمات التعاقد اخلارجي لتكنولوجيا املعلومات من خالل خدمات البحث والتطوير والتعاقدات اخلارجية يف جمال العمليات التجارية. 	

• تطوير وتعزيز تكنولوجيا التعليم على جميع امل�ستويات .	

• اإن�ساء نظام بيئي لريادة الأعمال. 	

ل يزال قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني قطاعًا نا�سئًا، حيث اأ�سهم فقط بنحو 105 ماليني دولر يف عام 2012 )اأي 1٪( من الناجت 
املحلي الإجمايل. ويعمل يف هذا القطاع حوايل 1500 �سخ�ض. وقد بداأ هذا القطاع خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف بناء قواعد متينة للم�سي قدمًا. 

وقد تو�سع هذا القطاع ب�سكل رئي�سي من خالل تطوير الربجميات، وتقدمي خدمات البحث والتطوير للموؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات )مثل �سي�سكو ومايكرو�سوفت واإنتل 
اإطار م�سوؤوليتها الجتماعية. وقد تطورت هذه املبادرة  2008، يف  اإلى جهود بداأتها �سركة �سي�سكو يف عام  وهيوليت باكارد(. ويعود الف�سل يف ذلك، ب�سكل جزئي، 
ال�سركات  بع�ض كربيات  وتوقيع عقود مع  التناف�سية  الفل�سطينية من خاللها عر�ض قدراتها  املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  ا�ستطاعت  و�سكلت فر�سة حقيقية  ب�سرعة 

متعددة اجلن�سيات. 

التجارية مع م�سادر خارجية )والتي تعترب يف معظمها خدمات ل�سركات حملية، مثل دعم مراكز الت�سال  العمليات  التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات  وفرت 
واإدخال البيانات وخدمات تكنولوجيا املعلومات الأخرى( دعما اإ�سافيا لتنمية هذا القطاع، حيث توظف حاليا حوايل 1000 موظف. على �سبيل املثال، توظف �سركة 

»ريت�ض« )اأول مركز ات�سال فل�سطيني( اأكرث من 600 موظف بدوام كامل وتقدم حوايل 70 األف خدمة ات�سال يف اليوم الواحد. 

و�أخري�، مت طرح مبادر�ت حيوية ريادية بهدف م�ضاعدة �إطالق هذ� �لن�ضاط وتقدمي �لدعم �لالزم له. وت�ضاعد بع�ص هذه �ملبادر�ت )مثل “بيك�ض” و”رام اهلل اوبن 
كويف كلب”( على تعزيز الإح�سا�ض بالنتماء للمجتمع. وهناك مبادرات اأخرى تقدم خدمات التمويل والإر�ساد لل�سركات النا�سئة من خالل برامج ت�سريع اإقامة الأعمال 
)مثل “فا�ست فوروارد” وبرامج مري�سي كورب�ض(. وقد تزامنت هذه املبادرات مع اإن�ساء »�سندوق �سدارة«، وهو اأول �سندوق راأ�سمايل للم�ساريع التكنولوجية ي�ستهدف 
ا�ستثمارات املراحل املبكرة. ويبلغ راأ�ض مال ال�سندوق 30 مليون دولر اأمريكي جاهزة لال�ستثمار خالل ال�سنوات املقبلة. ويف الآونة الأخرية، اأطلق برنامج » كومبيت« 

التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �سندوقًا مببلغ 2.5 مليون دولر لتمويل راأ�ض املال التاأ�سي�سي للم�ساريع الريادية يف عدد من القطاعات، مبا فيها التكنولوجيا. 

البناء على نقاط القوة يف هذا القطاع

توفر هذه التطورات اأر�سية �سلبة متّكن القطاع من التو�سع. ول �سك اأن قطاع تكنولوجيا املعلومات لديه القدرة على توفري خدمات ذات قيمة م�سافة مرتفعة من خالل 
ال�ستفادة من املدخالت الرئي�سية مثل راأ�ض املال الب�سري والبتكار. واليوم هناك الكثري من الكفاءات املوؤهلة التي تعمل يف حقل تكنولوجيا املعلومات، والتي اأثبتت قدرة 
فائقة على التكيف مع متطلبات ال�سركات. ويقدم ال�سكل 15 �أدناه ملخ�ضا لتقييمنا لهذه �لكفاء�ت ولغريها من نقاط �لقوة يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات �لفل�ضطيني. 
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مواهب 
وقدرات  

العاملين في 
  القطاع

البيئة

التكاليف  

المشاريع 
الناشئة

والنموذج  
التشغيلي   

البنية
التحتية 

  المعلومات قطاع تكنولوجيا في قوة اللنقاط  يتقييم توضيح): 15(شكل 

انساني وظيفي 

1

2

3

4

5

  المستمر والتحسين اتاللغ واتقان النوعية،و الكمية الناحية من توفرال -
.العمل ياتواخالق

  والتدريب التوظيف وسهولة التكثيف سرعة -

 االجتماعية القوانين ،الضغط تحت العمل :التشغيل ظروف استقرار -
النقابات و

وتوقعاتها الشركة ثقافة مع للتكيف والرغبة القدرة -
للمغتربين جذاب موقع -

الرئيسيين للزبائن وصولال سهولة -

  للبيانات الفكرية الملكية وحماية الجغرافيا : المتوقعة للمخاطر االستجابة -

الحكومية، التنظيمات استقرار :المشروع  استمرارية من التاكد مدى -
المغتربين وخروج دخول سهولة

  مرونته و وجودته التقني المعروض في الثقة مدى -
 العقارية الفرص -
بهم الثقة وإمكانية واختيارهم الموردين توفر -

  محلية عمليات إلدماج المزودين رغبة مدى -

التوقعات مع تستجيب الجديدة الشركات انشاء فيلاتك -

.المرونة التسويق، وقت الجهد، المهارات، بمقاييس مثبتة العمليات -

)الدوافع االنتاجية،( الحالية النفقات بنية -

)والتطور هاتاالتجا( المستقبلية النفقات بنية -

جاهز غيريواجه صعوباتمالئم  مالئم جدا 

  العالقة ذوي مع اجريت مقابالت :المصدر

ت�سري حتليالتنا يف هذا التقرير اإلى اأنه ميكن زيادة م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى 960 مليون دولر اأمريكي وتوفري 18 األف فر�سة يف الوظائف 
عالية املهارات بحلول عام 2030 وذلك من خالل ال�ستثمار امل�ستدام والرتكيز على تطوير راأ�ض املال الب�سري.

تكمن الفر�ض اأ�سا�سا يف تو�سيع التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات وخدمات البحث والتطوير يف الن�ساطات ذات القيمة العالية، حيث تكمن 
املزايا الن�سبية لهذا القطاع. ومن �ساأن التقدم يف هذا املجال اأن ي�ساعد يف توفري بيئة اأعمال حرة قوية و�سحية لدعم البتكار الرقمي والتكنولوجي .

ونظرا لوجود قاعدة متينة من راأ�ض املال الب�سري، وتوفر الزخم الإيجابي ومزايا التكلفة التناف�سية للخدمات عالية امل�ستوى )كما ذكرنا اآنفًا(، ميكن لقطاع التكنولوجيا 
الفل�سطيني اأن يتبواأ مكانة مرموقة يف ال�سوق العربية. وقد منا �سوق و�سائل الإعالم الرقمية يف الوطن العربي ب�سكل ملحوظ يف الأعوام الأخرية )على �سبيل املثال، زاد 
الإنفاق على قطاع الإعالمي الرقمي مبعدل 27٪ �سنويا بني عامي 2007 و2011(. وحتى يف حال كان هذا النمو اأقل بكثري )15٪(، فاإن بالإمكان م�ساعفة حجم 

ال�سوق بحلول عام 2030 )ال�سكل 16(. 

اإنتاج  اإنتاج الربجميات )مع الرتكيز على البتكار يف جمال  و�سي�ستطيع قطاع التقنية الرقمية الفل�سطيني امتالك ح�سة يف هذا ال�سوق من خالل تطوير قدراته يف 
الربجميات(. ومثلما ا�ستطاعت بع�ض الدول )مثل لبنان ودول اأخرى يف جمل�ض التعاون اخلليجي( ال�ستثمار ب�سكل وا�سع النطاق يف الإعالم، ي�ستطيع القطاع الرقمي 

الفل�سطيني توفري حلول برجمية لتلبية الطلب املتزايد على هذه الربجميات يف ال�سوق العربية.
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مصروفات االعالنات الرقمية العربية ): 16(شكل 

Source Arab Media Outlook 2011-15
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المرتفع النمو سيناريو

المعتدل النمو سيناريو

وعلى �سغر حجمها، تعترب التعاقدات اخلارجية يف ن�ساطات البحث والتطوير يف فل�سطني )من حيث جودتها وم�ستوى القيمة امل�سافة التي حتققها والتكلفة التناف�سية 
التي حتظى بها( جديرة بالهتمام والبحث. ومع ذلك، فاإن قطاع التعاقدات اخلارجية ل زال يعاين من عدم ات�ساق ا�سرتاتيجيات بناء ال�سورة الإيجابية للقطاع، ما 
اأ�سعف م�ستوى الوعي العام باأهميته )ففي عام 2012، اأكرث من 50٪ من العمالء الدوليني مل يكونوا على علم بتوفر خدمات التعاقدات اخلارجية يف فل�سطني(. ويبقى 
تطوير قطاع الأعمال العن�سر الرئي�سي لتحفيز النمو يف هذا القطاع. وعلى عك�ض العديد من الدول �سواء يف املنطقة )مثل الأردن وم�سر واملغرب( اأو على امل�ستوى 

العاملي )مثل بولندا(، ل يوجد لدى احلكومة الفل�سطينية برنامج لجتذاب ال�سركات العاملية، كما اأنها ل تقدم حوافز قوية للنمو يف قطاع التكنولوجيا.

وحل�سن احلظ، هناك فر�ض حملية واإقليمية كبرية. فعلى امل�ستوى القليمي، �سيطرت ن�ساطات التعاقدات اخلارجية يف قطاعي تكنولوجيا املعلومات وخدمات الأعمال 
التعاقدات  الفل�سطينية تكمن يف  لل�سركات  التو�سع  اآفاق  باأن  الغربية وقطاع غزة. وهذا يوحي  ال�سفة  املوجودة يف  تلك  اأدنى من  الأجور  تعترب فيها  التجارية يف دول 
اخلارجية يف جمال البحث والتطوير واخلدمات التجارية ذات القيم املرتفعة، ما ي�سهم يف نهاية املطاف يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف �سركات الربجميات التي يقودها 

رياديون من ذوي املهارات العالية )ال�سكل 17(. 

ينبغي اأن تركز التعاقدات اخلارجية يف جمال العمليات التجارية على وجه اخل�سو�ض على خدمات القيمة امل�سافة العالية، وذلك لأنها عاجزة عن ال�ستفادة من الأجور 
املنخف�سة ن�سبيا. ولعل اأحد العنا�سر املحفزة هي حقيقة اأن امل�ستوى الأويل للمهارات لي�ض عاليا مثل الأن�سطة الأخرى )كتطوير الربجميات مثاًل( واأنه ميكن تدريب 

املوظفني يف فرتة ق�سرية ن�سبيا )�ستة اإلى ت�سعة اأ�سهر(. 
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في منطقة الشرق المعلومات مناطق تركز قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ): 17(شكل 
االوسط وشمالي افريقيا 

، وكالة المخابرات المركزية كتاب حقائق العالم، وتقارير المستثمر2012صندوق النقد الدولي نوفمبر : المصدر

المغرب

مصر

تونس

50%

53%

79%

25%

39%

4%

25%

8%

13% 24k4%

38k0%

20k0%

BPO Voice

R&D/Knowledge

ITO

BPO Data

التوظيف حسب الفروع 

تعاقدات تزويد خدمات تجارية  التركيز على البحث والتطويرتعهدات في خدمات تجارية وبرمجيات 

عمان

السعودية
 

االمارات العربية
قطر

الكويت

lاسرائيلالعراق

االردن 

اليمن

الجزائر ليبيامصر

المغرب

تونس الضفة الغربية

غزة

بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�ستطيع �سركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية تو�سيع وتطوير قاعدة راأ�ض املال الب�سري وال�ستفادة من قطاع التكنولوجيا الدولية يف اإ�سرائيل، 
والذي يعرف برتكيزه على البتكار واحللول املبدعة. على �سبيل املثال، ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني موا�سلة العمل مع �سركات البحث والتطوير متعددة 
اجلن�سيات التي تن�سط يف ال�سوق الإ�سرائيلي، وال�ستفادة من مهارات هذه ال�سركات وا�ستغالل الإبداعات املتوفرة لدى الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل )على �سبيل املثال 

�سركة مثل »بروجينري« التي تعمل من خالل مكاتب يف القد�ض ورام اهلل(.

االآفاق املتاحة على املدى الق�شري

الرتكيز على تطوير  والتطوير من خالل  البحث  التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات  تو�سيع  الق�سري  املدى  الفل�سطينية يف  املعلومات  تكنولوجيا  ل�سركات  ميكن 
 .)18 ال�سكل  )انظر  املحلية  لل�سركات  التجارية  الأعمال  خدمات  جمال  يف  اخلارجية  التعاقدات  وتوفري  والتطوير  البحث  جمال  يف  اإمكاناتها  وتعزيز  الربجميات 
بالإ�سافة اإلى ذلك، ومبا اأن خدمات التعاقدات اخلارجية ل تتطلب الكثري من التدريب، فاإن تطور هذا القطاع نحو جمالت خدمات اأخرى للزبائن )على �سبيل املثال، 
دعم اللغة العربية والعمالء الذين يحتاجون اإلى اأنظمة اأمان م�سددة، مثل البنوك( ميكن اأن يزيد عدد فر�ض العمل فيه اإلى حوايل ثالثة اأ�سعاف على مدى ال�سنوات 

اخلم�ض املقبلة. 
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ويف حني اأن برامج التدريب ت�ستطيع �سد الفجوات يف جاهزية راأ�ض املال الب�سري على املدى الق�سري، فاإن ال�ستثمارات طويلة الأجل يف جمال التعليم تعترب اأي�سا حاجة 
ملحة. ويف هذا ال�ساأن قامت العديد من الدول يف املنطقة باإطالق برامج تعليمية �ساملة لدعم مبادرات تكنولوجيا املعلومات. ومن الأمثلة على ذلك “مبادرة التعليم 
اإعادة هيكلة التعليم التكنولوجي، ومبادرة التعليم امل�سرية التي اأطلقت بالتعاون مع اأكادميية  الأردنية” القائمة على ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض بغر�ض 

�سي�سكو لل�سبكات، وغريها من املبادرات �سبه الر�سمية مثل مبادرة البنك الدويل ومبادرة ومايكرو�سوفت ومبادرة �سركة اأبل لدعم التعليم يف تون�ض .

اإن ت�سمني التكنولوجيا يف مناهج املدار�ض البتدائية والثانوية، بالإ�سافة اإلى تعزيز تكنولوجيا املعلومات والتعليم الرقمي يف اجلامعات، �سوف ي�سهم يف اإعداد اخلريجني 
املوؤهلني لتعزيز هذا القطاع يف امل�ستقبل .

االآفاق املحتملة على املدى املتو�شط

يف املدى املتو�سط، ميكن للقطاع الرقمي التو�سع اأكرث يف حال انت�سار تكنولوجيا املعلومات يف قطاعات القت�ساد الأخرى )مبا يف ذلك ال�سركات الكربى / املجموعات 
والقطاع امل�سريف و�سركات اخلدمات واحلكومة( واإن�ساء نظام حمفز لريادة الأعمال. كما اأن تقدمي خدمات بوا�سطة التعاقدات اخلارجية لعمالء دوليني قد ي�سهم يف 
ت�سريع عملية تطوير ال�سركات املحلية. كما من �ساأنه اأي�سا زيادة حجم ال�سوق املحلية مبا يتيح لل�سركات النا�سئة اختبار اأفكارها وطرح خدماتها فيها. اإ�سافة اإلى ذلك، 
ميكن لهذا القطاع تطوير التعاقدات اخلارجية يف جمال �سناعة الربجميات )ت�ستهدف يف البداية الدول العربية( والرتويج التجاري لهذا القطاع يف ال�سوق العاملية، 

وذلك ل�سمان جذب اهتمام ال�سركات الدولية الكربى )التي ت�سعى اإلى مثل هذه اخلدمات( جتاه ال�سركات الفل�سطينية والتعرف على اإمكاناتها. 

ومن املحتمل اأن يقوم بع�ض الرياديني الذين يعملون يف �سركات تكنولوجيا املعلومات باإطالق م�ساريع تكنولوجية خا�سة بهم )اأو م�ساريع رقمية(. ويف هذا ال�سياق، قال 
اأحد اأ�سحاب امل�ساريع يف هذا القطاع اأن » ثقافة ريادة الأعمال ل تزال متر مبرحلة التطور، ولكن ال�سباب الفل�سطيني ل يعرف حتى الآن كيف يكون رياديا ناجحا...

هناك الكثري مما ينبغي القيام به لإجناح امل�ساريع النا�سئة.«

وعندما يتوفر لدينا نظام تعليمي فعال، فاإننا نوفر البيئة املواتية لالبتكار، ما ي�سجع اأ�سحاب راأ�ض املال على ال�ستثمار يف �سركات جديدة.
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االآفاق املحتملة على املدى الطويل

من خالل درا�ستنا لإمكانيات قطاع تكنولوجيا املعلومات على املدى الطويل، تو�سلنا اإلى اأن هذا القطاع لديه القدرة على اأن يتبواأ منزلة مرموقة يف ال�سوق الإقليمي 
لتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وذلك من خالل موا�سلة تطوير كوادره الب�سرية املبدعة. فتطوير التعليم التكنولوجي والرقمي �سيقود اإلى اإعداد خريجني 

لديهم مهارات التفكري الناقد ومهارات اإبداعية، بالإ�سافة اإلى املهارات الأ�سا�سية يف الربجميات. 

ومع تطور التعليم التكنولوجي وزيادة وعي العمالء بهذا القطاع يف فل�سطني، ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني البدء يف اأن�سطة تطوير الربجميات، وتوفري 
حلول مبتكرة لكربى ال�سركات متعددة اجلن�سيات .

واأخريا، وبف�سل تنامي ر�سيد هذا القطاع من ذوي اخلربة التقنية، ميكن ملجموعات البتكار وريادة الأعمال الرقمية يف القت�ساد الفل�سطيني اأن ت�سبح جزءا من 
النظام الفعال الذي ي�سهم يف تاأ�سي�ض �سركات جديدة على امل�ستوى الإقليمي ورمبا العاملي.

التنفيذ

ت�سري حتليالتنا يف هذا التقرير اإلى اأن حتقيق اأهداف قطاع تكنولوجيا املعلومات )املتمثلة يف ا�ستغالل طاقاته الكامنة(، ي�ستدعي الرتكيز على اجتاهني حمددين: 
تو�سيع نطاق التعاقدات اخلارجية املتخ�س�سة، واإن�ساء نظام لدعم ريادة الأعمال والبتكار. وميكن دعم هذين الجتاهني بخم�ض مبادرات تهدف اإلى حت�سني البيئة 

التمكينية.

مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة األعمال الرقمية): 19(شكل 

المدى الطويل 

المدى المتوسط

المدى القصير

 الجنسيات متعددة  الشركات مع التعاون •
 في فلسطينية شركات مع التعاقد اجل من

 -والبرمجيات والتطوير البحث مجال
 نقاط ستغاللال مالئمين زبائن استهداف

الفلسطينية الشركات لدى الموجودة  القوة

 لزيادة قصيرة تدريبية جبرام انشاء•
المعلومات تكنولوجيا قطاع خريجي

 واسع مستوى على تسويقية حمالت•
الفلسطينية للشركات تنافسية ميزة لتحقيق

 من )انجل(الميسر لالستثمار تمويل اطالق•
  االعمال رواد اجل

  المتعددة األعمال حاضنات مبادرات دمج•
  واحد مركزي مشروع في

 لزيادة المعلومات لتكنولوجيا مركز انشاء •
  قطاع في العاملة الشركات بين التعاون

 والتسهيالت الخدمات وتوفير التكنولوجيا
لها

  مجال في التعليمية الفرص تحسين•
 وريادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

االعمال

  الجامعي المنهاج تحسين•

 االساتذة لتدريب عمل ورشات•
والمحاضرين

 والمؤسسات الحكومة دعم على الحصول •
 تحمل لتشجيع المختلفة ربحية الغير

جديدة مشاريع انشاء مخاطر

 االلكترونية الحكومة مبادرة اطالق •
  الوطنية السلطة مع بالتعاون

 الخارجيين، واالهتمام االستثمار جذب •
 منطقة في تسويقها يتم منتجات خلق

 خاص بشكل افريقا وشمال االوسط الشرق
 عام بشكل العالم وبقية

 منهاج في التكنولوجيا  تدريس تضمين •
  والثانوية االبتدائية المراحل

 العاملة الجنسيات المتعددة الشركات جذب•
 قطاع تطوير اجل من التكنولوجيا قطاع في

البرمجيات مجال في والتطوير البحث

 المتبادل والتطوير البحث وتمويل تشجيع•
   الجامعات و الخاص القطاع بين

 إلى الضوئية األلياف خطوط مبادرة اطالق•
 بيت كل

  االلكترونية الحكومة مبادرات توسيع•
المحلي الحكم ومؤسسات البلديات لتشمل
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التعاقدات اخلارجية وتطوير الربجميات: ميكن ل�سركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية البحث عن فر�ض للتوا�سل مع العمالء الدوليني املحتملني. وبهذا اخل�سو�ض، 
ال�سركات  �سراكات متعمقة مع  اإقامة  اإلى  ولكننا بحاجة  اإلى �سركات...  اأنف�سنا  املحلية: »نحاول تطوير  املعلومات  تكنولوجيا  التنفيذي لإحدى �سركات  الرئي�ض  يقول 
الدولية.« وينبغي اأن ترتكز جهودنا على ا�ستقطاب �سركات متعددة اجلن�سيات )10 �سركات قد تفي بالغر�ض( للتعاقد ب�ساأن احل�سول على خدمات البحث والتطوير 
وخدمات الربجميات من ال�سركات الفل�سطينية. وقد تو�سلنا يف هذه التحليالت اإلى اأن اإجمايل اإيرادات التعاقدات اخلارجية قد تنمو اإلى 250 مليون دولر اأمريكي يف 
عام 2030 )بعد اأن كانت 25 مليون دولر فقط يف عام 2012(، وميكن اأن ت�ساهم يف الناجت املحلي الإجمايل مببلغ ي�سل اإلى 330 مليون دولر، وتوفري 7000 فر�سة 

عمل اإ�سافية. 

اأهم املبادرات لدعم تنمية هذا القطاع

• الرتويج التجاري وتطوير الأعمال: اإن القيام بحملة ت�سويقية كبرية للرتويج لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني كوجهة رئي�سية للتعاقدات اخلارجية يف جمال 	
البحث والتطوير، �سيقود اإلى تعزيز التوا�سل مع �سركات تطوير الربجميات املتعددة اجلن�سيات. وميكن حتديد جمموعة ال�سركات امل�ستهدفة على اأ�سا�ض قيم 
عرو�ض التعاقدات اخلارجية اجلاري تنفيذها حاليا. وباملثل، ميكن لل�سركات الفل�سطينية التعاقد مع ال�سركات متعددة اجلن�سيات لتزويدها بخدمات �ساملة، 
وخدمات باللغة العربية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وميكن على املدى البعيد اجتذاب ال�سركات متعددة اجلن�سية لتاأ�سي�ض عمليات البحث والتطوير 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

• مركز تكنولوجيا املعلومات: اإن بناء مركز للتكنولوجيا لحت�سان وتقدمي الت�سهيالت ل�سركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية، �سيدعم حملة الت�سويق و�سي�ساعد 	
على جذب عقود من �سركات عاملية ت�سعى للح�سول على خدمات يف جمالت البحث والتطوير عرب التعاقدات اخلارجية. ويف الوقت احلايل، يجري تقييم الفر�ض 
املتاحة لتطوير مثل هذا امل�سروع يف مدينة روابي. وميكن لهذا املركز اأي�سا توفري حوافز تتعلق بالعقارات والبنية التحتية الفرتا�سية، وباإمكانه اأي�سا ال�ستفادة 

من ال�سيا�سات احلكومية الهادفة اإلى تعزيز النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.

• املدى 	 القطاع يف  ت�سهم يف تعزيز هذا  اأن  ل�سركات تطوير الربجميات  التي تفتح جمالت عمل كبرية  الإلكرتونية  الإلكرتونية: ميكن ملبادرة احلكومة  احلكومة 
الق�سري، وتزويدها بتجارب ثرية لختبار منتجاتها يف ال�سوق املحلية. كما تتوفر اأي�سا فر�ض لتطوير حلول برجمية للخدمات الإلكرتونية مثل خدمات الت�سجيل 

)الأرا�سي والرتاخي�ض وت�سجيل ال�سركات( وال�سرائب. وعلى املدى املتو�سط، ميكن التو�سع يف هذه اخلدمات لت�سمل البلديات.

ريادة االأعمال الرقمية: ت�شمل مبادرات دعم تنمية هذا القطاع:

• اأول، ت�ستطيع ال�سركات تاأ�سي�ض مكان عمل م�سرتك يجمع اأ�سحاب امل�ساريع الرقمية يف مركز للتكنولوجيا الفائقة يوفر املكاتب والبنية التحتية الفرتا�سية وبيئة 	
عمل ت�سجع على التعاون.

• ثانيا، اإن�ساء �سندوق تاأ�سي�سي يوفر ال�ستثمارات الراأ�سمالية غري الر�سمية لرواد الأعمال من اأجل م�ساعدة ال�سركات املبتدئة لت�سبح موؤهلة ملزيد من ال�ستثمار 	
والنمو. وميكن للجهود يف هذا الإطار اأن ت�ستفيد من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي اأطلقت موؤخرًا حتت ا�سم كومبيت، والتي يجب اأن تركز ب�سكل 

متزايد على ال�سركات التكنولوجية والرقمية املبتدئة. 

• املثال 	 �سبيل  )على  بالفعل  املوجودة  املبادرات  بني  التن�سيق  بهدف  املبتدئة  والرقمية  التكنولوجية  لل�سركات  اأعمال  م�سرعة  اأو  حا�سنة  تاأ�سي�ض  ميكن  ثالثا، 
»فا�ستفوروارد، و«احلا�سنة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت- بيكتي«، و«مري�سي كورب�ض«( وتعزيزها. وميكن اأن يح�سل هذا امل�سروع على الإر�ساد 

والدعم الر�سمي من امل�ستثمرين غري الر�سميني لتطوير امل�ساريع الرقمية )ال�سكل 20(.
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المبتدئة  نموذج نمو للشركات  كولورادوبولدر، طورت : دراسة حالة): 20(شكل 
من خالل الجهود التي يقودها رواد األعمال

Source: press cliping, fast company, feldThough

  .)االخرين( المزودين )األعمال رواد( قادة :مجموعتين إلى المبتدئة الشركات تقسيم يتم .كقادة األعمال رواد•
  يكون أن يمكن ال ولكن المبتدئة، الشركات مجتمع نسيج من جزء اصبحو حيث جدا، هامة أدوار لهم المزودين“

".األعمال رواد يكونوا أن القادة وعلى .قادة المزودين

  سنة 20 لمدة  الطويل المدى على يلتزمون أناس يضم أن يجب الناجحة المبتدئة الشركات مجتمع .المدى بعيدة نظرة•
األعمال ريادة مجتمع في والفشل النجاح مع التأقلم على وقادرون فأكثر

  في بجهودهم الجميع أسهم إذا" .المبتدئة الشركات مجتمع لصنع الناس أنواع جميع الى يحتاج ذلك :الشمول فلسفة•
".متعة وأكثر نجاحا أكثر ويكون أسرع بشكل وينمو يكبر سوف المبتدئة الشركات مجتمع

  عشاء حفالت من أكثر تشكل التي المبتدئة الشركات اسبوع ونهاية )TechStars( التكنولوجيا نجوم مثل الفعاليات•
ة الشركات بمساعدة المجتمع اعضاء جميع تمكن والشراب العشاء حفالت من أهمية أكثر هي بارتي كوكتيل أو   المبتدئ

  .المبتدئة الشركات لمساعدة المجتمع أعضاء جميع تمكن ألنها حيوية وهي

)فندري مجموعة مؤسس( فيلد براد - "بولدر أطروحة"
   مليون $ 375 مبلغ جمع ،2011 عام في•

ة للشركات الجديد
 200ل منزال بولدر أصبح ،2012 عام بحلول•

  مستثمرة مجموعات 7 و ناشئة شركة
ل برأس جروب فاوندري مجموعة بدأت•   ما

  675  إلى لتصل ونمت دوالر مليون 225
  .سنوات 6 في دوالر مليون

  المرحلة في شركة سبعين في استثمرت•
  .االبتدائية

  باعتبارها شركة خمسين في استثمرت•
  .ميسر كاستثمار ممولين مستثمرين

 إلنشاء الكبرى العالمية المدن من واحدة سميت•
  الشركات

لالبتكارات مركزا كولورادو بولدر، أصبحت كيف

البارزة الحقائق

النجاح قصص
  وطالب الدكتوراه من عالية نسبة مع ،1995 عام في شخص 100،000 من جامعية مدينة :ذاتيا مدفوعة المواهب•

الحاسوب علم
  رأس بتوفير السابقين الناجحين األعمال رواد بعض وقام ،2001 و 1995 عامي بين الشركات من قليل عدد بدأ•

 االستثماري المال
ل رواد من مجموعة قامت ,الفني التعليم في االستثمار وبدون ضريبية حوافز بدون  :العام القطاع تدخل عدم•   األعما

التعاون من عالية درجة وجود مع البرمجيات، مجتمع بناء في وقتهم باستثمار
 الحاضنة  - ستارز وتيك فندري مجموعة :استثماري مال برأس اعمال وحاضنة شركة تأسيس تم ،2006 عام في•

.األوائل للرواد دعم تقدم التي

األطفال تعليم في الكتروني موقع - كيربوف•
اإلنترنت أعمال حلول –فيريو•
Cloud–وير سوفت رالي• Computing
االجتماعية االعالم وسائل -سوشالثنغ•
المعلومات تكنولوجيا أمن - لوجيك أكس أم•
الفضاء - بول•

تطوير البيئة التمكينية

يعترب راأ�ض املال الب�سري اأهم مدخالت قطاع تكنولوجيا املعلومات، وللنظام التعليمي دور حيوي يف توفري بيئة متكينية مواتية. ويف الوقت احلايل، هناك اأكرث من 4 اآلف 
طالب ملتحقني بربامج علوم احلا�سوب اأو دورات ذات �سلة بالهند�سة يف اجلامعات الفل�سطينية. ومع ذلك، فاإن عدد املر�سحني املوؤهلني للعمل يف مهن تطوير الربجميات 
منخف�ض للغاية، حيث يجد اأرباب العمل �سعوبات يف العثور على اخلريجني املوؤهلني اجلاهزين لاللتحاق بالعمل. وبالتايل يجد اأ�سحاب ال�سركات اأنف�سهم م�سطرين 

لتدريب هوؤلء اخلريجني ملدة �ستة اأ�سهر يف املتو�سط ل�سمان اإتقانهم للمهارات املطلوبة للقيام بالعمل ب�سكل فعال. 

وترى ال�سركات املعنية اأن امل�سكلة ال�سا�سية يف نظام التعليم تكمن يف الرتكيز على احلفظ بدًل من الأ�ساليب التعليمية التي ت�سجع على مهارات حل امل�سكالت والتفكري 
الناقد- اأي املهارات التي تعزز البتكار الالزم لتطوير الربجميات املتطورة. كما ترى هذه ال�سركات اأن مهارات اإدارة امل�ساريع تعترب من الأمور امللحة التي حتتاج اإلى 

ال�سقل والتطوير. 

وللتغلب على هذه املعيقات، ميكن للموؤ�س�سات التعليمية، بدعم من القطاع العام، العمل على خم�سة حماور هامة لتطوير البيئة التمكينية لقطاع تكنولوجيا املعلومات: 
اأ�ساليب التفكري الناقد يف التعليم التكنولوجي، وت�سمني م�ساقات التكنولوجيا يف مناهج التعليم البتدائية والثانوية، وحت�سني فر�ض  تطوير التعليم العايل، واعتماد 

احل�سول على اخلدمات التكنولوجية، وتوفري الدعم احلكومي الوا�سع لقطاع تكنولوجيا املعلومات .

• تطوير التعليم العايل: يبني بحثنا اأن هناك ثالثة جماالت ميكن حت�شينها يف نظام التعليم العايل: 	

اأول، يتعني على نظام التعليم معاجلة الفجوة احلالية بني خمرجات التعليم وبني املهارات املطلوبة يف �سوق العمل، وو�سع برامج تدريبية توفر املهارات الالزمة لاللتحاق 
الفوري ب�سوق العمل )على �سبيل املثال، من خالل تقدمي برامج مدتها �سهر واحد لتلبية متطلبات خدمات التعاقدات اخلارجية ، وبرامج مدتها 6-9 اأ�سهر لتدريب 

مهند�سي برجميات البحث والتطوير( 



40

ما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل بورتالند تر�شت

ثانيا، ت�سري اأف�سل املمار�سات يف اأنظمة التعليم والتوظيف يف جميع اأنحاء العامل اإلى اأهمية التن�سيق بني اجلامعات واأرباب العمل لزيادة اللتحاق بالعمل. وميكن اأن 
تطوير �سناعة  باحتياجات  ال�سلة  العملية ذات  الدرا�سية  املناهج  لتطوير  اإن�ساء جمل�ض  مثاًل من خالل  الكمبيوتر  وعلوم  الهند�سة  امل�سرتك لربامج  التطوير  يتحقق 

الربجميات .

وعلى املدى الطويل، ت�ستطيع ال�سراكات بني موؤ�س�سات التعليم العايل والقطاع اخلا�ض يف جمال البحث والتطوير اإن�ساء ترابط قوي بني التعليم الأكادميي وقطاع الأعمال. 
وقد توؤدي هذه ال�سراكات اإلى توفري فر�ض للطالب للم�ساركة يف م�ساريع بحثية عملية على اأر�ض الواقع خالل فرتة درا�ستهم، ما ي�سهم يف �سقل مهاراتهم لدى تخرجهم. 

واأخريا، ميكن اإدراج وحدات درا�سية تغطي مهارات اإدارة الأعمال والريادة يف املناهج الدرا�سية اخلا�سة بامل�ساقات التكنولوجية. وميكن اأن ت�سمل هذه الوحدات تنمية 
مهارات الت�سال والت�سويق وتخطيط الأعمال والتمويل.

• اأن ي�سهم اعتماد منهج التفكري الناقد يف التعليم التكنولوجي يف رفع املعايري يف اجلامعات. وميكن غر�ض مهارات 	 حت�سني مهارات حل امل�سكالت: من املرجح 
التفكري الناقد من خالل تنظيم ور�ض العمل للمعلمني، حيث يقدم الرواد والقادة يف جمال التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر والهند�سة التدريب الالزم للمعلمني يف 
اجلامعات. ومن ال�سروري اأن تركز هذه الور�ض على التجارب الناجحة يف هذا الإطار وعلى طرق التدري�ض الكفيلة بغر�ض حمتوى البتكار يف امل�ساقات التدري�سية. 
كما ميكن للجامعات الفل�سطينية ال�ستفادة من الأ�ساليب املتبعة يف اأبرز اجلامعات العاملية، مثل معهد ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا وجامعة �ستانفورد، وذلك من 

خالل الطالع على املناهج الدرا�سية املن�سورة على �سبكة النرتنت.

• ت�سمني م�ساقات التكنولوجيا يف مناهج التعليم البتدائية والثانوية: وميكن اأن ي�سمل ذلك بع�ض الن�سطة التي تنفذ خالل وبعد �ساعات الدوام املدر�سي، حيث 	
تتوفر جمموعة كبرية من الربامج املتاحة للمراحل البتدائية والثانوية )ال�سكل 21(. على �سبيل املثال، ميكن و�سع برنامج جتريبي بعد �ساعات الدوام املدر�سي 
خا�ض مبهارات الرتميز لتطوير الربجميات بالتعاون مع مزودي خدمات التدريب )مثل كود اأكادميي(. وميكن اأي�سا اإدخال التكنولوجيا والربجميات يف املناهج 
الدرا�سية يف جميع مراحل التعليم البتدائي والثانوي )من ريا�ض الأطفال حتى ال�سف الثاين ع�سر(. وقد ي�سمل ذلك جتريب اأحد برامج معهد ما�سات�سو�ست�ض 
للتكنولوجيا يف ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر يف خم�ض مدار�ض حملية، ومن ثم ميكن تعميم التجربة على جميع املدار�ض الفل�سطينية اإذا ثبت جناح هذا 

الربنامج. 

برامج تعليم الترميز االبتدائية والثانوية): 21(شكل 

المنظمة / الشركة مواقع :المصدر

برامج لطالب المدارس اإلعدادية والثانويةبرامج للتعليم االبتدائي

برمجة غرضية المنحى لخلق أفالم الرسوم المتحركة واأللعاب البسيطة•
)#و س++س, على سبيل المثال، جافا(لغات اإلنتاج الموجه •
المنهج الكامل، وحلقات العمل، والكتب المدرسية، والموارد التعليمية األخرى •

المتاحة على اإلنترنت على

البرمجة المرئية لتعليم اإلبداع، وحل المشكالت، ورواية القصص من خالل  •
)جرب في أستراليا(الترميز 

البرمجة فىيقدم المنطق، والظروف وتسلسل، والتفكير النقدي •
خبرة الترميز غير مطلوبة للمعلمين، والموارد التعليمية المتاحة بالكامل على •

لغة جافا القائمة إلنشاء وسائط المتعددة التفاعلية•
أكثر من مليون برنامج على  (فلسفة التوجيه الذاتي لتشجيع التعاون والتشارك •

)شبكة اإلنترنت
لتمكين المستخدمين تجربة األوامر والتعليمات البرمجية  " قدرة المفكر"يعزز •

المتكررة
ثروة من الموارد على االنترنت للمعلمين لغرض التوظيف•

مكتبة محتوى االنترنت التي تقدم أساسيات علوم الحاسوب ألولئك الذين ليس لهم  •
خبرة

جافا سكريبت، ورسومات بسيطة والرسوم المتحركة الىوتنتقل  كاريلتبدأ مع •
يوفر الدعم عبر اإلنترنت إلى المدارس والمعلمين•

أسبوع بالتركيز على على الويب وجافا   14برامج ما بعد المدرسة على طيلة •
)  سي أس أس, أتش تي أم أل, أساسيات جافا سكريبت(سكريبت 

الدروس عبر اإلنترنت ودليل المناهج للمعلمين الذين ليس لديهم خبرة، يمكن  •
استخدامها في مراحل عمرية سابقة

برنامج قيادي وشهير ما بعد المدرسة بسبب طبيعته التفاعلية وعدم حاجته لخبرة •
. سابقة

برنامج ما بعد المدرسة والبرنامج الصيفي لطالب المدارس الثانوية للتعلم على  •
.  لمدة ثالث سنوات, أساس برمجة المشروع وريادة األعمال

اساتذة نشطاء، مستوى رفيع في التواصل واعطاء وظائف لمشاريع حقيقية في  •
.  الشركات المحلية

قاعدة معلومات للخريجين محلية تدعم في التعليم من قبل معهد ماساتشوستس •

البرمجيات التعليمية، برمجة ثالثية األبعاد -أليس 

البرمجة المرئية أللعاب الكمبيوتر -كودو 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا القائم على لغة البرمجة إلنشاء   -سكراتش
ومشاركة المحتوى

CodeSH- للمبتدئين البرمجة لتقديم تهدف ستانفورد في منظمة

Code Academy– الذاتي التوجيه أساس على تقوم المدرسة بعد ما برنامج

MEET- ا ماساتشوستس معهد يرعاه برنامج القدس في للشباب للتكنولوجي

alice.org

kodugamelab.com



41

بورتالند تر�شتما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل

• حت�سني فر�ض احل�سول على خدمات التكنولوجيا: وي�سمل ذلك تطوير البنية التحتية ورفع م�ستوى وعي املواطنني با�ستخدام التكنولوجيا. وعلى الرغم من توفر 	
البنية التحتية املادية ل�سبكة الإنرتنت، ظلت ن�سبة املنازل املت�سلة ب�سبكة الإنرتنت منخف�سة )30٪ يف عام 2010(. وعلى املدى الطويل، ميكن حت�سني فر�ض 
احل�سول على خدمات الإنرتنت من خالل خدمة »الألياف الب�سرية يف املنازل« بغر�ض رفع م�ستوى ا�ستخدام الإنرتنت يف املنازل اإلى م�ستوى م�سابه لدول الحتاد 
الأوروبي )61٪ يف عام 2010(. وهناك اأي�سا حاجة لتوعية خمتلف ال�سرائح )مبا يف ذلك الطالب ال�سباب واأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية( حول الفر�ض التي 

توفرها التكنولوجيا والإنرتنت.

• توفري دعم حكومي وا�سع لقطاع تكنولوجيا املعلومات .ينبغي على القطاعني العام واخلا�ض العمل معا لت�سجيع تكنولوجيا املعلومات والتعليم الرقمي وا�ستخدام 	
التكنولوجيا من خالل الإعفاءات  اأي�سا ت�سجيع �سركات  اأن ت�سمل جهود القطاع العام  التكنولوجيا يف جميع امل�ستويات وعرب جميع قطاعات القت�ساد. وميكن 
اأي�سا على القطاع العام �سمان �سهولة ا�ستخدام الإطار الرقابي املنظم لعمل ال�سركات من منظور المتثال. كما ينبغي  ال�سريبية والإعانات العقارية. وينبغي 
على احلكومة ت�سهيل عملية ت�سجيل ال�سركات وتوفري الوقت وخف�ض التكاليف الالزمة لبدء امل�ساريع– حيث تعترب هذه التكاليف يف فل�سطني من اأعلى املعدلت يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )ال�سكل 22(. 

شروع تجاري جديد مانشاء ) 22(شكل 

الدولي البنك :المصدر
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6. ال�شياحة

الركائز ال�سرتاتيجية 

• تطوير املدن واملواقع والوجهات ال�سياحية التي ت�ستحق الزيارة.	

• تو�سيع الت�سهيالت والعرو�ض ال�سياحية لقطاعات ال�سياح ذوي الإمكانات العالية.	

• تو�سيع م�ساركة فل�سطينيي ال�ستات .	

ولو  القطاع  تنمية هذا  اإطالق عملية  القطاع اخلا�ض  وي�ستطيع  الوقت احلايل.  م�ستغل يف  الكثري منها غري  ولكن  باإمكانات هائلة،  الفل�سطيني  ال�سياحة  يتمتع قطاع 
مب�ساعدة حمدودة من قبل احلكومة. ي�سري الو�سع احلايل اإلى وجود اآفاق واعدة لزيادة عدد ال�سياح، ومتو�سط مدة الإقامة، ومتو�سط الإنفاق يف اليوم الواحد. ومن 

�ساأن حت�سني هذه املوؤ�سرات الثالثة امل�ساهمة يف توفري فر�ض العمل يف هذا القطاع ودعم الكثري من ال�سركات املحلية. 

قطاع ال�شياحة مرن ولكنه ال ي�شتغل كامل امكاناته

يتميز قطاع ال�سياحة الفل�سطيني باأربع �سمات رئي�سية: )1( توافر املواقع التاريخية والدينية )2( القرب من دول حتظى باأ�سواق �سياحية متطورة وعرو�ض �سياحية 
مكملة لها )3( عدم الن�سج يف تطوره املوؤ�س�سي والتجاري )4( تربز مرونته يف انتعا�سه ال�سريع يف اأعقاب فرتات عدم ال�ستقرار.

ففي بداية العقد الأول من هذا القرن، تراجع قطاع ال�سياحة الفل�سطيني ب�سبب حالة عدم ال�ستقرار يف املنطقة )خا�سة فرتات النتفا�سة الثانية وحرب لبنان(، حيث 
انخف�ض الإنتاج بنحو 75٪، وتقل�ست العمالة بن�سبة 50٪. ولكن منذ عام 2006 انتع�ست ال�سياحة وازداد عدد نزلء الفنادق مبعدل �سنوي و�سل اإلى 25٪ وارتفعت 
العمالة يف الفنادق مبعدل 11٪ بني عامي 2006 و2012 )ال�سكل 23(. ويف عام 2012، اأ�سهم قطاع ال�سياحة مبا ن�سبته 2٪ من اإجمايل العمالة )اأو حوايل 17000 
فر�سة عمل(، وبلغت ح�سته املبا�سرة يف الناجت املحلي الجمايل اأقل بقليل من 2.5٪ )حوايل 250 مليون دولر(. ويف نف�ض العام، اأ�سهم هذا القطاع ب�سكل غري مبا�سر 

يف 1٪ من حجم العمالة و1.5٪ يف الناجت املحلي الإجمايل. 

من  العديد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  ت�سم  حيث  للمنطقة،  والتاريخية  الدينية  الأهمية  عمق  يف  القطاع  لهذا  التناف�سية  امليزة  وتكمن 
اخلليل يف  الإبراهيمي  وامل�سجد  حلم  بيت  يف  املهد  كني�سة  ت�سمل  والتي  العامل  يف  اأهمية  املواقع  اأكرث  من  تعترب  التي  والتاريخية  الدينية   املواقع 

 وامل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة يف القد�ض ال�سرقية ومواقع اجلذب ال�سياحي يف اأريحا )التي تعترب اأقدم مدينة يف العامل( مثل ق�سر ه�سام وجبل الأربعني ونبع الي�سع 
اإلى جذبها للزوار من خمتلف الأرا�سي الفل�سطينية وفل�سطينيي  وجعلت هذه الرثوة ال�سياحية الأرا�سي الفل�سطينية قبلة للزائرين من خمتلف امل�سارب. فبالإ�سافة 

ال�ستات، تعترب كل من بيت حلم واأريحا مناطق جذب لل�سياح من خمتلف بقاع الر�ض، والذين ياأتون لأغرا�ض دينية وثقافية وتاريخية )ال�سكل 24(.
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

الضفة الغربية وغزة، باآلالف 

وعالوة على ذلك، فاإن ال�سفة الغربية مت�سلة جغرافيا باإ�سرائيل والأردن، اللتان تعتربان من الأ�سواق ال�سياحية املتطورة ن�سبيا حيث تقدمان عرو�سا �سياحية تناف�سية 
مرتابطة. ويبلغ عدد ليايل املبيت يف فنادق الأردن واإ�سرائيل 2.8 مليون و4.5 مليون، على التوايل، كما بلغ النمو ال�سنوي يف هذا القطاع حوايل 7٪ يف الأردن و8٪ يف 
اإ�سرائيل كمعدل خالل ال�سنوات اخلم�ض الأخرية، اأي اأن هذين البلدين يجذبان اأعدادا كبرية من ال�سياح اإلى املنطقة. ول �سك اأن باإمكان قطاع ال�سياحة الفل�سطيني 

ال�ستفادة من هذه التدفقات من خالل ترويج مفاهيم ال�سياحة عرب احلدود واإعداد باقات �سياحية بالتعاون مع اجلهات املعنية يف كل من الأردن واإ�سرائيل. 

بالإ�سافة اإلى فر�ض التعاون املتبادلة، ميكن ال�ستفادة من قطاعي ال�سياحة الأردين والإ�سرائيلي كمعايري لتقييم اأداء قطاع ال�سياحة الفل�سطيني يف ظل الإمكانيات 
املتاحة. ففي حني اأن حوايل 55٪ من زوار الأردن وحوايل 80٪ من زوار اإ�سرائيل يقيمون على الأقل ليلة واحدة يف فنادق هذين البلدين، ت�سري الإح�ساءات اأن ما 
ن�سبته 11٪ فقط من الزوار يقيمون يف فنادق الأرا�سي الفل�سطينية. ويف عام 2012، بلغ متو�سط معدل الإ�سغال يف فنادق الأرا�سي الفل�سطينية 30٪، مقارنة باأكرث 

من 55٪ يف كل من الأردن واإ�سرائيل .
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مثال يبين اماكن الجذب السياحي): 24(شكل 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، والمقابالت مع أصحاب المصلحة،  : المصدر 

جنين

طول كرمطوباس

قلقيليةنابلس

سلفيت

رام اهلل والبيرة اريحا

القدس

بيت لحم

الخليل
)كهف البطاركة(الحرم اإلبراهيمي •
المدينة القديمة الخليل•

قبة الصخرة•
المسجد األقصى•
جبل الزيتون•
حديقة الجثمانية•
كنيسة الصعود•

)مثل تل السلطان( قديمة مواقع اثرية •
قصر هشام•
مسجد النبي موسى •
قرنطل)  التجربة(جبل  •
ينبوع اليسع•
)القلطوادي (جورج دير سانت •
كهوف قمران•

شمال غزة
غزة

ديرالبلح

خان يونس

رفح

كنيسة المهد وساحة المهد•
، والمنازل التاريخية األخرى)شارع النجمة(دار منصور، •
برك سليمان•
ساحوربيت •
قلعة هيرودوس•
؛ دير مار سابا؛ كنيسة سانت جورج  ثيودوسيوسدير القديس •

)الخضر(
)الخليفة الثاني(مسجد عمر •

قصر الباشا•
المسجد الكبير•
بروفيرسكنيسة القديس •
هيالريوندير القديس •
المواقع األثرية من العصر •

)تل العجول, تل السكن(البرونزي

  سبسطيةاثار رومانية في •
)تعود الى الحقبة الرومانية( البلدة القديمة  -نابلس •
بئر يعقوب•
)ةسامريالطائفة الموطن (زيم رجبل ج•

كنائس بيزنطية
قالع عثمانية

VisitPalestine.ps, Travelpalestine.ps

اإن �سعف اأداء قطاع ال�سياحة الفل�سطيني يف جذب الزوار للمبيت يف الفنادق م�سحوبًا بتدين الأ�سعار ُيعد ال�سبب الرئي�سي لتدين اإنفاق ال�سياح القادمني اإلى الأرا�سي 
الفل�سطينية. ويقدر متو�سط الإيرادات من كل �سائح اأقل من 80 دولر اأمريكي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مقارنة مبا يزيد عن 400 دولر اأمريك يف الأردن.

ويعزى هذا الأداء ال�سعيف اإلى حد كبري اإلى عدد من القيود. فمواقع اجلذب ال�سياحي الرئي�سية، واخلدمات املتوفرة داخل وحول املواقع التاريخية ل تزال غري متطورة، 
ويف بع�ض احلالت تفتقر اإلى الالفتات الإر�سادية اأو املتاحف اأو البنية التحتية ال�سياحية الأ�سا�سية. اأما الأن�سطة ال�سياحية الأ�سا�سية، مثل الأن�سطة الثقافية وال�سكن 
و�لطعام، فهي تفتقر �إلى �لتنوع من حيث �جلودة و�لأمناط. وبرغم هذه �لقيود، فاإن �آفاق �لتطوير و��ضعة و�آلياته متعددة، خا�ضة �لرتويج و�لت�ضويق و�لتدريب �ل�ضياحي 

املهني، وهي اآليات اأثبتت فاعليتها يف حتفيز النمو يف العديد من دول العامل. 

العقبات الداخلية قابلة للمعاجلة

على الرغم من اأن عملية تطوير �سناعة ال�سياحة الفل�سطينية تتاأثر بعدة عوامل خارجية )مثل القيود املفرو�سة على احلركة والو�سول اإلى املواقع ال�سياحية وحمدودية 
�سيطرة الفل�سطينيني على بع�ض املواقع(، فقد اأظهرت نتائج البحث اأن هناك اأربعة معيقات هامة تعرت�ض حتقيق النمو يف هذا القطاع ميكن معاجلتها من خالل جهود 

م�سرتكة بني القطاعني اخلا�ض والعام )ال�سكل 25(.
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اأول، �سعف البنية التحتية واخلدمات ال�سياحية تقو�ض اأداء القطاع. على �سبيل املثال، تفتقر العديد من املواقع ال�سياحية الهامة )مثل مدينة نابل�ض القدمية وجبل 
الأربعني يف اأريحا( اإلى لفتات اإر�سادية وتف�سريية كافية، وكذلك اإلى البنية التحتية ال�سياحية الأ�سا�سية، مثل دورات املياه والأر�سفة. ووفقا خلرباء ال�سياحة املحلية 

»يذهب النا�ض اإلى بيت حلم ويف ذهنهم اأنهم �سيمرون بتجربة مقد�سة، ولكنهم بدل من ذلك يجدون بيئة فو�سوية.« 

اإزالة النفايات وتزويد املواقع احل�سرية ذات املناظر اخلالبة )مثل الأ�سواق وال�ساحات التاريخية( باأر�سفة  اإجراء بع�ض التح�سينات ب�سكل �سهل ن�سبيا، مثل  ميكن 
خم�س�سة للم�ساة وتوفري خرائط �سياحية جمانية. وهناك خطوات اأخرى ميكن القيام بها، ولكنها حتتاج اإلى ت�ساميم معمارية وا�ستثمارات كبرية، مثل ترميم الآثار 
املعمارية واملرافق العامة يف مراكز املدن. وبالإ�سافة اإلى وجود فجوات يف البنية التحتية، ي�سري بع�ض املهتمني اأن عدم كفاية الأن�سطة والفعاليات )مثل املهرجانات 

الثقافية والريا�سية والرتفيهية( و�سعف التنوع بني الفنادق واملطاعم يف تقدمي خدمات نوعية ي�سكل عقبات رئي�سية يجب معاجلتها لإطالق النمو. 

ثانيًا، ينظر اإلى ال�سفة الغربية كمنطقة خطرة على الرغم من التح�سينات الرئي�سية يف جمال الأمن باملقارنة مع بدايات العقد املا�سي. ولتغيري هذه النظرة ال�سلبية، 
ل بد من وجود نظام فاعل للرتويج التجاري والت�سويق ال�سياحي )على �سبيل املثال، حملة الرتويج التجاري التي قامت بها كولومبيا للتعامل مع النظرة ال�سلبية املرتبطة 
بتجارة املخدرات - ال�سكل 25(. وغالبًا ما تقود هذه اجلهود، وغريها من جهود اأف�سل املمار�سات  موؤ�س�سة تابعة للقطاع اخلا�ض، مثل جمل�ض ال�سياحة. ولالأ�سف ل 
يوجد يف فل�سطني حاليا موؤ�س�سة منوطة بقيادة حمالت الرتويج لفل�سطني كوجهة �سياحية. فقد ان�سبت جهود وزارة ال�سياحة والآثار على الرتويج للقاءات الأعمال بني 
ال�سركات )على �سبيل املثال، من خالل املعار�ض التجارية(، وهذه العالقات غالبا ما ترتكز على امل�سالح التجارية العامة، ول تهدف اإلى تغيري الت�سورات اخلاطئة عن 

الأرا�سي الفل�سطينية. 

البيع  واأما قنوات  ال�سياحية.  الباقات  الرئي�سية ملبيعات عرو�ض  القناة  باعتبارهم  الأجانب  ال�سفر  اعتمادا كبريا على وكالء  الفل�سطيني  ال�سياحة  يعتمد قطاع  ثالثا، 
املبا�سر، مثل بوابات الإنرتنت اأو برامج اإدارة العالقات مع املوؤ�س�سات )مثل دوائر الأعمال يف الكنائ�ض الدولية الرئي�سية(، فال تزال يف مراحلها الولى. 
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من  والعديد  الفرعية  ال�سياحية  القطاعات  م�ستوى  على  وجود ثالث جمعيات  الرغم من  على  القطاعي:  امل�ستوى  على  املعنية  الأطراف  بني  التن�سيق  واأخريا، �سعف 
موؤ�س�سات القطاع العام ذات ال�سلة، ل زال هذا القطاع يفتقر اإلى الإطار املوؤ�س�سي الالزم لت�سهيل التعاون على نطاق اأو�سع، مما يعيق التخطيط ال�سرتاتيجي والأن�سطة 
الرتويجية. يف هذا املجال، ميكن للقطاع ال�سياحي الفل�سطيني التعلم من جتارب مماثلة )مثل الأردن واملغرب(، حيث حققت هذه الدول مكا�سب كبرية يف عدد الزوار 
ومتو�سط الإنفاق واإيرادات القطاع من خالل موؤ�س�سات التن�سيق التي تنظم العمل اجلماعي بني خمتلف اجلهات املعنية من القطاع اخلا�ض والعام. وقد اأدت مثل هذه 
اجلهود يف الأردن اإلى اإن�ساء جمل�ض ال�سياحة الأردين، اأما يف املغرب فقد اتخذت �سكل موؤمتر �سنوي لل�سياحة. وتعترب جمال�ض ال�سياحة اإحدى الو�سائل الناجحة يف 
جتميع موارد القطاع وتن�سيق جهود بناء القدرات وقيادة حمالت الرتويج الرئي�سية. وقد لعبت اأدوارا حا�سمة يف و�سع الوجهات النا�سئة مثل كو�ستاريكا وتنزانيا ونيبال 

ال�سائحني.  خريطة” اأغلبية  “على 

اإمكانات القطاع يف اأرقام

اإن فر�ض منو قطاع ال�سياحة الفل�سطيني بحلول عام 2030 كبرية واآفاقه وا�سعة. وت�سري حتليالتنا اإلى اأنه بحلول عام 2030، ميكن اأن تنمو م�ساهمة هذا القطاع يف 
الناجت املحلي الإجمايل من 250 مليون دولر يف عام 2012 اإلى 750 مليون دولر يف عام 2030، واأن ينمو عدد العاملني فيه من 17 األفًا اإلى 38 األفًا لنف�ض الفرتة. 
هناك اأي�سا اإمكانية جلذب ما ي�سل اإلى 5.5 مليون زائر �سنويا )مبا يف ذلك حوايل 3.7 مليون �سائح من دول العامل وما يقرب من 1.7 مليون من الفل�سطينيني يف 

اإ�سرائيل( مع مكوث كل منهم ثالث ليال يف املتو�سط بدًل من 2.3 ليال، وزيادة معدل الإنفاق اليومي اإلى نحو 25٪ عن متو�سط الإنفاق احلايل.

ميكن حتقيق هذه الأهداف طويلة الأجل عن طريق الرتكيز على اأربعة قطاعات �سياحية ذات اإمكانات وا�سعة من خالل عدد من املبادرات ال�سرتاتيجية: )1( تطوير 
باقات عن الوجهات ال�سياحية الفل�سطينية اجلاذبة وت�سمينها كجزء من �سناعة ال�سياحة على امل�ستوى القليمي )2( حت�سني التن�سيق على نطاق القطاع وتنفيذ اأن�سطة 
الرتويج ال�سياحي ب�سكل مركزي من خالل جمل�ض ال�سياحة )اأو هيئة تن�سيط ال�سياحة( )3( تطوير العوامل الرئي�سية امل�ساعدة، مثل قنوات البيع والتوزيع، والتدريب 

املهني لل�سيافة، واحل�سول على التمويل .

الرتكيز على اأربعة قطاعات ذات اإمكانات وا�شعة 

هناك اأربعة قطاعات �سياحية قادرة على حتقيق زيادة �سريعة يف عدد الزوار وتعزيز الإيرادات: )1( ال�سياحة الدينية )2( ال�سياحة الثقافية والتاريخية )3( ال�سياحة 
للفل�سطينيني يف اإ�سرائيل )4( �سياح ال�ستات الفل�سطيني .

ال�سياحة الدينية )احلجاج(: على الرغم من اأن التقديرات ت�سري اإلى اأن اأكرث من مليون حاج م�سيحي زاروا بيت حلم يف عام 2012، ت�سري بيانات اجلهاز املركزي   .1
لالإح�ساء الفل�سطيني وبع�ض الأطراف املعنية الذين اأجريت معهم املقابالت اإلى اأن اأقل من 25٪ منهم ق�سوا ليلة فندقية واحدة يف بيت حلم، كما اأن 25٪ فقط 
ممن زوار بيت حلم يقومون بزيارة مواقع م�سيحية اأخرى يف اأريحا ونابل�ض و�سمال ال�سفة الغربية. وهذا يدل على وجود فر�سة لزيادة ليايل املبيت لهوؤلء ومتديد 
متو�سط مدة اإقامتهم من خالل تطوير باقات حج �ساملة. اأما ال�سياح امل�سلمون فيمثلون ما ن�سبته 10٪ فقط من جمموع زوار ال�سفة الغربية، على الرغم من وجود 
امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة يف ال�سفة الغربية، اللذان ميثالن وجهة احلجيج من امل�سلمني. هذا بالإ�سافة اإلى العديد من املواقع الإ�سالمية الأخرى )مثل احلرم 
الإبراهيمي ومقام النبي مو�سى(. ومبا اأن ن�سبة كبرية من الزوار امل�سلمني قد يواجهون �سعوبات يف ال�سفر اإلى فل�سطني، فاإن دور القطاع اخلا�ض هنا هو الرتكيز 

على امل�سلمني الذين ل يجدون �سعوبة يف احل�سول على التاأ�سرية الإ�سرائيلية )مثل م�سلمي اململكة املتحدة والوليات املتحدة والحتاد الأوروبي(. 

والع�سر  الع�سر احلجري احلديث  اإلى  تاريخها  يعود  التي  والتاريخية  الأثرية  املواقع  كبريا من  الفل�سطينية عددا  املدن  ت�سم  والثقافية:  التاريخية  ال�سياحة   .2
الروماين واخلالفة الإ�سالمية الولى والدولة العثمانية. والعديد من هذه املواقع تعترب مكملة لآثار موجودة يف الأردن واإ�سرائيل. ويف حال مت تزويد هذه املواقع 
بو�سائل الراحة املنا�سبة واخلدمات امل�ساعدة، فاإنها �ست�سبح من مواقع اجلذب ال�سياحي النوعية، ما ي�سكل قاعدة لبناء املجموعات ال�سياحية، والتي ميكن 
الرتويج لها بعد ذلك �سمن اإطار اأو�سع من خالل ال�سراكات مع رواد ال�سياحة يف كل من اإ�سرائيل والأردن، وذلك جلذب عدد من زوار اإ�سرائيل والأردن لزيارة 

فل�سطني من جهة، ولرفع العدد الإجمايل لل�سياح القادمني اإلى املنطقة من جهة ثانية. 

ال�سياحة الرتفيهية لفل�سطينيي اإ�سرائيل: ميثل الزوار الفل�سطينيون القادمون من اإ�سرائيل �سريحة �سياحية متنامية )ارتفع عددهم من 31 األفًا يف عام 2000   .3
اإلى 67 األفًا عام 2012(، وي�سكلون حاليا نحو 30٪ من اإجمايل ال�سياح القادمني. وما مييز هوؤلء الزوار بالذات اإنفاقهم العايل ومرونتهم )حيث ياأتون من 
اإ�سرائيل للت�سوق والرتفيه يف نهاية الأ�سبوع، وعادة ما يكونون اأقل عر�سة للمخاوف الأمنية مقارنًة بال�سياح الدوليني(. اإن ال�ستمرار يف تو�سيع اأماكن القامة 
والرتكيز على الأن�سطة التي تلبي حاجات هذه ال�سريحة )�سريحة �سريعة النمو ولها �سبكة عالقات وا�سعة(، مع الأخذ بعني العتبار قدرتها ال�سرائية، ميكن اأن 

يعزز ا�ستقرار القطاع والنمو دون احلاجة اإلى برامج ترويجية على نطاق وا�سع. 
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�سياح ال�ستات الفل�سطيني: على الرغم من اأن فل�سطينيي ال�ستات ميثلون �سريحة �سياحية �سغرية ن�سبيا )تقدر باأقل من 100 األف زائر �سنويا(، اإل اأن ت�سجيع   .4
هذه ال�سريحة على زيارة الأرا�سي الفل�سطينية ميكن اأن ي�سكل ا�ستثمارا واعدًا. ويف الأ�سواق الأخرى حيث توجد جاليات كبرية، مثل اإ�سرائيل واأيرلندا ولبنان، 
اإلى جانب الفوائد املبا�سرة  اإيرادات غري مبا�سرة  اأو الربامج ال�سياحية الرتاثية( يف حتقيق  جنحت جهود جذب �سياح ال�ستات )من خالل الزيارات املمولة 
لل�سركات ال�سياحية. وميكن اأن تت�سمن الفوائد غري املبا�سرة املحتملة ل�ستهداف هذه ال�سريحة بناء وتو�سيع ال�سبكات الجتماعية والتجارية الفل�سطينية، وتوفري 

فر�ض لت�سجيع ال�ستثمار .

تطوير املدن كوجهات �شياحية

اأثبتت جتارب الأ�سواق الأخرى )مثل اأم�سرتدام اأو دبي( اأن تطوير بع�ض املدن كوجهات �سياحية )بدل 
من الرتويج للقطاع ككل( ميكن اأن يكون و�سيلة فعالة لزيادة عدد ال�سياح �سمن �سرائح حمددة. 

من  الفل�سطيني  ال�سياحي  القطاع  لتمكني  الأهمية  بالغ  عن�سرا  الراقية  ال�سياحية  املدن  تطوير  يعترب 
املعامل  العظمى من  الغالبية  اأن  بالذكر  لفرتات طويلة. ومن اجلدير  لالإقامة  الزوار  املزيد من  جذب 
الدينية والتاريخية الفل�سطينية ل تبعد اأكرث من �ساعتني يف ال�سيارة اأو احلافلة عن املدن الإ�سرائيلية 
و/اأو الأردنية. هذا القرب من الأ�سواق الأكرث ن�سجا قد يكون �سالحًا ذا حدين: فمن ناحية، ميكنه اأن 

ي�سهل و�سول ال�سياح اإلى الأرا�سي الفل�سطينية، ومن ناحية اأخرى، ميكن اأن يجعل الفنادق واملطاعم الفل�سطينية هدفا للمناف�سة من قبل املطاعم والفنادق الإ�سرائيلية 
والأردنية. اإن و�سع خطط �ساملة للمدن ال�سياحية واإدخال حت�سينات على البنية التحتية ال�سياحية وو�سع “باقات �سياحية” للمدن ي�ستمل على الأن�سطة والفعاليات )مثل 
املهرجانات املو�سمية( وتطوير الفنادق واملطاعم املميزة )على �سبيل املثال، داخل املباين التاريخية املرممة( ميكن اأن يرتك انطباعا خا�سا لدى الزوار واأن يجعل املدن 

الفل�سطينية )ولي�ض فقط املواقع ال�سياحية املنت�سرة هنا وهناك( وجهة لل�سياح. 

ت�شمل امل�شاريع املحتملة للمدن ال�شياحية:

خطة اأريحا: قد يتم بناء هذا امل�سروع حتت م�سمى »اأريحا: اأقدم مدينة يف العامل«، وي�سمل ترميم املباين التاريخية )مثل وينرت بال�ض هوتل( وا�ستغاللها لأغرا�ض 
جتارية متنوعة وحتديد اأولويات ال�ستثمارات الالزمة يف البنية التحتية والإقامة واملطاعم واملحال التجارية. ومن �ساأن بناء مرافق �سياحية جديدة )مثل متحف يركز 

على تاريخ احل�سارات التي �سكنت اأريحا( اأن ير�سخ الهوية الثقافية لأريحا يف عيون الزوار املحتملني.

• �سندوق تطوير فنادق القد�ض ال�سرقية: ميكن اإن�ساء �سندوق ا�ستثمار للم�ساعدة يف تو�سيع نطاق العرو�ض الفندقية و�سمان اأن القد�ض ال�سرقية تقدم لزوارها 	
اأماكن فريدة وجذابة لالإقامة، ما ي�سجع الزوار على متديد اإقامتهم املخطط لها يف املدينة.

مبادرة تطوير بيت حلم: ي�سمل هذا امل�سروع )قيد التطوير حاليا( التعريف ببيت حلم كمدينة �سياحية، مع الرتكيز على اأهمية املدينة بو�سفها مهد ال�سيد امل�سيح. 
و�سيقوم امل�سروع برتميم �ساحة املهد ومركز املدينة، وذلك لإن�ساء اأر�سفة جذابة وممرات للم�ساة. كما ي�سمل اأي�سا اإجراء اإ�سالحات �ساملة للبنية التحتية للمدينة. 

ويهدف امل�سروع اإلى زيادة جمالية املدينة وتو�سيع املرافق والأن�سطة داخل بيت حلم واملنطقة املجاورة.  

• خطة تطوير البلدة القدمية يف نابل�ض: يهدف هذا امل�سروع اإلى ترميم وتطوير �سامل للبلدة القدمية يف نابل�ض. وي�ستمل م�سروع الرتميم على خيارات متعددة، من 	
�سمنها التطوير الفندقي الفريد داخل اأ�سوار البلدة القدمية، وتن�سيط و�سط املدينة، ون�سر الالفتات واملعلومات الهادفة اإلى اإعادة اإحياء الرتاث الديني والثقايف. 
ويف حني اأن هذه املبادرات قد ت�ستقطب ال�سياحة الدينية بالذات )ب�سبب وجود بئر يعقوب والأقلية ال�سامرية(، اإل اأن اجلهود ميكن اأن تن�سب اأي�سا على جعل 

املدينة وجهة لل�سياحة التاريخية والثقافية، بالإ�سافة اإلى �سياحة »الرتاث« التي ت�ستهدف ال�ستات الفل�سطيني يف املقام الأول. 

كيف رممت دبي حي الب�شتكية 

يف عام 2006، قامت بلدية دبي برتميم احلي التاريخي يف الب�ستكية مبا يحويه من م�ساكن كان يقطنها الأثرياء من جتار اللوؤلوؤ يف القرن التا�سع ع�سر، وذلك من خالل :

• جتميل وترميم �سوارع املدينة القدمية؛	

• ترميم املنازل التاريخية املبنية على الطراز املعماري التقليدي، والتي ت�سم اأبراج الرياح ومواد بناء تقليدية؛	

لها هويتها اخلا�سة. بيت حلم  »كل مدينة فل�سطينية 
الغذاء  هي  نابل�ض  التاريخ،  هي  اأريحا  الدين،  تعني 

واحلياة الفل�سطينية«

عامل بال�سياحة املحلية



48

ما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل بورتالند تر�شت

• متاحف �سغرية متخ�س�سة )مع معلومات تاريخية وتو�سيحية( يف جميع اأنحاء املدينة القدمية؛	

• خرائط ميكن طباعتها وحتميلها وا�ستخدامها يف جولت ذاتية التوجيه على الأقدام �سواء لالأفراد اأو للمجموعات ال�سياحية. تقود هذه اخلرائط ال�سياح اإلى املباين 	
التاريخية التي مت حتويلها اإلى جممعات جتارية راقية، مبا يف ذلك:

• املعار�ض الفنية؛	

• املقاهي واملطاعم؛	

• فندق راق )فندق بوتيك(. 	

اإن�شاء جمل�ص ال�شياحة )اأو هيئة ت�شجيع ال�شياحة( كهيئة م�شوؤولة عن الرتويج التجاري والت�شويق ال�شياحي

يف اإطار خطط املدن ال�سياحية، ميكن لقطاع ال�سياحة ال�ستفادة من ارتباطه باأ�سماء مدن �سياحية 
معروفة مثل بيت حلم واأريحا. ويف هذا الإطار، فان اإطالق حمالت ترويجية مبا�سرة يتطلب تن�سيقا 
وا�سعا مع اجلهات املعنية من القطاعني اخلا�ض والعام، وخربة يف جمال الت�سويق والتمييز التجاري، 
من  قوي  وبدعم  اخلا�ض  القطاع  بقيادة  املجل�ض  اإن�ساء  فاإن  ولذلك  كبرية.  راأ�سمالية  واإمكانيات 
القطاع العام )على �سبيل املثال يف اإطار �سراكة بني القطاعني اخلا�ض والعام( �سي�سهم يف توفري 
هذه املتطلبات الثالثة )التن�سيق والرتويج وتوفري راأ�ض املال(. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اإن�ساء ما 

يعرف با�سم »قيادة القطاع« بهدف الدخول يف �سراكة مع نظرائه يف الأردن واإ�سرائيل وغريها من الأ�سواق من اأجل تعزيز الباقات ال�سياحية الإقليمية .

حت�شني العوامل التمكينية االإ�شافية

هناك ثالثة عوامل متكينية من املرجح اأن ت�سهم ب�سكل كبري يف تطوير قطاع ال�سياحة الفل�سطيني:

• قنوات البيع والتوزيع: تو�سيع قدرات احلجز الآمن عرب الإنرتنت جلذب املزيد من امل�سافرين الأفراد وو�سع برنامج لإدارة العالقات مع العمالء من املوؤ�س�سات 	
الرئي�سية )مثل منظمي جولت احلج اإلى الكنائ�ض(. 

• جودة اخلدمة: اإن اإن�ساء كلية فندقية بال�سراكة مع موؤ�س�سة دولية رائدة يف هذا املجال من �ساأنه زيادة جودة اخلدمة يف املن�ساآت ال�سياحية الفل�سطينية .	

• احل�سول على التمويل وا�ستدامة امل�ساريع: ي�سهم حت�سني و�سول ال�سركات ال�سياحية اإلى التمويل واملعلومات يف تعزيز منو هذا القطاع. ويف هذا الإطار، فاإن �سراكة 	
القطاع اخلا�ض والعام، و/اأو اإن�ساء �سناديق للتمويل امل�ساهم �سوف تكون مبثابة الركائز الأ�سا�سية خلطط املدن ال�سياحية. وميكن اإن�ساء وتن�سيق عمل هذه الهيئات 
من قبل قيادات القطاع اخلا�ض مع ا�ستثمارات وخماطر فردية حمدودة. هناك اأي�سا بع�ض الإجراءات التحفيزية الإ�سافية التي ت�سمل تعزيز �سفافية ال�سوق من 
خالل ت�سكيل فريق �سغري ملراقبة ال�سوق وو�سع املعايري الرئي�سية والجتاهات التي ت�ساعد يف و�سع خطط ا�سرتاتيجية �سليمة. واأخريا، ميكن للقطاع ا�ست�سافة 

املوؤمترات الدولية العادية لت�سجيع ال�ستثمار )رمبا حتت رعاية جمل�ض ال�سياحة اأو جمموعة من �سناديق تطوير املدن ال�سياحية(. 

التنفيذ

ميكن تنفيذ هذه املبادرات من خالل عدد من امل�ساريع املحفزة، بحيث يتم تطويرها على مراحل بغر�ض ال�ستفادة من الفر�ض املتاحة على املدى الق�سري واملتو�سط 
والطوي .

»اأريحا ل تزال لديها مكانة خا�سة يف عقول النا�ض، ولكننا 
بحاجة اإلى اإعادة واقع املدينة من جديد وفقا لذلك«

عامل بال�سياحة املحلية
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مشاريع لقطاع السياحة): 26(شكل 

المدى المتوسط
 سياق على اعتمادا رئيسية مواقع 3-2  تطوير•

 غزة، في بحري منتجع مثل( المستقبل
)الخليل أو سبسطية،

 الفنادق عدد زيادة( السياحية بالمرافق األرتقاء•
 وحمالت العليا المستويات ومتابعة )والمطاعم
.التسويق

 برامج وتطوير البيئية السياحة عروض توسيع•
 اإلقليميين الشركاء أو األردن مع مشتركة
اآلخرين

  المعالم / جديدة ريادية مرافق في االستثمار•
 فنادق 2-1 رئيسي، متحف المثال سبيل على(

)اإلسالمية

  :التمكينية العناصر•
 منظمة خالل من السوق شفافية تحسين•

 المركزية السوق أبحاث
القدرات لبناء دولية برامج•
  االستثمار على الحصول فرص تحسين•

وغيرها التنمية صناديق طريق عن

 القدس مثل( المدن مشاريع من الثانية الموجة إطالق•
)القديمة البلدة نابلس الشرقية،

 الوجهات مدن في المتاحف مشاريع وإغناء تطوير•
.الرئيسية

 مع المباشر التسويق وتوسيع للحجاج المرافق تحسين•
الكنائس

 األردن مع المشتركة السياحة عروض تطوير•
 والتاريخية  الثقافية للسياحة

لحم بيت / أريحا لمدينة التمييز حمالت إطالق•

 في للفلسطينيين الوصول مبادرات وإطالق توسيع•
 وعقد مركزية مؤسسة انشاء ذلك في بما المهجر

السنوية المؤتمرات

:التمكينية العناصر•
 المدونة اإلنترنت، عبر التواجد تطوير•

اإلنترنت عبر الحجز وقدرات إإللكترونية،
 تشغبل مثل( الداخلية المواصالت تحسين•

 )القصيرة  للرحالت حافالت
 األراضي، منح مثل( شامل حوافز نظام•

  المدعومة التحتية والبنية الضرائب، وتخفيض
 في المعلومات وعروض اإلشارات تحسين•

الكبرى المدن

المدى القصير

المدى الطويل

 متعددة خطة الرئيسية، المشاريع إطالق•
وأريحا لحم بيت مشاريع لتطوير السنوات

 مع للضيافة المهني للتدريب مدرسة إنشاء•
دولي شريك

 وإقامة الدينية األعياد مهرجانات وترويج توسيع•
الكنيسة مع للعالقة ومدراء للحج تجريبية مكاتب

  األردنيين للسياح عروض تعزيز تحسين•
.اسرائيل في والفلسطينيين

 الضفة في الثقافي التراث مشاريع إطالق•
الغربية

  منظمي طريق عن الدوليين الشركاء تحديد•
السياحية الرحالت

:التمكينية العناصر•
  العالمة محرك مركزية وتعزيز إنشاء -

)السياحة هيئة مثل( التجارية
 وبيانات  فلسطين في السياحة مجلس إنشاء -

الوطنية السياحة أنشطة اعتماد
 وسهولة للمدينة التحتية البنية في االستثمار -

إليها الوصول
التصنيف نظام وتمكين إنشاء -

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�شري

ميكن اأن تتحرك ال�سركات الفل�سطينية فورا باجتاه تعزيز ال�سراكات الدولية لتح�سني البنية التحتية 
وقد  الوا�سعة.  الإمكانات  ذات  ال�سياحية  املناطق  بع�ض  يف  والأن�سطة  الفعاليات  وتوفري  ال�سياحية 

تو�سلنا يف حتليالتنا اإلى عدد من امل�ساريع التي ميكن البدء بتنفيذها على الفور، وت�سمل:

• واإن�ساء 	 الدينية  والأعياد  املهرجانات  وت�سويق  لتنظيم  ميكن  للحجيج:  دينية  فعاليات  تنظيم 
مكتب اإدارة عالقات احلج والكني�سة اأن ي�سهم يف زيادة اليرادات من خالل زيادة اإنفاق الزوار. 

• املحلية )مثل احلفالت 	 للفعاليات  الزمني  اإدخال حت�سينات على اجلدول  اإ�سرائيل بطريقة اكرث فاعلية:  القادمني من  العرب  للزوار  ال�سياحة  العرو�ض  ت�سويق 
املو�سيقية والعرو�ض امل�سرحية واملعار�ض ومباريات كرة القدم( التي ت�ستهدف على وجه التحديد هذه ال�سريحة من الزوار وبدء حملة ترويجية لأريحا كمدينة 

�سياحية ومركزا لل�سياح العرب القادمني من اإ�سرائيل .

•  تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية: جذب عدد كبري من ال�سياح من جميع القطاعات من خالل تنظيم جمموعة من الأن�سطة التي تهدف اإلى الحتفال بالثقافة 	
املحلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وميكن اأن ت�سمل هذه املهرجانات عرو�سا للرق�ض واملو�سيقى املحلية، وت�سويق املنتجات الفل�سطينية، واملهرجانات ال�سينمائية، 

والحتفالت بالأعياد الرئي�سية )مثل عيد امليالد وعيد الف�سح وعيد الفطر وعيد ال�سحى و�سهر رم�سان(، �سواء على النطاق املحلي اأو امل�ستوى الوطني.

• افتتاح كلية فندقية لتقدمي التدريب املهني: نظرا للحاجة امللحة لتح�سني اخلدمات التي يقدمها قطاع ال�سياحة، فان اإن�ساء كلية فندقية تركز على التدريب املهني 	
ميكن اأن ت�سكل فر�سة لتحفيز ال�سياحة، كما توفر يف نف�ض الوقت فر�سًا ا�ستثمارية. ويف هذا الإطار ميكن اإن�ساء فندق ربحي يوفر تدريبا فعال )حتت اإ�سراف 
هيئة تدري�سية واإدارية( يف جميع املراكز ال�سياحية الرئي�سية. هذا وتقوم كل من جامعة بيت حلم وجمعية الفنادق العربية )بالتعاون مع جمعية منظمي اجلولت 

ال�سياحة يف الأرا�سي املقد�سة( حاليا با�ستك�ساف الفر�ض يف جمال التدريب على اخلدمات الفندقية يف اأريحا.

»يجب اأن تكون بيت حلم املكان املف�سل للحجاج للبقاء«

عامل بال�سياحة املحلية



50

ما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل بورتالند تر�شت

وت�سري التجارب الدولية يف هذا املجال اإلى اأن هذه الكليات ميكن اأن تعمل كفنادق �سغرية اأو متو�سطة احلجم حتتوي على مطاعم تقدم كافة اخلدمات، حيث ي�سكل 
الطالب معظم املوظفني، وبالتايل توفري التدريب العملي كجزء من املناهج الدرا�سية. كما ميكن ال�ستعانة ب�سريك دويل للم�ساعدة يف ت�سميم املناهج الدرا�سية و�سمان 

جودة املعايري التعليمية. 

• مبادرة متعددة ال�سنوات لتن�سيط املدن ال�سياحية وتطوير البنى التحتية للمواقع ال�سياحية: يتم الرتكيز هنا على بع�ض الأولويات، مثل املراحل الأولى من مبادرة 	
تطوير بيت حلم، وخطة تطوير اأريحا اإلى مدينة �سياحية، واإطالق �سندوق تطوير فنادق القد�ض ال�سرقية.

• بوابة اأريحا: يتكون هذا امل�سروع )الذي يعترب جزءا ل يتجزاأ من خطة تطوير اأريحا اإلى مدينة �سياحية( من مبان �سكنية وجتارية وترفيهية )مثل متحف( وتنظيم 	
رحالت اإلى اأح�سان الطبيعة، وذلك بهدف تعزيز جاذبية اأريحا كوجهة �سياحية. يهدف هذا امل�سروع )الذي من املتوقع اأن يقام على 3000 دومن( اإلى تطوير 

اأريحا كوجهة �سياحية عاملية .

• مبادرات توعية فل�سطينيي ال�ستات: ي�سعى قطاع ال�سياحة حاليا اإلى ا�ستك�ساف اإمكانيات ا�ستهداف ال�ستات الفل�سطيني يف الأردن )�سريحة كبرية وقريبة واإمكانية 	
اإلى ال�سفة الغربية �سهلة ن�سبيا( من خالل بذل املزيد من اجلهود نحو تو�سيع الربامج القائمة، مثل مبادرة رحلة اعرف تراثك ال�سبابية اأو موؤمترات  دخولها 

ال�ستثمار.

• الثالث من 	 اإجراء البحوث املتخ�س�سة وحتديد الفر�ض يف الأ�سواق اخلارجية )مثل اجليل  ال�سياحية  التعرف على الأ�سواق اخلارجية: ميكن ملنظمي اجلولت 
ال�ستات يف بع�ض دول اأمريكا الالتينية، وال�سراكة مع الكني�سة الكاثوليكية يف ت�سيلي(. 

الت�سنيف  مقايي�ض  نظام  وو�سع  فل�سطيني،  �سياحة  ت�سكيل جمل�ض  على  تركز  اأن  والعام  اخلا�ض  القطاعني  ينبغي جلهود  الق�سري:  املدى  مل�ساريع  التمكينية  العوامل 
والدرجات )للفنادق واملطاعم( وو�سع مناهج درا�سية و�سهادات موحدة لأن�سطة ال�سياحة )وذلك لدعم مبادرة التدريب املهني(. كما اأن هناك حاجة لال�ستثمار بغر�ض 

متويل البنية التحتية اجلديدة للمدن ال�سياحية، وخا�سة �سبكات املياه والكهرباء خلدمة اأعداد متزايدة من الزائرين. 

امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�شط

على املدى املتو�سط، يجب اأن يتحول الهتمام نحو ال�سعي لال�ستفادة من املميزات اجلاذبة للمدن ال�سياحية من خالل حت�سني قنوات الرتويج والتوزيع، وذلك بالتزامن 
مع التو�سع يف برامج �سياحية دولية م�سرتكة وترويج �سياحة احلج الإ�سالمية. بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن تطوير عدد من املواقع الثانوية التي ميكن اأن ت�سمح با�ستهداف 

�سرائح �سياحية جديدة. وباإمكان احلكومة اأي�سا ا�ستك�ساف اإمكانيات التو�سع يف احلوافز القطاعية.

اأما اأهم امل�شاريع الواعدة املحتملة على املدى املتو�شط فت�شتمل على:

• حت�سني مرافق ال�سياحة الدينية )مرافق احلج(: لزيادة اأعداد الزائرين، ل بد من اإدخال حت�سينات كبرية على املرافق ال�سياحية. وميكن اأن ت�سمل هذه الأن�سطة 	
تطوير مرافق ذات جودة عالية بالقرب من املواقع الدينية، كاملتاحف اجلديدة اأو ترميم القائم منها، والتي بدورها حتتاج اإلى التو�سع يف التدريب املهني. بالإ�سافة 
زيادة عدد مكاتب احلج  واأريحا، وكذلك  وبيت حلم  نابل�ض  ال�سياحية، مثل  املدن  الفنادق يف  زيادة عدد  اإلى  الفل�سطينية  ال�سركات  بع�ض  ت�سعى  اإلى ذلك، قد 

والرتكيز على الكنائ�ض ب�سكل مبا�سر. 

• حمالت ترويجية لبيت حلم واأريحا: ميكن زيادة حجم ال�سياحة التاريخية والثقافية من خالل حمالت الرتويج لبيت حلم واأريحا. اأما التو�سع يف بناء الفنادق 	
الراقية )فنادق البوتيك( وفنادق »املبيت والإفطار« يف نابل�ض واخلليل وجنني، فقد ي�ساعد على جذب املزيد من الزوار .

•  بناء »مدينة �سوء القمر«: كجزء من خطة تو�سيع العرو�ض ال�سياحية يف اأريحا، يجري الآن العمل على م�سروع يف �سمال اأريحا يقع على م�ساحة 4200 دومن، 	
و�سي�سم مرافق ترفيهية و�سياحية م�ساحتها الإجمالية 200 دومن. وي�ستهدف هذا امل�سروع ال�سياح املحليني والدوليني، حيث يوفر لهم العديد من و�سائل ال�ستجمام، 

مبا يف ذلك حديقة مائية وبحرية والعديد من الفنادق.

• مبادرات توعية فل�سطينيي ال�ستات: بالإ�سافة اإلى امل�ساريع ذات ال�سلة على املدى الق�سري، ميكن اإن�ساء موؤ�س�سة للتوا�سل مع ال�ستات، والتي من املتوقع اأن تعمل 	
من خالل ثالثة اأو اأربعة مكاتب خارجية، على �سبيل املثال يف ت�سيلي والأردن ودول جمل�ض التعاون اخلليجي. ول بد يف نف�ض الوقت من دعم املبادرات القائمة 

للتوا�سل مع ال�ستات وتعميمها على نطاق وا�سع .
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•  تطوير الربامج ال�سياحية بال�سراكة مع الأردن جلذب ال�سياحة التاريخية والثقافية: من �ساأن اإطالق اثنني اأو ثالثة من الربامج ال�سياحية بال�سرتاك مع الأردن، 	
وال�ستفادة من قنوات الرتويج والبيع الأردنية اأن جتذب اأعدادا اأكرب من ال�سياح اإلى فل�سطني والأردن. وميكن اأن ت�ستمل الربامج امل�سرتكة على باقة ال�سياحة 
الإ�سالمية )مبا فيها الرتويج للم�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة ومقام النبي مو�سى واحلرم الإبراهيمي، وكذلك املواقع الأردنية مثل جبل مو�سى – جبل نبو، اأو باقة 

املوقع الأثرية، مبا يف ذلك ق�سر ه�سام والبلدة القدمية يف نابل�ض، وكذلك البرتاء وجر�ض يف الأردن(. 

العوامل التمكينية مل�ساريع املدى املتو�سط: ينبغي اإدخال حت�سينات على العوامل التمكينية الأ�سا�سية على املدى املتو�سط. ففي هذه املرحلة، �سيكون هناك على الأرجح 
حاجة لإن�ساء موؤ�س�سة مركزية تتولى مهام الرتويج التجاري والت�سويق ال�سياحي )رمبا تتولى اإن�ساءها هيئة ت�سجيع ال�سياحة(. كما ت�سمل هذه التح�سينات تعزيز تواجد 
نظام  اإدخال حت�سينات على  ينبغي  اإلى ذلك،  بالإ�سافة  الإنرتنت.  اإمكانيات احلجز عرب  وتو�سيع  النرتنت،  ال�سفر على  الفل�سطينية على مواقع  ال�سياحية  ال�سركات 
املوا�سالت داخل املدن، من خالل تنظيم اأف�سل ل�سيارات الأجرة وحافالت النقل. ويحبذ توفر نظام حوافز �سامل )قائم على املعايري الدولية، مبا يف ذلك منح الأرا�سي 

واحلوافز ال�سريبية التي ت�ستهدف حتفيز ال�ستثمار(. واأخريا، ل بد من تطوير الالفتات والإر�سادات يف املدن الرئي�سية.

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل

ينبغي اأن تركز التح�سينات على املدى الطويل على حمورين رئي�سيني: زيادة عدد الزوار ذوي الإنفاق املرتفع، وحت�سني الت�سالت مع الأ�سواق الدولية، وذلك خللق 
الفر�ض لتدفق اأعداد كبرية من ال�سياح من الدول املجاورة، مثل دول جمل�ض التعاون اخلليجي. وفيما يلي اأهم امل�ساريع الواعدة:

• تطوير �ملزيد من �ملدن �ل�ضياحية: مع �لتاأكيد على �رتباط هذه �ملبادر�ت بالآفاق �ل�ضيا�ضية �مل�ضتقبلية، وميكن �أن ت�ضمل هذه �مل�ضاريع، على �ضبيل �ملثال ل �حل�ضر، 	
تطوير منتجع بحري يف غزة اأو البحر امليت، وتطوير املواقع التاريخية يف �سب�سطية والبلدة القدمية يف اخلليل.

• اأذواق 	 بناء على  القائمة  الفنادق واملطاعم  ي�سمل ذلك تطوير  اأن  امل�ستهدفة: ميكن  الأ�سواق  ال�سا�سية يف  الفئات  الراقية من جميع  ال�سياحية  ال�سرائح  متابعة 
ال�سرائح الراقية، والقيام بحمالت ت�سويقية عرب قنوات منتقاه، وتنظيم الفعاليات املميزة الراقية وت�سهيل الزفاف ال�سياحي يف الكنائ�ض واملواقع التاريخية. 

• تو�سيع باقات ال�سياحة البيئية: ميكن تو�سيع عرو�ض ال�سياحة البيئية وو�سع برامج م�سرتكة مع الأردن واإ�سرائيل )حيث ل يزال هذا القطاع يف بداياته ولكنه ينمو 	
با�ستمرار(.

• اإ�سالميني من الفنادق الفاخرة التي حتوي مرافق خم�س�سة لل�سياح من دول جمل�ض التعاون 	 اإن�ساء فندق اأو فندقني  ت�سجيع ال�سياحة الإقليمية: ميكن للقطاع 
اخلليجي. 

العوامل التمكينية مل�ساريع املدى الطويل: على املدى الطويل، �سوف يحتاج القطاع لتح�سني �سفافية ال�سوق من خالل موؤ�س�سات مثل هيئة مركزية لأبحاث ال�سوق. وباإمكان 
القطاع اأي�سا ا�ستحداث برامج دولية لبناء القدرات يف جمالت معينة مثل ت�سويق وترويج الوجهات ال�سياحية )وميكن يف هذا الإطار ال�ستفادة من جتربة هيئة تن�سيط 

ال�سياحة يف الأردن(. واأخريا، ل بد من ت�سجيع زيادة فر�ض ال�ستثمار )مثاًل من خالل اإن�ساء �سناديق التنمية ال�سياحية(. 
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7. البناء والت�شييد

الركائز اال�شرتاتيجية

• حت�سني التن�سيق القطاعي وخف�ض تكاليف الأداء .	

• زيادة الوحدات ال�سكنية مي�سرة التكلفة.	

• زيادة الإنتاجية الكلية للقطاع .	

قطاع البناء والت�سييد هو واحد من اأكرب القطاعات يف القت�ساد الفل�سطيني ومن اأكرث القطاعات 
ا�ستيعابًا للعمالة. فمنذ عام 2006، ينمو هذا القطاع مبعدل �سنوي يقدر بـ 20.5٪، كما اأنه اأكرب 

القطاعات اإ�سهاما يف منو الناجت املحلي الإجمايل منذ ذلك احلني.

قطاع هام ولكن عر�سة للتقلبات يف حني اأن قطاع البناء اأ�سهم مببلغ 1.4 مليار دولر يف القت�ساد 
اإذا  دولر  ملياري  املحلي(– وبنحو  الناجت  اإجمايل  من   ٪14 2012 )حوايل  عام  الفل�سطيني يف 
اعتربنا القطاع العقاري جزءا منه، ل يزال هذا القطاع واحدا من اأكرث القطاعات تقلبا، حيث اأنه 

�سديد احل�سا�سية للظروف ال�سيا�سية غري امل�ستقرة. يذكر اأن جزءا كبريا من النمو الذي حققه هذا القطاع منذ عام 2007 يعود الف�سل فيه اإلى معونات اجلهات املانحة 
التي ت�ستهدف امل�ساريع التنموية. 

كما اأن الأهمية الن�سبية لهذا القطاع تختلف اأي�سا بني اقت�سادات ال�سفة الغربية وقطاع غزة )ال�سكل 27(. فالأهمية الن�سبية للبناء يف قطاع غزة )من حيث النمو 
وتوفري فر�ض العمل( اأكرب من نظريتها يف ال�سفة الغربية، ولكن ل يزال هذا القطاع يف غزة يعاين من قيود على ا�سترياد املواد اخلام وغريها من م�ستلزمات البناء. 

اأما النتعا�ض يف هذا القطاع بعد عام 2008 فكان بالأ�سا�ض نتيجة لأن�سطة اإعادة الإعمار يف اأعقاب احلرب يف تلك ال�سنة.

مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي اإلجمالي): 27(شكل 

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر

مليون دوالر/  2004باألسعار الثابتة لسنة األساس 

6.8 3.8 2.8 3.9 5.3 6.3 7.3 6.8 7.4 8.7 9.7 11.8 10.8

:اإلجمالي المحلي الناتج من %
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315.7

346.2

41.6

387.8

418.6

538.4
562.2

895.2

541.6

955.7

غزة
الضفة الغربية

من  للمزيد  حاجة  هناك  و�ستكون  ينمو،  مواطنينا  »عدد 
ال�سباب. نحن مطالبون  امل�ساكن، خ�سو�سا لالأزواج من 

ببناء م�ساكن من�سجمة مع م�ستويات الدخل ب�سكل �سليم«

الرئي�ض التنفيذي ل�سركة تنمية عمرانية كربى
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على الرغم من هذه التقلبات، ل يزال اإ�سهام هذا القطاع يف العمالة مرتفعا، حيث ي�ستوعب حاليا ما ن�سبته 14.4٪ من اإجمايل العمالة الفل�سطينية. وبرغم النمو 
املطرد منذ عام 2002/2001، اإل اأن عدد الأ�سخا�ض الذين يعملون يف هذا القطاع حاليا )حيث و�سل العدد اإلى 112 األف عامل يف عام 2012( لي�ض اأكرب بكثري من 

الرقم الذي �سجل يف عام 2000 )حوايل 103 اآلف عامل( )انظر ال�سكل 28(.

يف عام 2012، ارتفع عدد الأيدي العاملة يف اأن�سطة البناء يف قطاع غزة بن�سبة 30٪ مقابل 3٪ فقط يف ال�سفة الغربية. كما اأن حوايل 40٪ من اإجمايل العاملني يف 
هذا القطاع يعملون يف اإ�سرائيل اأو امل�ستوطنات )اأي 57٪ من جممل العمالة الفل�سطينية يف اإ�سرائيل وامل�ستوطنات(. 

%   -توزيع العاملين في قطاع اإلنشاءات حسب مكان العمل ): 28(شكل 

2012-2000 لإلحصاء المركزي الجهاز العمل قوة مسح :المصدر

+10% p.a.
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جميع عمال البناء من الضفة الغربية وقطاع غزة باأللف 

والمستوطنات إسرائيل
غزة

الغربية الضفة

العمل عن العاطلين تشمل ال

19.4 14.2 10.7 12.9 11.5 12.8 11.0 10.9 10.7 11.7 13.2 13.9 14.4

:1العاملين إجمالي من ٪

ميكن تق�سيم قطاع البناء والت�سييد اإلى ق�سمني: القطاع العقاري التجاري وال�سكني، وقطاع البنية التحتية. ومن اجلدير بالذكر اأن اقرتاح توقعات حول منو هذا القطاع 
على املدى الطويل يعترب عملية �سديدة ال�سعوبة، وذلك ل�سببني اأولها الدور الكبري للم�ساعدات التنموية يف تطوير البنية التحتية، وثانيها القيود اخلارجية اخلارجة عن 

�سيطرة القطاع اخلا�ض.

ولذلك �سرنكز يف هذا التقرير على قطاع العقارات ال�سكنية. يف عام 2012، بلغ حجم الإنفاق على املباين ال�سكنية 380 مليون دولر من اجمايل الإنفاق يف هذا القطاع 
البالغ 900 مليون دولر. وقد كان توزيع ما تبقى من الإنفاق كالتي: 110 مليون دولر على املباين التجارية، و 320 مليون دولر على اأن�سطة غري حمددة، و90 مليون 
دولر على املباين املختلطة. ويف هذا ال�سياق، تركز حتليالتنا ب�سكل خا�ض على الفر�ض ال�سكنية املتاحة باأ�سعار معقولة، ونرتك البحث يف القطاع ككل لدرا�سات جدوى 
وحتليالت اأخرى م�ستقبلية. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن عددا من امل�ساريع يف القطاعات الأخرى ذات الأولوية من �ساأنه اأن توفري فر�ض عمل اإ�سافية يف قطاع البناء )مثل 

بناء فنادق جديدة وم�ساريع البنية التحتية للطاقة(. 

ننطلق يف حتليالتنا من الفرتا�ض القائل باأن ال�سوق ال�سرائيلي �سي�ستمر يف توفري فر�ض عمل للعمال الفل�سطينيني على املدى الطويل، كما تفرت�ض هذه التحليالت اأي�سا 
اأن القيمة امل�سافة لقطاع البناء �سوف ت�ستمر يف النمو يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني بالتايل اإمكانية توفري حوايل 64 األف فر�سة عمل وامل�ساهمة يف 

الناجت املحلي الإجمايل بقيمة 2.8 مليار دولر بحلول عام 2030.



54

ما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل بورتالند تر�شت

تنمية القطاع عن طريق تلبية الطلب على امل�شاكن منخف�شة التكلفة 

البناء يف  وبرغم م�ساريع  �سكنية.  األف وحدة   920 ال�سفة وغزة حوايل  ال�سكنية يف  الوحدات  بلغ عدد   ،2012 ب�سكل مطرد، ففي عام  امل�ساكن  الطلب على  يتزايد 
�سواحي �سكنية جديدة )مثل مدينة روابي وحي الريحان يف رام اهلل وحي اجلنان قرب جنني(، تقدر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اأنه بحلول عام 2020 �سيبلغ العجز 
يف الوحدات ال�سكنية حوايل 200 األف وحدة. و�سينتج هذا العجز جزئيا عن الطلب املتزايد املرتافق مع منو �سنوي مبعدل 3٪ يف عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سنوات 

املقبلة.

ويف حني اأن ال�سنوات اخلم�ض املا�سية �سهدت منوا يف عدد امل�ساكن، بقيت اأ�سعار الوحدات ال�سكنية يف املجمل مرتفعة للغاية بالن�سبة لفئات الدخل املحدود )من 100 
األف دولر اإلى 130 األف دولر(. وترى موؤ�س�سات تطوير هذا القطاع اأن م�ساريع الإ�سكان ال�سخمة )من 5000 اإلى 10000 وحدة �سكنية( من ال�سعب اأن تقدم عرو�سا 

�سكنية يف متناول اجلميع، اإل من خالل الدعم عرب الوحدات املرتفعة الثمن يف نف�ض املجمع ال�سكني. 

كما ترى موؤ�س�سات تطوير هذا القطاع باأن تباين اأ�سعار الوحدات املعرو�سة للبيع يعك�ض )يف جزء منه( التف�سيالت وامليول الثقافية للعمالء، فميل امل�سرتين لوحدات 
�سكنية  وحدة  �سراء  اإلى  يتطلعون  الفل�سطينيني  العديد من  اأن  اإلى  املوؤ�س�سات  وت�سري هذه  املطاف.  نهاية  الأ�سعار يف  رفع  �ساأنه  اأف�سل من  ميزات  ذات  م�ساحة  اأكرب 
باعتبارها منزل العمر اأو ا�ستثمار متعدد الأجيال. ويف عام 2010 بلغت ن�سبة الوحدات ال�سكنية التي تقل م�ساحتها عن 80 مرتا مربعا حوايل 14٪ فقط، وغالبية هذه 

الوحدات يتولى بناوؤها مقاولون �سغار ل ت�سمح لهم اإمكاناتهم بتقدمي الوحدات باأ�سعار اأقل.

نظرة عامة على أسعار الوحدات السكنية والقدرة على تحمل التكاليف): 29(شكل 

غالبية العروض 
الحالية

المساكن 
المناسبة 
للشريحة 
المستهدفة 

القدرة على تحمل التكاليف 
للمشتري المتوسط

منخفض

مرتفع

التطوير وخطط المعنية، الجهات مع مقابالت :المصدر

المالمح الرئيسية
تصميم حسب الطلب، أحجار ذو جودة عالية•
التشطيبات ذات مستوى رفيع •
أفضل المواد المستخدمة في جميع العناصر •

أنحاء البناءتصميم حسب المعايير، الحجر في جميع •
أرضيات رخام، األبواب الراقية، الخ •
حمام، مساحة إضافية/ غرفة متعددة االستخدام •

أنحاء البناءتصميم حسب المعايير، الحجر في جميع •
أرضيات رخام، األبواب الراقية، الخ •
حمام، مساحة إضافية/ غرفة متعددة االستخدام •

غير حجرية وواجهات واجهة حجرية •
تشطيبات متوسطة، عدد أقل من الميزات•
مساحة أصغر، عدد أقل من الحمامات•

غير حجرية وواجهات واجهة حجرية •
تشطيبات متوسطة، عدد أقل من الميزات •
مساحة أصغر، عدد أقل من الحمامات•

.  غير متوفرة حالياً في البيئة الفلسطينية•
استخدام أقل للحجر، وعدد  وتتطلب تكنولوجيات جديدة، •

أقل من الميزات

²حجم الوحدة م

300

150

130

100

80

50

سعر الوحدة 
)دوالر(

200,000+

130,000

100,000

75,000

65,000

50,000

ومع ذلك، ت�سري حتليالتنا اإلى اأن موؤ�س�سات تطوير هذا القطاع ميكنها من خالل اإعادة ت�سميم �سل�سلة التوريد توفري بدائل �سكنية مي�سرة التكلفة، واإقامة البنية التحتية 
الالزمة لتلبية الحتياجات امل�ستقبلية لالقت�ساد، ويف نف�ض الوقت حتقيق اأرباح معقولة. بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن ل�سركات البناء تخفي�ض تكاليف مواد البناء من خالل 
الت�سنيع املحلي )على نطاق �سيق( مل�ستلزمات البناء )مثل األواح اجلب�ض وك�سارات حبيبات الإ�سمنت واملواد الالزمة يف الت�سطيب(، ما �سي�سهم اأي�سا يف زيادة فر�ض 
العمل يف قطاع ال�سناعات التحويلية. ومن �ساأن و�سع ا�سرتاتيجية من�سقة للم�سرتيات )تركز على توفري م�ساكن مي�سرة التكلفة( اأن حتقق ا�ستغالًل اأمثل ل�سل�سلة القيمة.

وقد ك�سفت املقابالت مع اأ�سحاب ال�سركات اأن جتارب بيع وحدات م�ساحاتها بني 80 اإلى 120 مرت� مربعا قد �أتت بنتائج طيبة، وخا�ضة يف �أو�ضاط �لأزو�ج من �ل�ضباب. 
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ويجري عر�ض هذه الوحدات باأ�سعار ترتاوح بني 50 اإلى 70 األف دولر. ويقول املدير العام لإحدى ال�سركات املحلية لتطوير الإ�سكان: “عندما بداأنا بتقدمي وحدات 
اأ�سغر باأ�سعار اأقل، تفاجاأنا مب�ستوى الإقبال وال�سرعة التي بيعت فيها هذه الوحدات، ما يعترب حتوًل ثقافيًا يف اأذواق العمالء.” ورغم هذه املوؤ�سرات يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، اإل اأنه من غري املرجح اأن يكون هذا التحول �سريعا مبا يكفي لإحداث التوازن يف العر�ض، ما ي�ستدعي احلاجة اإلى توعية اجلمهور وتغيري مفاهيمه الثقافية. 

التحديات التي تواجه قطاع العقارات ال�شكنية 

يواجه قطاع العقارات ال�سكنية عددا من التحديات، حيث تو�سلنا من خالل املقابالت اإلى اأنه حيثما ين�سط القطاع غري املنظم )عادة يف امل�ساريع �سغرية احلجم(، 
يقل عدد امل�ساريع التي ينفذها املقاولون املرخ�سون بن�سبة ت�سل اإلى 15٪. ومن هنا فاإن ت�سجيل وتنظيم امل�ساركني يف اأن�سطة القطاع يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى رفع 
هوام�ض الربح، ويف الوقت نف�سه ت�ساعد على التحكم يف جودة البناء ومعايري ال�سالمة. كما تو�سلنا اإلى اأن املهارات احلالية لإدارة امل�سروع غري كافية اإذا ما قي�ست 
مبعايري اجلداول الزمنية لالأداء، اأو بالعوامل امل�ستندة لل�سوق اأو با�ستخدام تقنيات البناء احلديثة. وترى بع�ض ال�سركات يف هذه ال�سناعة اأن عدم ا�ستغالل العمالة 
بال�سكل املنا�سب اأو ا�ستخدام اأ�ساليب بناء غري فعالة يوؤخر اإجناز امل�ساريع، ما يجعل مدة اإجناز امل�ساريع اأطول بن�سبة 50-100٪ مقارنة ببيئة العمل ال�سحية والفاعلة.

هناك حتد اآخر يتمثل يف العتماد الكبري على الواردات من املواد اخلام، مبا يف ذلك املواد التي ترفع تكلفة البناء، مثل الإ�سمنت وال�سلب، ما يوؤدي اإلى ارتفاع التكاليف 
وتاأخريات حمتملة يف اإجناز امل�ساريع ب�سبب القيود على ال�سترياد. على �سبيل املثال، يف الربع الأول من عام 2013 كانت واردات الإ�سمنت حمدودة للغاية ب�سبب نق�ض 
الإمدادات من اإ�سرائيل، ما اأدى اإلى توقف البناء يف ال�سفة الغربية لفرتة زمنية ق�سرية. ويف ال�سنوات الخرية، ظهرت حماولت لإنتاج اأو ت�سنيع املواد حمليا، ونريد 

اأن نوؤكد هنا اأن على قطاع البناء اأن ي�سع هذا الأمر من �سمن اأولوياته يف ال�سنوات املقبلة. 

وبرغم كل هذه التحديات، اإل اأن هناك فر�سا لتعزيز ال�سراكات بني القطاعني اخلا�ض والعام بهدف دعم م�ساريع الإ�سكان املن�سجمة مع القدرة ال�سرائية، وتهيئة البنية 
التحتية واإقامة م�ساريع مت�سلة باإدارة النفايات وم�ساريع تتعلق بالطاقة الالزمة لقطاعي الزراعة والطاقة.

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�شري

يف املدى الق�سري، ل بد من حت�سني م�ستوى التن�سيق بني ال�سركات العاملة يف ال�سوق العقاري يف جانبي العر�ض والطلب. ويجب درا�سة وحتليل حجم الطلب يف جميع 
الأرا�سي الفل�سطينية. ومن املهم اأي�سا اإجراء تقييم تف�سيلي ل�سل�سلة القيمة اخلا�سة مبواد البناء، وذلك للتعرف على الفر�ض املتاحة على الفور. 

ومع ازدياد امل�ساريع ال�سخمة، واملجمعات ال�سكنية اجلديدة، التي تقدم عرو�سا باأ�سعار منا�سبة، من املحتمل اأن يبداأ الإنتاج املحلي من مواد البناء بالنمو. و�ست�ساعد 
م�سوحات الطلب )املذكورة اأعاله( القطاع اخلا�ض على فهم اإمكانات ال�ستثمار الكامنة. 

كما اأن تغيري املفاهيم الثقافية، ومعاجلة الحتياجات التمويلية، �سي�سهمان يف حتفيز النمو يف قطاع الإ�سكان. بالإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي على امل�ساريع التجريبية، املعنية 
بالتنمية يف املقام الأول، اأن تفح�ض خيارات الإ�سكان املنا�سب للقدرة ال�سرائية كجزء من امل�ساريع ال�سكنية الكبرية.

امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�شط

من املوؤكد اأن و�سع ا�سرتاتيجية تعاونية ل�سراء املواد الالزمة لقطاع البناء يعود بالنفع على القطاع باأكمله، وذلك لأن فر�ض احل�سول على اأ�سعار خمف�سة من املوردين 
اإذا كانت هناك جهود تفاو�سية م�سرتكة. كما اأن حت�سني عملية جمع البيانات القطاعية واإجراء درا�سات اجلدوى، �ست�ساعد ال�سركات على تقييم احتياجات  تزداد 

الفئات امل�ستهدفة، ل �سيما الوحدات ال�سكنية املتنا�سبة مع القدرة ال�سرائية ملعظم الأ�سر. 

وعلى املدى املتو�سط اأي�سا، �ستكون هناك حاجة لإجراء املزيد من التقييمات لظروف ال�سوق بهدف دعم تطوير القطاع. كما ينبغي على ال�سركات العاملة اأن تاأخذ بعني 
العتبار احتياجات القطاعات غري امللباة، وتقدمي حلول معقولة لها يف جميع اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية. ويف هذا الإطار، ميكن تعميم جتربة املراكز ال�سكنية الكربى 

التي اأقيمت موؤخرا يف و�سط ال�سفة الغربية على بقية املناطق )مبا يف ذلك قطاع غزة(، وذلك تبعا لتف�سيالت كل منطقة ومفاهيمها الثقافية. 

وبيع  البناء،  تكاليف  اأنه ميكن تخفي�ض  اإلى  تو�سلنا  وبعد حتليل متعمق،  التوقعات.  تكلفة كل  الأقل  ال�سغرية  ال�سكنية  الوحدات  الإقبال على  اأعاله، جتاوز  كما ذكرنا 
الوحدات ال�سكنية باأ�سعار معقولة، ويف نف�ض الوقت حتقيق هام�ض ربح ي�سل اإلى 12٪ من خالل )على �سبيل املثال ل احل�سر( بناء وحدات �سغرية مبميزات اأقل. وتتطلب 
مثل هذه امل�ساريع اأن تقوم احلكومة بتوفري البنية التحتية، اأو من خالل الدعم عرب الوحدات املرتفعة الثمن يف نف�ض املجمع ال�سكني )ال�سكل 30(، وهذا بدوره �سي�ساعد 
يف خلق الظروف املنا�سبة لإقامة م�ساريع �سناعية جديدة، وتوفري اأر�سية لال�ستفادة من وفورات احلجم الالزمة لإنتاج املواد حمليا بتكلفة اأقل من تكلفة امل�ستورد منها.
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ومن اجلدير بالذكر اأي�سا اأن املقابالت مع رجال العمال يف هذا القطاع دلت على اأنه نتيجة لالعتبارات الثقافية واملجتمعية، ل يوجد هناك جمال لبناء جممعات �سكنية 
كبرية خم�س�سة ح�سريا للوحدات منخف�سة الثمن ذات امليزات املتوا�سعة، كما اأن هذا الأمر ل يعد من املمار�سات اجليدة الالزمة لتطوير املجتمعات احل�سرية. 

وبالتايل، يبدو اأن اأف�سل الفر�ض تكمن يف تطوير جممعات �سكنية حتتوي على كافة اأ�سكال العرو�ض )مرتفعة ومتو�سطة ومنخف�سة الثمن(. 

توزيع توضيحي لتكلفة وحدة المساكن المتالئمة مع مستويات الشريحة المستهدفة  ): 30(شكل 
دوالر، آالف

8

10

49

75

هامش 
الربح

9

12%

تكاليف  مقاوالت
ميسرة

البنية التحتية

0

سعر أرض
البيع

²م100 وحدة :المثال سبيل على
  $ 390 :الشهرية الدفعة عاما؛ 25 مدى على ٪5.5 ومعدل مقدمة، كدفعة 15٪

الفرضيات

يمكن تخفيض تكاليف البناء من خالل 
حجم أصغر، ميزات راقية أقل ، 

والتكنولوجيات الجديدة

يمكن للحكومة والجهات المانحة 
المساعدة في تكاليف البنية التحتية

٪ 15يمكن أن يطلب تمويل بقيمة 
دوالر  11،250(كدفعة مقدمة 

)أمريكي

خفض التكاليف
٪ من 18بنسبة 
 100,000$وحدة 

  المانحين من أو الحكومة من تقدم التحتية البنية

المصلحة أصحاب مقابالت :المصدر
األسرة دخل مجموعة 1،500 $ - 1،000 $ لـ السكن التكلفة معقولة بأسعار لالنهيار نهاية أعلى متوسط أن افتراض على المقابالت، على بناء1

وبالإ�سافة اإلى م�ساريع الإ�سكان، ميكن توفري العديد من الفر�ض من خالل ال�سراكات بني القطاعني اخلا�ض والعام، واملتعلقة بالذات مب�ساريع البنية التحتية الالزمة 
لتلبية احتياجات ال�سكان واملتطلبات القطاعية من خدمات النقل والطاقة والنفايات. وميكن دعم هذه امل�ساريع ب�سكل مبا�سر من قبل احلكومة اأو من خالل امل�ساعدات 

اخلارجية املي�سرة.

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل

بهدف خف�ض  تكنولوجيات حديثة  تطبيق  الول،  املقام  يتطلب، يف  وهذا  اأداوؤه،  ويتح�سن  التو�سع  القطاع يف  ي�ستمر هذا  اأن  املرجح  لالقت�ساد، من  املطرد  النمو  مع 
املحلي.  الإنتاج  وتعزيز  التكنولوجيا  البناء مع حت�سن  مواد  بت�سدير  البدء  اإمكانية  اإلى  بالإ�سافة  القطاع. هذا  اأن�سطة  الإجمالية جلميع  الإنتاجية  وزيادة  التكاليف، 
وينبغي اأن يعمل هذا القطاع جاهدا لتلبية كامل الحتياجات ال�سكنية، مبا يف ذلك الوحدات ال�سكنية التي ت�ستهدف متو�سطي الدخل، والإ�سكان الجتماعي لذوي الدخل 

املنخف�ض يف جميع مناطق ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

التنفيذ

ويف كافة املراحل )الق�سرية واملتو�سطة والطويلة(، هناك مبادرتان حتفزان النمو يف قطاع البناء وت�سهمان يف الت�سدي للتحديات التي تواجهه: تاأ�سي�ض جمعية للبناء 
للقطاع اخلا�ض، وتعزيز الرغبة يف تقدمي عرو�ض �سكنية مي�سرة التكلفة مبا يتفق مع القدرة ال�سرائية. 
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مشاريع لقطاع البناء): 31(شكل 

 مطورين من الخاص القطاع جمعية تشكيل•
  ومقاولين

  البناء مواد على الجدوى دراسات إجراء -
 الطلب بتفضيالت المتعلقة البيانات جمع -
 من الخاص القطاع بقيادة شاملة خطة إنشاء•

  التكلفة الميسور اإلسكان أجل
 المنازل ملكية فوائد حول المستهلكين تثقيف•

التكلفة متوسطة
  الصناعية المناطق في العمال سكن إنشاء•

 :التمكينية العناصر •
 التمويل /الدخل لمحدودي التمويل بدائل استكشاف•

.اإلسالمي
 أكثر تقنيات لبناء المهني التدريب عروض تحسين•

كفاءة

  الجمعيات دور توسيع•

 لتحديد الجدوى دراسات من مزيد إجراء -
للسوق الدقيقة االحتياجات

  تعاونية مشتريات شراء إستراتيجية إنشاء -

 سكنية وحدة 25000 من أكثر إنشاء•
 الضفة وجنوب شمال في معقولة بأسعار
 غزة وقطاع الغربية

 القيمة سلسلة شرائح من االستفادة•
  لمشرايع  االحتياجات مع لالستجابة

جديدة

  :التمكينية العناصر•

 وامكانيات األراضي تسجيل تحسين•
 الدخل لشرائح للمساكن تخصيصها
 .والدنيا المتوسطة

  مرونة أكثر بناء قوانين إنشاء•

  اإليجار قوانين تنفيذ تعزيز•

 وأساليب الجديدة التكنولوجيات إدماج•
  اإلنتاج

  الموقع في البناء -

 الجاهزة األبنية -

  الرشيقة البناء أساليب -

 لالستهالك محلياً البناء مواد تصنيع تطوير•
  التصدير ولفرص المحلي

 احتياجات لتلبية إضافية وحدات بناء•
 كل في االجتماعي السكن وشرائح العمال،

غزة وقطاع الغربية الضفة من

  :التمكينية العناصر•

  ذلك في بما التحتية البنية ضم تحسين•
 الصحي، والصرف المدينة، خارج الطرق

  والكهرباء

 لذوي اإلسكان لقطاعات إعانات تقديم•
  المنخفض الدخل

  المشاركين إلى والوصول الحجم تقليل•
  .البناء قطاع في المنظم غير

المدى القصير

المدى المتوسط
المدى الطويل

تعزيز التن�شيق والكفاءة

هناك حاجة ملحة لتن�سيق جهود �سركات القطاع اخلا�ض من خالل تاأ�سي�ض جمعية لقطاع البناء ت�سم كافة موؤ�س�سات تطوير هذا القطاع واملقاولني، ما �سريفع م�ستوى 
كفاءة الأداء والتعرف على الفر�ض املتاحة يف ال�سوق.

• املدى الق�سري: تتمثل اخلطوة الأولى يف تاأ�سي�ض جمعية قطاع البناء والتي �ست�سعى يف البداية اإلى )1( جمع البيانات واإجراء درا�سات اجلدوى حول مدى القدرة 	
امل�ستقبلية على اإنتاج مواد البناء، مثل تفتيت حبيبات الإ�سمنت وت�سنيع األواح اجلب�ض وطوب البناء ومواد الت�سطيب )كتلك الالزمة لالأبواب والنوافذ والتمديدات 
ال�سحية(، )2( جمع بيانات امل�سوحات حول تف�سيالت الطلب لتحديد احتياجات قطاع الإ�سكان بدقة وما يتعلق به من اأن�سطة فرعية، ل �سيما العقارات التجارية. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اأي�سا تو�سيع برامج التدريب املهني وحت�سينها بحيث ت�سمل تقدمي دورات تدريبية ق�سرية للعاملني ومديري امل�ساريع، مع الرتكيز على تطوير 
مهارات التنفيذ وتطبيق اأحدث تقنيات البناء لزيادة الكفاءة وحت�سني اجلداول الزمنية لتنفيذ امل�ساريع.

• املدى املتو�سط: بعد اإجراء الدرا�سات الأولية، ميكن للجمعية البدء بتطبيق التو�سيات على مواد الت�سييد والبناء، وذلك بال�ستفادة ب�سكل اأف�سل من �سل�سلة القيمة، 	
الأمر الذي �سيوؤدى على الأرجح اإلى تعزيز النمو يف قطاع ال�سناعات التحويلية. ويف ذات الوقت، ومع ا�ستمرار النمو يف قطاع البناء، على اأع�ساء اجلمعية التعاون 
فيما بينهم لتطوير ا�سرتاتيجية لل�سراء بهدف خف�ض تكلفة الواردات الرئي�سية ومنع حدوث نق�ض يف تلك الواردات، وخا�سة عندما نتحدث عن م�ساريع الإ�سكان 
مي�سر التكلفة، التي يقوم بها عدد من امل�ستثمرين يف مناطق خمتلفة يف وقت واحد، كما هو مبني اأدناه. بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن لهذه اجلمعية اأن ت�سغط باجتاه 

تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع البناء، مثل و�سع قوانني البناء املرنة واإنفاذ قوانني الإيجار وت�سجيع ال�ستثمار يف القطاع العقاري.

• املدى الطويل: باإمكان امل�ساريع الكبرية اأن ت�ستفيد من مزايا التكنولوجيات احلديثة يف خف�ض تكاليف مواد البناء، مبا يف ذلك ت�سنيع جدران الباطون اجلاهزة 	
)يف امل�سانع اأو من خالل وحدات متنقلة داخل املوقع(، والتي مت ا�ستخدامها بنجاح يف الهند وتايالند واملك�سيك وغريها من الدول. ومن الأمثلة الأخرى على هذه 
التكنولوجيات ا�ستخدام القوالب لإنتاج املواد داخل موقع البناء )مثل ا�ستخدام قوالب الألومنيوم(، ما يقلل من التكاليف بن�سبة 10-20٪، وي�سرع البناء بن�سبة 

30-50٪. ومع تطور فرع مواد البناء، فاإن التو�سع يف الإنتاج لتلبية امل�ساريع الكبرية ميكن اأن يوؤدي اأي�سا اإلى تعزيز فر�ض الت�سدير .
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اأخريا، ميكن للجمعية امل�ساعدة يف تقليل حجم ونطاق عمل قطاع البناء غري املنظم، كو�سيلة ل�سمان ا�ستيفاء جميع الأن�سطة ملعايري اجلودة، و�سمان خ�سوعها لالإطار 
التنظيمي، والتاأكد من اأن العرو�ض توفر وحدات �سكنية مي�سرة التكلفة جلميع الفئات.

تغيري الت�شورات ال�شلبية عن االإ�شكان مي�شر التكلفة

يرتكز الطلب على امل�ساكن حاليا على هام�ض �سيق من اخليارات، ما ي�ستدعي احلاجة لأن يركز القطاع اخلا�ض جهوده على تو�سيع قطاع البناء لتلبية الطلب على 
الإ�سكان مي�سر التكلفة. وميكن يف هذا الإطار اإطالق عدد من امل�ساريع على املدى الق�سري واملتو�سط والطويل، مع ال�ستفادة من كافة اجلهود والتجارب املتعلقة بجمع 

البيانات وعمليات ال�سراء واأ�ساليب البناء .

وبهدف تعزيز الطلب على امل�ساكن مي�سرة التكلفة، ينبغي على امل�ستثمرين ال�سعي اإلى توعية امل�ستهلكني )وخا�سة الأ�سر ال�سابة( بالفر�ض الكامنة التي تقدمها املنازل 
ال�سغرية والب�سيطة. فالأ�سر ال�سغرية حتتاج يف البداية اإلى منزل �سغري، ومع زيادة حجم الأ�سرة ميكن بيع املنزل ال�سغري والنتقال اإلى م�سكن اأو�سع )وهو اأمر نادر 

احلدوث يف الوقت احلايل(. 

• املدى الق�سري: ل بد من اأن يقوم القطاع اخلا�ض بو�سع خطة لالإ�سكان مل�ستويات الدخل املختلفة، بهدف تقييم الطلب على هذا النوع من ال�سكن يف جميع اأنحاء 	
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، والبحث يف �سبل التغلب على املعيقات التي قد تن�سا يف امل�ستقبل )مثل نق�ض قطع الأرا�سي املتوا�سلة فيما بينها ونق�ض البنى التحتية(.

وميكن للربامج التجريبية ال�سغرية للم�ساكن مي�سرة التكلفة �سمن املجمعات ال�سكنية ال�سخمة يف و�سط ال�سفة الغربية اأن متهد الطريق لزيادة املعرو�ض من الوحدات 
ال�سكنية مي�سرة التكلفة )من 50 اإلى 75 األف دولر(. فباإمكان م�سروع روابي، على �سبيل املثال، اإ�سافة األف وحدة �سكنية ب�سعر 50 األف دولر للوحدة الواحدة. ويف نف�ض 
الوقت، ميكن مل�سروع »الغدير« توفري ما يقرب من 400 وحدة ت�ستهدف �سرائح ذات اإمكانيات اأعلى قليال، مع تقدمي �سقق معقولة امل�ساحة )اأكرث من 100 مرت مربع(. 
واأما م�سروع �ساحية الريحان، فلديه القدرة على توفري 300 وحدة �سكنية من هذا النوع. ويف جميع هذه امل�ساريع، قد ت�سهم الوحدات ال�سكنية مرتفعة الثمن بدعم 

العائد من عرو�ض الإ�سكان املذكورة اأعاله . ومن الأمور التي تزيد جدوى هذه امل�ساريع قيام احلكومة بتوفري البنية التحتية )مثل الطرق( وحت�سني مناخ ال�ستثمار.

وبالإ�سافة اإلى الربامج التجريبية ال�سغرية املذكورة اآنفا، هناك فر�ض تتمثل يف اإن�ساء وحدات �سكنية وفقا لحتياجات الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض )على �سبيل املثال، 
توفري الوحدات ال�سكنية للعاملني يف اجلمعيات والنقابات(. وهناك م�ساريع يف طور الدرا�سة يف منطقة نابل�ض واملنطقة ال�سناعية يف اأريحا، والتي قد تخدم كم�ساريع 
جتريبية يف هذا املجال. ومن الأمثلة على ذلك فكرة م�سروع »حي البنف�سج« يف �سمال ال�سفة الغربية براأ�ض مال من املتوقع اأن ي�سل اإلى 120 مليون دولر خم�س�سة لبناء 
1000 وحدة �سكنية ب�سعر 60 اإلى 70 الف دولر للوحدة. ويجري حاليا درا�سته كم�سروع م�سرتك مع نقابة عمال فل�سطني، والتي عر�ست توفري قطعة اأر�ض لهذا الغر�ض، 
بق�سد توفري م�ساكن مي�سرة التكلفة لأع�سائها. وهذه امل�ساريع �ستتطلب اأي�سا دعما للبنية التحتية املادية والجتماعية )مثل املدار�ض واملوؤ�س�سات الدينية ومراكز التدريب(. 

وبالإ�سافة اإلى جهود التخطيط املذكورة، ل بد من القيام بحملة توعوية للجمهور حول فوائد متلك املنازل وتقبل �سراء امل�ساكن املتنا�سبة مع م�ستوى دخلهم، والنظر 
اإلى ذلك باعتباره جزءا من الختالفات يف الأذواق والإمكانيات. وهذا من �ساأنه زيادة الطلب على هذا النوع من امل�ساكن، ما ي�سهم على املدى البعيد يف تغيري النظرة 

ال�سلبية اإلى هذا النوع من امل�ساكن، وبالتايل التحول اإلى احللول امل�ستدامة التي ميكن اأن تعالج اأزمة ال�سكن التي تلوح يف الأفق .

وعالوة على ذلك، �سوف تكون هناك حاجة اإلى و�سع اآليات متويل اإ�سافية ل�ستهداف ال�سرائح ذات الدخل املنخف�ض، والتي ل ت�ستطيع حتمل الدفعة الولى )نتحدث 
هنا عن الإ�سكان املمول من قبل البنوك وموؤ�س�سات الإقرا�ض الأخرى(. ويف نف�ض الوقت، ينبغي التفكري يف حلول لالأفراد الذين ل يقدمون على القرتا�ض لأ�سباب دينية، 
وبالتايل تقدمي حلول بديلة لهم )كالتمويل الإ�سالمي مثاًل( من خالل التن�سيق بني قطاعي البناء واخلدمات امل�سرفية، باعتبارهم �سركاء يف تطوير م�ساريع الإ�سكان.

• املدى املتو�سط: ينبغي للقطاع اخلا�ض اأن ياأخذ يف العتبار تلبية احتياجات الإ�سكان املتوقعة من خالل توفري 25 األف وحدة �سكنية اأو اأكرث باأ�سعار معقولة على 	
املدى املتو�سط، وذلك من خالل حت�سني وتو�سيع املفاهيم وامل�ساريع التجريبية القائمة. و�سيكون من الأهمية مبكان توفري بنية حتتية منا�سبة )من �سبكات طرق 
و�سرف �سحي وكهرباء( لتعزيز القدرة على حتمل تكاليف الوحدات اجلديدة عندما ل تعود الوحدات ال�سكنية املرتفعة الثمن قادرة على تعوي�ض العجز املايل 

الناجت عن عرو�ض الإ�سكان املي�سر، خا�سة مع ا�ستمرار م�ساريع الإ�سكان يف النمو بعيدا عن املدن الكبرية، وبالتايل بعيدا عن وجود البنية التحتية. 

ومن الأمثلة على ذلك م�سروع »مدينة �سوء القمر« �سمال من اأريحا، حيث يتم التخطيط لبناء وحدات �سكنية على م�ساحة تقرب من 3000 دومن بغر�ض اإيواء 21 األف 
ن�سمة )على الأكرث( ملواجهة الأعداد املتزايدة من ال�سكان، ويف الوقت نف�سه توفري املرافق املجتمعية مبا يف ذلك امل�ساحات اخل�سراء واملمرات واملناطق الزراعية جنبا 
اإلى جنب مع املدار�ض واملباين العامة )لي�سل اإجمايل امل�ساحة اإلى 4 اآلف دومن(. وياأخذ هذا امل�سروع يف ح�سبانه العتبارات الثقافية القائمة، حيث �سيوفر مزيجًا من 

الوحدات ال�سكنية الب�سيطة اإلى جانب الفيالت، وذلك بغر�ض بناء جمتمع ناب�ض باحلياة .
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التي  النطاق  وا�سعة  امل�ساريع  العمل يف  ي�سهل  الأرا�سي، نظرًا لأن ذلك  ت�سجيل  اإدخال حت�سينات على عملية  املتو�سط  العمل عليها على املدى  التي يجب  الأمور  ومن 
تتطلب �سراء قطع اأرا�سي املت�سلة. هناك اأي�سا حاجة اإلى املزيد من الدعم احلكومي الالزم لت�سهيل عملية �سراء وت�سجيل ح�س�ض معينة داخل قطع الأرا�سي لتلبية 

الحتياجات املتزايدة يف جمال الإ�سكان ل�سرائح الدخل املختلفة.

• املدى الطويل: لتلبية الطلب املتزايد على امل�ساكن يف خمتلف اأنحاء ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ل بد من التو�سع يف عرو�ض الإ�سكان مي�سر التكلفة التي تتنا�سب 	
مع �سرائح الدخل املختلفة، مبا يف ذلك م�ساريع ال�سكن الجتماعي للفئات الأقل دخال من ال�سكان. وبال�ستعانة بالتكنولوجيات احلديثة واأ�ساليب البناء املبتكرة، 

ميكن احلفاظ على الأ�سعار املنخف�سة للم�ساكن، ويف نف�ض الوقت حتقيق اأرباح معقولة للم�ستثمرين. 

واخريا، يعترب موا�سلة جهود تو�سيع وتطوير البنية التحتية عن�سرًا هامًا لتعزيز ال�ستدامة. وميكن اأن ياأخذ الدعم احلكومي للم�ساريع اآنفة الذكر اأ�سكال متعددة، لعل 
اأهمها توفري حوافز للم�ستثمرين ولل�سركات العقارية، اإلى جانب دعم الأ�سر ذات الدخل املحدود، والتي تواجه �سعوبات يف احل�سول على ماأوى منا�سب.
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8. الطاقة

الركائز اال�شرتاتيجية

التو�سع يف اإنتاج الطاقة املحلية من خالل م�سادر الطاقة املتجددة .

تطوير البنية التحتية للطاقة 

تو�سيع قاعدة اإمدادات الطاقة .

يعمل قطاع الطاقة باعتباره حمفزا رئي�سيا جلميع قطاعات القت�ساد، حيث اأن اإمكانية احل�سول على اإمدادات م�ستقرة من الطاقة وباأ�سعار معقولة يعترب اأحد مقومات 
النمو القت�سادي. فمحطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وامل�سانع ومراكز التكنولوجيا املتقدمة والفنادق والعديد من املرافق الأخرى تتطلب ما يكفي من الطاقة كي 
تعمل بفعالية. وم�سادر الطاقة مطلوبة اأي�سا يف املنازل لتوفري �سبل الراحة، ويف املدار�ض لتوفري بيئة تعليمية منا�سبة، ويف امل�ست�سفيات لتوفري الرعاية املنا�سبة للمر�سى.

الفجوة يف اإمدادات الطاقة تعيق النمو االقت�شادي

يعتمد القت�ساد الفل�سطيني ب�سكل كبري على واردات الطاقة، )90٪ منها م�ستورد(. )�سكل 32(، واأما ما تبقى فيتم توليده من خالل حمطة غزة لتوليد الكهرباء، 
والتي تعتمد على الوقود ال�سناعي امل�ستورد لإنتاج الطاقة. وتاأتي اأغلبية الكهرباء امل�ستوردة من اإ�سرائيل.

واردات الكهرباء واإلنتاج): 32(شكل 
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�لأ�ضباب  ولعل  ميغاو�ط(.   70 �لإنتاجية )حو�يل  ن�ضف طاقتها  بحو�يل  تعمل حاليا  ولكنها  ميغاو�ط،   140 نحو  الكهرباء  لتوليد  الإنتاجية ملحطة غزة  الطاقة  تبلغ 
الرئي�سية وراء ذلك هي القيود املفرو�سة على نقل الوقود وتدهور مرافق املحطة والتكاليف الباهظة للوقود ال�سناعي امل�ستخدم يف ت�سغيل املحطة، ما يجعل ثمن الطاقة 

املنتجة يف املحطة اأعلى من ثمن الطاقة امل�ستوردة )والتي غالبا ما يتم اإنتاجها با�ستخدام الغاز الطبيعي(.

وقد اأدى العتماد على الواردات، اإلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج املحلي، اإلى حدوث فجوة كبرية بني العر�ض والطلب. وقد تو�سلنا من خالل املقابالت التي اأجريناها 
مع الأطراف املعنية اأن الحتياجات ال�سنوية من الكهرباء يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ُقدرت بحوايل6200 جيجاو�ط يف �ل�ضاعة يف عام 2010، يف حني بلغ العر�ض 
فقط 4300 جيجاو�ط يف �ل�ضاعة. ونتيجة لنق�ص �لإمد�د�ت يف عام 2008، عانت غالبية الأ�سر يف قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي لثماين �ساعات على الأقل 

يوميًا، وانقطاعها ملدة ت�سل اإلى 12 �ساعة يوميا يف بع�ض املناطق. وبعك�ض احلال يف ال�سفة الغربية، ل تزال اإمدادات الطاقة متثل اإحدى امل�ساكل الرئي�سية يف غزة.

اأما امل�سكلة الثانية، فتتمثل يف �سعف البنية التحتية، حيث يقدر البنك الدويل فاقد الكهرباء بحوايل 25٪ )مقابل حوايل ن�سف هذه الن�سبة يف الأردن وحوايل 3٪ يف اإ�سرائيل(. 
وت�سري املقابالت التي اأجريناها مع الأطراف املعنية اأن امل�ستهلك هو الذي يتحمل خ�سائر هذا الفاقد، وذلك عن طريق رفع اأ�سعار الكهرباء، ما يف�سر انت�سار ظاهرتي ال�سرقة 

وارتفاع معدلت التخلف عن �سداد فواتري الكهرباء )حوايل 30٪ من قيمة ال�ستهالك(، ما ي�سطر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لتعوي�ض �سركات التوزيع عن خ�سائرها. 

الغربية وقطاع غزة هو الأدنى يف املنطقة. وعلى الرغم من ذلك، ت�سكل تكلفة  الفرد من الكهرباء يف ال�سفة  اأ�سعار الكهرباء، فاإن معدل ا�ستهالك  ونتيجة لرتفاع 
الكهرباء عبئا على الدخل املتاح لالأ�سر، حيث ي�سكل الإنفاق على الطاقة 6.4٪ من اإجمايل اإنفاق الأ�سرة الفل�سطينية )مقارنة بـ 2.7٪ يف اإ�سرائيل(. ويف نف�ض الوقت، 
ت�سري م�ستويات ال�ستهالك املتدنية للطاقة يف القطاع ال�سناعي اإلى اأن حمدودية الطاقة والأ�سعار املرتفعة تعمل على خنق النمو يف هذا القطاع، حيث يعترب ا�ستهالك 

القطاع ال�سناعي من الكهرباء منخف�سا )فقط 6٪( مقابل 10٪ يف اإ�سرائيل و21٪ يف الأردن و27٪ يف م�سر.

اإمكانات قطاع الطاقة 

تو�سلنا يف هذه التحليالت اإلى اأنه من خالل زيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتوفري اإمدادات م�ستدامة ومرنة 
الكهرباء  من  احتياجاته  من   ٪70 اإلى  ي�سل  ما  توليد  الفل�سطيني  لالقت�ساد  الطاقة، ميكن  واردات  وخف�ض 
اإلى  يوؤدي  فقد  ذلك،  ما حتقق  واإذا   .2030 عام  بحلول  املتجددة(  الطاقة  من م�سادر  الإنتاج  هذا  )ن�سف 
ا�ستحداث اأكرث من 17 األف فر�سة عمل يف هذا القطاع )الذي كان ي�سّغل األف �سخ�ض فقط يف عام 2012(، 
ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى 2.2 مليار دولر. ولتحقيق ذلك، �سوف حتتاج �سركات القطاع 

اخلا�ض، بدعم من احلكومة، اإلى اإيجاد حلول لأربعة حتديات داخلية تواجه هذا القطاع، وتنفيذ مبادرات الطاقة املتجددة والبنية التحتية للطاقة .

التغلب على معيقات النمو

هناك العديد من القيود اخلارجية املفرو�سة على القت�ساد الفل�سطيني، والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر على قطاع الطاقة، ولكن ل ميكن للفل�سطينيني عمل �سيء حيالها لأنها 
خارج نطاق �سيطرتهم. ومن هذه القيود مثال عدم قدرة الفل�سطينيني على ا�سترياد الوقود لتوليد الكهرباء والهام�ض ال�سيق املتاح لهم لإدخال حت�سينات على البنية التحتية.

اأما على امل�ستوى الداخلي، نالحظ وجود اأربعة معيقات ميكن للفل�سطينيني القيام بالكثري للتغلب عليها:

• عدم كفاية خمزون الطاقة ونق�ض مرافق اإنتاج الكهرباء املحلية، مثل حمطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، ما يدفع بالقطاع اإلى العتماد على الواردات.	

• ارتفاع معدلت �سرقة الكهرباء والفاقد والتخلف عن دفع الفواتري ميكن اأن يوؤدي اإلى رفع تكلفة الإنتاج، وبالتايل اإلى رفع اأثمان الكهرباء على امل�ستهلكني امللتزمني. 	
ونتيجة لذلك، قد يواجه هوؤلء امل�ستهلكون �سعوبات متزايدة يف دفع فواتريهم، ما يزيد يف نهاية املطاف العبء املايل على كاهل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي 

ت�سطر اإلى ت�سديد تلك الفواتري امل�ستحقة ل�سركات التوزيع.

• هذه 	 تتطلب  )حيث  املتجددة  الطاقة  مل�سادر  مواتية  البيئية  الظروف  اأن  من  الرغم  وعلى  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  ال�ستثمار  لت�سجيع  حوافز  وجود  عدم 
اأن ت�سهم الإعانات يف  اأن ال�ستثمار يف هذا املجال يكاد يكون معدوما. ويف هذا الطار، ميكن  اإل  راأ�سمالية عالية وحتقق عوائد بطيئة(،  ال�ستثمارات نفقات 

التخفيف من عوامل املخاطرة، عدا عن الر�سالة التي جت�سدها بخ�سو�ض الأولوية التي يحظى بها قطاع الطاقة املتجددة يف القت�ساد الفل�سطيني.

• افتقار قطاع الكهرباء اإلى ال�سيا�سات التي ت�سجع امل�ساريع ال�سغرية لتوليد الطاقة. على �سبيل املثال، ا�ستخدام خدمة “عدادات �سايف القيا�ض” اأو تخزين فائ�ض 	
الكهرباء من �ساأنه اأن ي�سجع الأفراد وال�سركات ال�سغرية على توليد الكهرباء اخلا�سة بهم من خالل امل�سادر املتجددة.

ولي�ض  مكان،  كل  يف  هي  ال�سم�سية  »الطاقة 
علينا اأن نعتمد على اأي �سخ�ض للو�سول اإليها«

خبري حملي يف الطاقة املتجددة 
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نقاط القوة يف القطاع

بالرغم من كل تلك املعيقات )الداخلية واخلارجية على حد �سواء(، اإل اأن هذا القطاع يتمتع مبزايا ن�سبية كبرية، والتي ميكن ا�ستغاللها لتوفري املزيد من الفر�ض. ومن 
�سمن هذه املزايا م�سادر الطاقة املتجددة املتاحة وق�س�ض النجاح احلالية والزخم الإيجابي وارتفاع م�ستويات الوعي العام بق�سايا الطاقة.

• �ل�ضاعة/�ملرت 	 كيلوو�ط يف   5.15 قدره  �سنوي  العامل، مبتو�سط  الأعلى يف  تكون  قد  �سم�سي  اإ�سعاع  املنطقة مب�ستويات  تتمتع  املتاحة:  املتجددة  الطاقة   م�سادر 
املربع. وعلى �سبيل املقارنة، يف اأملانيا )التي تعترب الأولى يف العامل يف جمال توليد الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية والتي تقدم حكومتها دعما وا�سعا لتوليد الطاقة 
املتجددة( يبلغ م�ستوى الإ�سعاع ال�سم�سي 2.71 كيلوو�ط يف �ل�ضاعة/�ملرت �ملربع فقط. ويقول �أحد �ملو�طنني �لفل�ضطينيني: »كل ما �أريد �لقيام به هو تثبيت �لألو�ح 
الكهرو�سوئية على �سطح منزيل، ولكن عملية ا�ست�سدار ت�سريح لذلك ت�ستغرق وقتا طويال- اأنه اأمر حمبط للغاية.« كما ت�سري البيانات من اإ�سرائيل )�سكل 33( 
اأن الت�سجيع على ذلك من جانب احلكومة ميكن اأن ي�سهم يف زيادة اإقبال املواطنني ب�سكل كبري. كما تعترب طاقة الرياح م�سدرا هاما اآخر لتوليد الطاقة املتجددة، 

والتي ميكن ا�ستغاللها لتوليد الكهرباء يف بع�ض املناطق الفل�سطينية )على �سبيل املثال، جنوب اخلليل(. 

زيادة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بعد سياسة تعرفة إمدادات 
2008الطاقة 

معظم أنظمة ألواح الطاقة الشمسية صغيرة الحجم، والتي من السهل 
وضعها في مناطق صغيرة

أصبحت الطاقة الشمسية مصدر تركيز كبير إلستراتيجية 
الطاقة في إسرائيل

الوضع الراهن 

مليون نسمة   7.7٪ سنويا ليصل إلى 2بلغ النمو السكاني  2009-1999من 
٪ سنويا  3.6والطلب الكلي من الكهرباء ينمو بنسبة 

ال وجود الحتياطي النفط، والعالقات مع الجيران الغنية بالنفط محدودة 

٪ من الكهرباء التي توفرها شركة الكهرباء اإلسرائيلية، تنتج من الفحم  99أكثر من 
المستورد والغاز الطبيعي

٪ من المنازل اإلسرائيلية90سخانات المياه بالطاقة الشمسية مستخدمة في أكثر من 

 المثبتة الشمسية الطاقة ألواح قدرة
MW

مبادرة الطاقة المتجددة 

٪ من احتياجاتها من  5اعتزمت الحكومة بأن يكون لديها مصادر طاقة متجددة تشكل 
2020٪ بحلول عام 10، و 2014الكهرباء بحلول عام 

شركة طاقة شمسية في إسرائيل،    100تقدم الطاقة الشمسية فرص كبيرة ألكثر من 
والتي تخدم األسواق المحلية والدولية 

  خالل ميغاواط 50 إلى لتصل 2008 عام في الرئيسية الشبكة مع الربط سعر إقرار
)تجارية ألغراض واط كيلو 50 و السكن، ألغراض واط كيلو 15( سنوات 7

وقد أدت مبادرة الطاقة الشمسية إلى إنشاء محطات طاقة الشمسية، وزيادة في  
التجارية، وتطوير مجال البحث والتطوير لقطاع الطاقة  / المشاريع السكنية 

ا الشمسية المعروف عالمي

7
175

50

الدولية الطاقة وكالة :المصدر

أدى التركيز القوي على مصادر الطاقة المتجددة  -إسرائيل : دراسة حالة) 33(شكل 
إلى زيادة تركيب ألواح الطاقة الشمسية

238.0
189.7

69.9
24.53.01.81.31.00.9

12111009080706052004

4
3,7004,700

الصغيرة تجاريمتوسط
المحلية

)2012(تفاصيل أحجام اللوحات الكهروضوئية 
MW

عد األنظمة

• ق�س�ض النجاح: اأدى ارتفاع اأ�سعار الكهرباء اإلى ارتفاع مواز يف تكلفة الأ�ساليب التقليدية لت�سخني املياه، ما دفع حوايل 80٪ من املباين اجلديدة الآن ل�ستخدام 	
�ضخانات �ملياه �ل�ضم�ضية على �أ�ضطح �ملنازل للتقاط حر�رة �ل�ضم�ص �لطبيعية.

• الزخم الإيجابي: �سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية منوا كبريا يف قطاع الطاقة. فقد ارتفع عدد �سركات توليد الطاقة ال�سم�سية، على �سبيل املثال، اإلى اأكرث من 20 	
�سركة يف ال�سنوات الثالث املا�سية. ويف عام 2012، مت اإطالق اأول مركز تدريب للطاقة املتجددة ملهند�سي الكهرباء الفل�سطينيني، وهناك العديد من ال�سركات 

واملنظمات التي تعكف الآن على درا�سة امل�ساريع وعقد املوؤمترات اخلا�سة بقطاع الطاقة .
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• الوعي العام بق�سايا الطاقة: ل �سك اأن ارتفاع اأ�سعار الكهرباء يوؤثر على جميع ال�سكان، �سواء كانوا اأفرادا اأو �سركات )�سغرية اأو متو�سطة اأو كبرية( اأو املكاتب 	
احلكومية. ولهذا فاإن املواطن الفل�سطيني يدرك متاما اأهمية ا�ستقرار اإمدادات الكهرباء واأ�سعارها، كما اأنه يدرك احلاجة لتطوير هذا القطاع لتح�سني م�ستوى 

معي�سته.

عدادات �شايف التدفق

للم�ستهلكني  املركزية(  الكهرباء  �سبكة  مبا�سرة يف  بالن�سياب  املتجددة  الطاقة  املنتجة من م�سادر  للطاقة  ال�سماح  التدفق )من خالل  ت�سمح خدمة عدادات �سايف 
الطاقة  تقل  وعندما  امل�ستهلك.  اإلى ح�ساب  مبا�سرة  املولدة  للطاقة  النقدية  القيمة  اإ�سافة  ويتم  املحلية.  الرياح  مولدات  اأو  ال�سم�سية  الألواح  تركيب  من  بال�ستفادة 

امل�ستهلكة عن الطاقة املولدة )بعد مرور فرتة حمددة �سلفا(، يتم دفع �سايف الفرق للم�ستهلك على �سكل اأرباح. 

)ذي  مزدوج  بعداد  ربطه  ذلك  بعد  يتم  والذي  مرتدد،  تيار  اإلى  امل�ستمر  الكهربائي  التيار  يحول  الذي  الكهربائي  العاك�ض  اإلى  املتجددة  الطاقة  م�سدر  تو�سيل  يتم 
اجتاهني( مو�سول مع ال�سبكة، بحيث يكون هذا العداد قادرا على ت�سجيل كمية الطاقة الداخلة واخلارجة. 

ي�ساعد هذا الأ�سلوب املحلي لإنتاج الطاقة امل�ستهلكني على تخفي�ض قيمة فواتري الكهرباء ويعود بالنفع على كل من القت�ساد والبيئة. وقد حظيت هذه الطرق با�ستح�سان 
امل�ستهلكني واأثبتت جناحها يف العديد من الدول حول العامل.

التنفيذ

كما ذكرنا اأعاله، ترى الأطراف املعنية اأهمية توفر ثالث ركائز �سرورية لنمو قطاع الطاقة :

• الطاقة املتجددة: تطوير م�سادر الطاقة املتجددة )ل �سيما الطاقة ال�سم�سية( لزيادة العتماد على الذات يف جمال الطاقة وتوفري اإمدادات تتمتع باملرونة.	

• البنية التحتية للطاقة: تطوير البنية التحتية احلالية من اأجل تقليل اخل�سائر وحت�سني كفاءة الإنتاج والتوزيع.	

• البيئة التمكينية: من �ساأن اإدخال حت�سينات على البيئة التمكينية الأ�سا�سية التاأثري على جميع جوانب قطاع الطاقة وتقدمي الدعم الالزم لتنفيذ املبادرات التي 	
تهدف اإلى حتقيق النمو. 
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مشاريع قطاع الطاقة): 34(شكل 

المدى القصير

 مع شراكةالب ،ومتوسطة صغيرة شمسية الواح تركيب▪
 العامة المؤسساتو التجارية المؤسساتو المنازل

  واط كيلو 600 الشمسي لحم بيت مشروع–

  الطبيعي بالغاز المشغلة للكهرباء جنين محطة إنشاء▪
)200MW(  

 والمتوسطة الصغيرة الشركات الى خضراء قروض منح▪
محددة لمشاريع الحجم

 في الرياح بواسطة الطاقة إلنتاج صغيرة محطات تطوير▪
.مناسبة فيها الريح قوة تكون التي االماكن

االساسية المساعدة العوامل–

 الشمسية بالطاقة المتعلقة الفلسطينية المبادرة توسع–
المستخدمين من اكبر عدد لتشمل

المتجددة الطاقة وأنظمة التدفق صافي نظام إقامة–

والخاص العام القطاع بين للشراكة شامل اطار وضع–

 الضفة جنوب في الطاقة لتوليد محطات بناء
وغزة

 على الرياح طاقة و الشمسية الطاقة انتاج توسيع
  ومتوسطة صغيرة مستويات

 المخلفات من الطاقة إلنتاج صغيرة محطات بناء
الزراعية

 تقلبات لتلبية الوقود مشتقات لتخزين مرافق بناء
  الطلب

 كدليل "خضراء قرية" إلى موجودة قرية تحويل
 انتاج ألواح استخدام نطاق لتوسيع نموذج على

  .الشمسية الطاقة

  التمكينية العناصر

  عن المتجددة الطاقة لمصادر العام الوعي زيادة
 مدعومة خضراء تعليم حديقة إنشاء طريق
 البديلة للطاقة تحتية ببنية

 التحتية البنية كفاءة تحسين بواسطة الطلب ترشيد
  .للطاقة الحالية

 إلنتاج المتجددة الطاقة إنتاج في التوسع
 المحلية اإلمدادات نصف

 إلى غزة كهرباء توليد محطة تحويل
 قدرات وتوسيع الطبيعي الغاز

  التحويل

 لمحطات الغاز إمدادات مصادر تنويع
  المحلية الطاقة

  التمكينية العناصر

 اعتماد لتشجيع شامل حوافز نظام إنشاء
 القطاع قبل من المتجددة الطاقة حلول

 واألسر الخاص

 الخسائر لتقليل الذكية الشبكة تركيب
االستهالك كفاءة وتمكين

المتوسط المدى

المدى البعيد

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�شري

هناك العديد من م�ساريع القطاع اخلا�ض التي ميكن اأن يكون لها اآثار ايجابية كبرية على املدى الق�سري، مبا يف ذلك تطوير قرية منوذجية خ�سراء، وحمطات �سغرية 
للطاقة ال�سم�سية يف املناطق ال�سناعية، ومزارع الرياح، وبناء جممع تعليمي للحفاظ على البيئة.

• حمطات �سغرية للطاقة ال�سم�سية: ت�سري حتليالتنا اأن بناء حمطات �سغرية للطاقة ال�سم�سية 	
يف املناطق ال�سناعية )بقدرة اإنتاجية ت�سل اإلى حوايل 0.5-1 ميغاو�ط( هو �أحد �لو�ضائل 
غري  مناطق  يف  املحطات  هذه  بناء  الأف�سل  ومن  ال�سناعي.  للقطاع  الطاقة  لتوفري  اجليدة 
وتقوم  اأخرى.  ل�ستخدامات  الأرا�سي  على  للحفاظ  وذلك  املباين،  اأ�سطح  على  اأو  م�ستغلة 
اإنتاجية ت�سل اإلى  منطقة بيت حلم ال�سناعية حاليا باإن�ساء حمطة للطاقة ال�سم�سية بقدرة 
من  �حتياجاتها  من  جزء  لتغطية  وذلك  �ل�ضناعية،  �ملنطقة  من�ضاآت  د�خل  ميجاو�ط   0.6

الطاقة. وقد اأجريت درا�سات جدوى م�ستفي�سة بهذا اخل�سو�ض، ويعكف القائمون على امل�سروع يف الوقت احلايل على درا�سة فر�ض التمويل مع اأحد امل�ستثمرين 
الدوليني. واإن ُقدر لهذا امل�سروع النجاح، فاإنه �سي�سكل منوذجا يحتذى به من قبل من�ساآت �سناعية وزراعية اأخرى. 

• مزارع الرياح وحمطات الكتلة احليوية: يرى خرباء الطاقة اأنه بالإمكان بناء مزارع �سغرية للرياح يف املناطق التي تكرث فيها الرياح، مثل جنوب اخلليل. وعلى 	
الرغم من اأن تكنولوجيا الرياح حتتاج اإلى راأ�ض مال �سخم، اإل اأن جناح بع�ض التجارب ال�سغرية �سيكون مبثابة موؤ�سر على اإمكانية ا�ستخدام الرياح كم�سدر 
للطاقة املتجددة. وهذه النجاحات ال�سغرية قد جتذب املزيد من ال�ستثمارات يف جمال تكنولوجيا طاقة الرياح. كما يقرتح اخلرباء اأي�سا اختبار فكرة الكتلة 

احليوية )با�ستخدام املخلفات الزراعية( من خالل بناء عدد قليل من حمطات الكتلة احليوية.

• حمطة طاقة الغاز الطبيعي يف جنني: جتري حاليا �سركة فل�سطني لتوليد الطاقة و�سلطة الطاقة الفل�سطينية درا�سات جدوى مل�سروع يهدف اإلى اإن�ساء حمطة للطاقة 	
تعمل بالغاز الطبيعي يف منطقة جنني �سمال ال�سفة الغربية. ومن املتوقع اأن تولد هذه املحطة حوايل 200 ميجاو�ط من خالل نظام �لدورة �ملدجمة. وجتري حاليا 

�سركة فل�سطني لتوليد الطاقة مفاو�سات للح�سول على الرتاخي�ض الالزمة وتوقيع اتفاقيات �سراء الطاقة. 

»ينبغي متكني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من رفع قيمة 
راأ�سمالها، والتعاون معًا، للنفاذ اإلى الأ�سواق اخلارجية«

م�ستثمر حملي
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• وقد ا�ستطاعت هذه ال�سركة ا�ستقطاب جمموعة من املمولني من قطاعات التمويل والبنوك والتاأمني والتطوير العقاري، والتي من املتوقع اأن توفر الدعم املايل 	
واخلربات الإدارية والفنية. وتعول ال�سركة كثريا على جتربة اأكرب م�ساهميها )�سركة كهرباء فل�سطني(، والتي قامت ببناء وت�سغيل حمطة غزة لتوليد الكهرباء يف 

الوقت احلايل .

• القرو�ض اخل�سراء للم�ساريع ال�سغرية: اأطلق بنك فل�سطني موؤخرا برنامج »القرو�ض اخل�سراء«. وقد مت ر�سد متويل اأويل بقيمة 10 ماليني دولر )على �سكل 	
وتعود  التدوير.  واإعادة  العادمة  املياه  ومعاجلة  ال�سم�سية  الطاقة  لتوليد  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل  البنك(  قبل  من  جزئيا  مدعومة  مي�سرة  قرو�ض 
هذه املبادرة وغريها من املبادرات املماثلة بالنفع على ال�سركات املحلية العاملة يف جمال الطاقة املتجددة، كما اأنها ت�سهم يف رفع الوعي وت�ساعد على النتقال 

التدريجي نحو ا�ستقاللية قطاع الطاقة.

امل�شاريع ممكنة التنفيذ على املدى املتو�شط

من اأجل ال�ستفادة من الزخم احلا�سل يف هذا القطاع، هناك عدد من امل�ساريع الإ�سافية التي قد تكون مطلوبة على املدى املتو�سط، وت�سمل:

• التو�سع يف اإنتاج الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح: عندما تنخف�ض تكاليف البنية التحتية والتكنولوجيا امل�ستخدمة يف توليد الطاقة املتجددة )ب�سبب النخفا�ض 	
املتوقع يف تكاليف النفقات الراأ�سمالية(، ميكن للم�ستثمرين ال�ستفادة من الزخم الذي حتقق بالفعل لتو�سيع وتطوير اإنتاج الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح، والتي 

�ستكون م�ساريع �سغرية اأو متو�سطة احلجم. 

• ال�ستجابة 	 الطاقة من  الطاقة، ومتكني حمطات  توزيع  الوقود يف زيادة مرونة نظام  بناء م�ستودعات ومرافق تخزين مل�ستقات  ي�ساهم  التخزين:  اإن�ساء مرافق 
لتقلبات الطلب. وقد نتج عن النق�ض احلايل يف مرافق تخزين الوقود ا�سطرار الفل�سطينيني اإلى ا�سترياد الوقود بكميات �سغرية على اأ�سا�ض �سبه يومي لتلبية 

الحتياجات، الأمر الذي ي�سكل �سغطا كبريا على نظام التوزيع.

• تر�سيد الطلب: ميكن خف�ض معدل هدر الطاقة ب�سكل كبري عن طريق حت�سني كفاءة البنية التحتية للطاقة الكهربائية. ومن �سمن الو�سائل الب�سيطة لتحقيق ذلك 	
اإحكام غلق اأماكن الت�سريبات حول وحدات تكييف الهواء والنوافذ والأبواب. هناك و�سائل اأخرى اأكرث جناحًا، ولكنها اأكرث تكلفة مثل اإعادة جتهيز املباين احلالية 

بتكنولوجيات اأكرث كفاءة فيما يخت�ض بالإ�ساءة والعزل والتدفئة والتربيد.

• القرية النموذجية: باإمكان جمموعة من امل�ستثمرين حتويل اإحدى القرى اإلى »قرية خ�سراء« من خالل تركيب الألواح الكهرو�سوئية على اأ�سطح املنازل وتركيب 	
الإ�سعاع  م�ستويات  املعايري:  من  عدد  على  بناء  القرية  اختيار  وميكن  التدفق.  �سايف  عدادات  عمل  نظام  لت�سهيل  الجتاه(،  )ثنائية  املزدوجة  التدفق  عدادات 
اأثر  اأ�سطح منازل منا�سبة؛ واأي  ال�سم�سي؛ والأثر الجتماعي املحتمل )مثل القرى التي تنفق فيها الأ�سر ن�سبة عالية من دخلها على فواتري الكهرباء(؛ وتوافر 
اجتماعي حمتمل. ومن �ساأن قرية خ�سراء ناجحة من هذا القبيل اأن متثل منوذجا ي�سجع املواطنني على ا�ستخدام الألواح الكهرو�سوئية على اأ�سطح منازلهم. 

وميكن اأن يوؤدي جناح النموذج، اإلى ت�سجيع احلكومة على و�سع �سيا�سات لت�سهيل انت�سار عدادات �سايف التدفق.

• حمطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي: ميكن للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ض النظر يف امل�ساركة يف بناء وت�سغيل حمطتني اأو ثالث حمطات �سغرية اأو 	
متو�سطة تنتج حوايل 200 ميجاو�ط من �لطاقة، وذلك با�ضتخد�م �لغاز �لطبيعي �مل�ضتورد �أو �ملنتج حمليا )عندما يتم ��ضتغالل حقول �لغاز �ملحلية(. ومن �ملرجح 
اإلى مثل هذه املحطات حتى يف ظل توافر موارد الطاقة املتجددة، وذلك لأن عملية تخزين الطاقة الكهربائية التي تنتجها تلك امل�سادر  اأن تكون هناك حاجة 
مرتفعة �لتكلفة، وبالتايل فاإن �لعتماد على مر�فق �لتخزين �حلالية ميكن �أن يرفع �ضعر �لكيلوو�ط بنحو 0.1 دولر. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه من ال�سروري اأي�سا 

تنويع م�سادر توليد الطاقة من اأجل �سمان املرونة يف اإمدادات الكهرباء.

امل�شاريع املمكنة على املدى الطويل

من املرجح اأن تبقى م�سالة اإمدادات الطاقة وكفاءتها اإحدى الهتمامات الرئي�سية بالن�سبة ملعظم دول العامل على املدى املنظور، وبالتايل فان هذه الدول حتتاج اإلى 
حت�سني مرونة اإمدادات الطاقة على املدى الطويل. ومن امل�ساريع املمكنة على املدى الطويل :

• حتويل حمطة غزة لتوليد الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي: تعمل حمطة غزة لتوليد الكهرباء حاليا با�ستخدام الوقود ال�سناعي مرتفع التكلفة، وبن�سف طاقتها 	
اإلى خف�ض تكلفة الكهرباء املنتجة املحلية  الغاز الطبيعي، ويف نف�ض الوقت، تو�سيع طاقتها الإنتاجية، �سيوؤدي بال�سرورة  اإلى  اإن حتول املحطة  الإنتاجية فقط. 
بالتوازي مع زيادة ح�سة الإنتاج املحلي. وقد تو�سلنا يف هذا التقرير اإلى اأن فرتة ا�سرتداد راأ�ض املال لهذا ال�ستثمار من املرجح اأن تكون اأقل من عام واحد فقط.
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• التو�سع يف اإنتاج الطاقة املتجددة: حتى يف ظل غياب احلوافز احلكومية، هناك فر�ض حقيقية اأمام �سركات القطاع اخلا�ض لتو�سيع ال�ستثمار يف م�سادر الطاقة 	
املتجددة. ومع التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح والغاز، �ستتعزز هذه ال�ستثمارات من خالل منو حجم ال�سوق.

• تنويع م�سادر الواردات: لتحقيق املزيد من املرونة، ميكن تنويع م�سادر ا�سترياد الوقود، بال�سترياد من الدول الغنية بالنفط، ما قد يوؤدي اإلى تخفي�ض تكلفة الغاز 	
الطبيعي امل�ستخدم يف املحطات املحلية لتوليد الطاقة. 

التغيريات على البيئة التمكينية

• الإطار التنظيمي وال�سيا�سات العامة: ب�سبب تاأثريه على كافة القطاعات القت�سادية، يتطلب قطاع الطاقة دعما خا�سا من القطاع العام، كما اأنه يحتاج اإلى اإطار 	
تنظيمي فعال. وكما قال اأحد امل�ستثمرين يف هذا القطاع: »ل ميكن لهذا القطاع حتقيق تقدم ملمو�ض دون توفري ال�سيا�سات احلكومية الداعمة. “من ال�سروري 
اأن يكون الطار التنظيمي داعما للتغيري يف ا�سرتاتيجية القطاع، وخا�سة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج املحلي وتطوير امل�سادر املتجددة )على نطاق البيوت واملناطق 
املن�سوين فيها(، وو�سع  املزيد من  ال�سم�سية )لت�سمل  للطاقة  الفل�سطينية  املبادرة  تو�سيع  الق�سري  املدى  ت�سمل جهود  اأن  ال�سياق، ميكن  ال�سناعية(. ويف هذا 
الت�سريعات لل�سماح با�ستخدام عدادات �سايف التدفق وو�سع اإطار �سامل لتعزيز ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�ض. اأما على املدى الطويل، فينبغي و�سع 
برنامج متكامل من احلوافز لت�سجيع ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف املنازل وامل�سانع. ويعر�ض ال�سكل )35( بع�ض الأمثلة العاملية على كيفية اتخاذ احلكومات 

ل�سيا�سات حتفيزية بهدف م�ساعدة القطاع اخلا�ض على التخفيف من املخاطر وجذب ال�ستثمارات. 

• البنية التحتية: يجب ا�ستخدام ال�سبكات الذكية لتقليل اخل�سائر وزيادة الكفاءة يف ال�ستهالك، حيث اإن امل�ستوى احلايل للخ�سائر ي�سهم يف م�ساعفة التكاليف وهدر 	
املوارد الثمينة. فمن �ساأن ال�سبكات الذكية )التي متكننا من تتبع ا�ستخدام الطاقة(، ميكن تقليل اخل�سائر وحت�سني كفاءة وموثوقية وا�ستدامة اإنتاج وتوزيع الكهرباء .

• التوعية العامة والتعليم: ينبغي دعم ال�سيا�سات التوعوية التي ت�ساعد امل�ستهلكني على ا�ستخدام تقنية عدادات �سايف التدفق واأ�سعار تغذية ال�سبكة من منتجي 	
الطاقة املتجددة( من خالل زيادة الوعي العام بفوائد ا�ستخدام اخلاليا ال�سم�سية على اأ�سطح املنازل. ومن �ساأن اإن�ساء جممع تعليمي للحفاظ على البيئة امل�ساعدة 
يف زيادة الوعي حول ق�سايا الطاقة مثل اأمن الطاقة وا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة. و�ستكون هذا املجمع مدعومًا بالبنية التحتية اخل�سراء املتكاملة، كما 

اأنها �ستدفع املواطنني اإلى حث احلكومة على حت�سني ال�سيا�سات بهذا اخل�سو�ض. 
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• متويل امل�ساريع: بالإ�سافة اإلى اجلهود التي يبذلها القطاع اخلا�ض للم�ساعدة يف متويل م�ساريع توليد الطاقة يف املنازل وال�سركات ال�سغرية، يحتاج القطاع اإلى 	
البحث عن امل�ستثمرين املحتملني الذين لديهم ال�ستعداد لال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة التي تتطلب نفقات راأ�سمالية �سخمة )والتي تكون فيها فرتات ال�سرتداد 
بطيئة ن�سبيا(. وللقيام بذلك، فاإن ال�سركات بحاجة اإلى ت�سميم خطط عمل متقنة وو�سع اآليات لتخفيف املخاطر والرتكيز على الفر�ض التي ميكن تطويرها يف 
ظل القيود القائمة. كما اأن البحث عن فر�ض التمويل ل ينبغي اأن يقت�سر على امل�ستوى املحلي واإمنا يتجاوزه اإلى ا�ستقطاب امل�ستثمرين من اخلارج. وبالإ�سافة اإلى 

ذلك، فاإن دعم اجلهات املانحة الذي ي�سل من خالل اآليات معينة– مثل هيئة جذب املنح )انظر الف�سل 9(– قد يكون ذا اأهمية كبرية. 

• التدريب التقني وا�ستقدام العمالة املاهرة: ت�سهم بع�ض برامج التدريب الإ�سافية يف بناء قوى عاملة ماهرة قادرة على تاأ�سي�ض )واحلفاظ على( البنية التحتية 	
الالزمة لإنتاج الطاقة وتوزيعها. وميكن تنفيذ هذه الربامج من قبل كليات التدريب املهني واجلامعات والكليات املحلية، وكذلك من خالل �سركات القطاع اخلا�ض.

• ا�ستخدام التكنولوجيا الفائقة منخف�سة التكلفة: تتطلب ال�ستثمارات الناجحة يف قطاع الطاقة قنوات توزيع للتكنولوجيات ذات اجلودة واملوثوقية والفاعلية، ما 	
ي�ساعد يف تطوير امل�ساريع التي توفر بيئة م�سجعة على ال�ستثمار.
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9. التنفيذ: ح�شن التنظيم من اأجل النجاح

ل يتطلب التنفيذ الناجح للمبادرات التي ناق�سناها �سابقًا احل�سول على دعم وا�سع النطاق من القطاع العام فح�سب، واإمنا ا�سرتاتيجية تنفيذ فعالة وملكية وا�سحة 
للم�ساريع من قبل القطاع اخلا�ض. وبينما نتوقع اأن يوا�سل القطاع اخلا�ض جهوده للتطوير ب�سكل طبيعي، فقد يرغب امل�ستثمرون يف ال�ستفادة من التحليالت وفر�ض 
اأدوار وم�سوؤوليات  ت�ستمل على جهود لإن�ساء هيئة تنظيمية كفوؤة ذات  التقرير �سوف  ناق�سناها يف هذا  التي  املبادرات  فاإن  التقرير. ولذلك  التن�سيق املحددة يف هذا 
وا�سحة، وذلك للم�ساعدة يف �سمان كفاءة امل�سروع وكفاءة اأداء الإدارة وال�سفافية وامل�سداقية لكافة امل�ساركني. وقد يكون من �سمن م�سوؤوليات هذه الهيئة امل�ساعدة يف 

تقييم امل�ساريع املقرتحة والو�سول اإلى امل�ستثمرين املحتملني... الخ.

ي�ستمل الإطار التنظيمي املبني اأدناه )ال�سكل 36( على خم�سة عنا�سر: )1( جلنة تن�سيق لالإ�سراف على التنفيذ والتن�سيق مع ممثلي القطاعني اخلا�ض والعام )2( 
جمموعات عمل قطاعية لدعم مبادرات القطاعات )3( قادة م�ساريع ي�سطلعون مب�سوؤولية اإدارة وتنفيذ امل�ساريع املنفردة )4( �سكرتاريا عامة لدعم عمل جلنة التن�سيق 

)5( جمل�ض ا�ست�ساري دويل لتقدمي الإر�ساد والتوجيه ب�ساأن اأف�سل املمار�سات.

ي�سرت�سد هذا الإطار التنظيمي بخربات الدول الأخرى وخربة جلنة التن�سيق التي �سكلت لهذا الغر�ض، والذي يهدف اإلى اإ�سراك ال�سركات الرائدة يف القطاع اخلا�ض 
للعمل جنبا اإلى جنب مع احلكومة واملوؤ�س�سات املعنية الأخرى .

اطار التنفيذ ): 36(شكل 

قيادة تنفيذ مشاريع معينة•

 التنسيقيةايصال المشاكل الى اللجنة •
فور ظهورها  

تنسيق الترويج للبرامج والتواصل  •

لمشاريع القادة لفي تحديد المشاركة •
الحالية والمستقبلية

المشاريع قادة التنسيق بين •

ية  ستراتيجيات القطاعتدقيق اال•
مستمر   بصورة

جديدة اللمشاريع ا اتاولويتحديد •
تشكيل فرق عمل بشكل تنسيق و

مستمر

التنسيقلجنة 

قطاع  الفريق عمل 
يالزراع

Project 
champion

Project 
champion

المشروعقائد   

فريق عمل   
يقطاع السياحال

Project 
champion

Project 
champion

فريق عمل  قطاع 
والبناءاإلنشاءات 

Project 
champion

Project 
champion

المشروع قائد 

فريق عمل قطاع  
تكنولوجيا 
المعلومات

Project 
champion

Project 
champion

المشروعقائد 

فريق عمل قطاع  
الطاقة

Project 
champion

Project 
champion

المشروعقائد 

والمسؤولياتاألدوار 
دوليمجلس استشاري 

السكرتاريا  

المشروعقائد 
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1. جلنة التن�شيق
تتولى جلنة التن�سيق الإ�سراف على الربنامج ل�سمان تنفيذ املبادرات، و�ستتاألف من 8-12 ممثال عن القطاع اخلا�ض الفل�سطيني وال�ستات وامل�ستثمرين الفل�سطينيني. 

ويتمثل دورها الرئي�سي يف تعزيز وتن�سيق املبادرات مع اجلهات املعنية املحلية والدولية وامل�ستثمرين املحتملني.

�سوف يعقد اأع�ساء اللجنة اجتماعات دورية ل�ستعرا�ض التقدم املحقق عموما وتقدمي الدعم والتوجيه ملجموعات العمل القطاعية وقادة امل�ساريع.

2. جمموعات العمل القطاعية
وهي عبارة عن جمموعات عمل خا�سة بقطاعات حمددة، تتولى كل جمموعة فيها م�سوؤولية دعم م�ساريع القطاع اخلا�ض يف جمال عملها، و�ست�سم كل جمموعة 6-3 
خرباء، والذين �سيعقدون اجتماعات دورية. وتكون هذه املجموعات م�سوؤولة عن تن�سيق عمل قادة امل�ساريع )كما هو مبني اأدناه( وتناق�ض حزمة امل�ساريع كلما اقت�ست 
احلاجة من اأجل حتديد واقرتاح امل�ساريع ذات الأولوية والتحفيز على النتائج وا�ستعرا�ض التقدم املحقق يف امل�ساريع. و�سيكون لكل جمموعة ممثل يف جلنة التن�سيق 

العام لتقدمي الن�سح. 

3. قادة امل�شاريع
يتولى قيادة كل من امل�ساريع واملبادرات فرد واحد اأو اأكرث اأو �سركة واحدة اأو اأكرث من �سركات القطاع اخلا�ض. ويتولى هوؤلء القادة )هم والفريق الداعم لهم( م�سوؤولية 
تعزيز وقيادة و/اأو تنفيذ امل�ساريع. ويف اإطار هذه الدائرة املتكاملة من العمل امل�سرتك، تقوم جلنة التن�سيق وجمموعات عمل القطاعات بتقدمي الدعم ورفع تقارير 
عن التقدم املحقق يف امل�ساريع. ومن اجلدير بالذكر اأنه لي�ض بال�سرورة اأن يقوم القادة بتمويل امل�ساريع اأو ال�ستثمار فيها، مع العلم اأن بع�سهم يقوم بذلك يف كثري من 

احلالت.

4. ال�شكرتاريا العامة 
�ستتولى ال�سكرتاريا العامة، املقدمة من موؤ�س�سة بورتالند تر�ست، اإدارة عمل جلنة التن�سيق وتقدمي الدعم على م�ستوى رفيع.

5. املجل�ص اال�شت�شاري الدويل
اأعاله، �سيتم تاأ�سي�ض جمل�ض ا�ست�ساري دويل يتكون من قادة من القطاع اخلا�ض من املجتمع الدويل. و�سوف ي�ساعد املجل�ض  اإلى البنى التنظيمية الواردة  بالإ�سافة 
ال�ست�ساري يف ا�ستقطاب ال�سركاء الدوليني، وذلك بهدف ال�ستفادة منهم يف جمال اأف�سل املمار�سات، وكذلك لتاأمني م�سادر للتمويل. كما �سيلعب هذا املجل�ض دورا 

حموريا يف تنظيم موؤمترات امل�ستثمرين. ومن املرجح اأن ينعقد املجل�ض ال�ست�ساري الدويل كل �ستة اأ�سهر. 



70

ما بعد املعونات االقت�شادية: مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�شطيني لال�شتثمار والنمو والت�شغيل بورتالند تر�شت

10. اال�شتنتاجات

يهدف هذا التقرير اإلى تقدمي ملخ�ض لال�ستنتاجات الرئي�سية التي تو�سلنا اليها يف حتليالتنا، والتي ناأمل اأن ت�سكل م�سدر اإلهام وقاعدة لنقل القت�ساد الفل�سطيني 
اإلى مرحلة جديدة من النمو واملرونة. ون�سعى لتوجيه تنفيذ املبادرات الواردة يف هذا التقرير يدا بيد مع ال�سركاء من القطاعني العام واخلا�ض واملجتمع املدين وال�ستات 

الفل�سطيني. ومن هنا نرحب مب�ساركة رجال الأعمال وامل�ستثمرين ملواجهة التحديات امل�سرتكة، وزيادة اجلهود من خالل الن�ساطات املن�سقة. 

ومن اأهم ال�ستنتاجات التي تو�سلنا اليها من خالل هذه التحليالت اأنه باإمكان ال�سركات توجيه ا�ستثماراتها لدعم النمو القت�سادي وتوفري فر�ض عمل م�ستدامة، ويف 
نف�ض الوقت حتقيق عوائد اقت�سادية كبرية. وقد مت حتديد جمموعة اأولية من الفر�ض احلقيقية التي ميكن للم�ستثمرين وال�سركات ورواد الأعمال ا�ستغاللها. ومن املتوقع 

اأن يتم تعزيز وتو�سيع نطاق هذه الفر�ض مع تقدم القطاع اخلا�ض يف تنفيذ هذا الربنامج. 

واإذا ما مت تنفيذ اخلطة الواردة يف هذا الربنامج بنجاح، فاإن باإمكان خم�سة قطاعات فقط اأن ت�سهم يف الناجت املحلي الإجمايل باأكرث من 8 مليارات دولر بحلول عام 
2030، ف�ساًل عن توفري اأكرث من 150 األف فر�سة عمل جديدة مبا�سرة، وحوايل 220 األف فر�سة عمل غري مبا�سرة )حوايل 40٪ من العدد املطلوب خلف�ض البطالة 

اإلى 10٪ على املدى الطويل(، وكذلك جذب ا�ستثمارات بقيمة 600 مليون دولر تقريبًا على املدى الق�سري.

قطاع الزراعة: باإمكان هذا القطاع اأن ي�سبح م�سّدرا رئي�سيا ملحا�سيل خمتارة ذات قيمة مرتفعة، ما يرفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى نحو 1.4 مليار دولر 
)والذي �ساهم مببلغ 502 مليون دولر فقط يف عام 2012(، وتوفري ما جمموعه 36000 فر�سة عمل جديدة بحلول عام 2030.

قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية: باإمكان �سركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية و�سركات رواد الأعمال يف التكنولوجيا الرقمية اأن ترفع م�ساهمة 
هذا القطاع املبا�سرة يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى ثمانية اأ�سعاف، اأي اإلى 960 مليون دولر )من حوايل 105 ماليني دولر يف عام 2012(، وتوفري اأكرث من 18 األف 

فر�سة عمل عالية املهارات يف جمال التكنولوجيا الفائقة بحلول عام 2030.

قطاع ال�سياحة: ميتلك هذا القطاع اإمكانات للنمو ب�سكل كبري بحلول عام 2030، ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل من حوايل 250 مليون دولر يف عام 2012 
اإلى ما يقدر بنحو 750 مليون دولر، وزيادة عدد العاملني فيه من 17 األفًا اإلى 38 األفًا بحلول عام 2030.

قطاع البناء: لدى هذا القطاع، الذي يعترب من اأهم قطاعات القت�ساد الفل�سطيني، القدرة على م�ساعفة م�ساهمته ال�سنوية يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى 2.8 مليار 
دولر، وتوفري ما ي�سل اإلى 64 األف فر�سة عمل جديدة بحلول عام 2030.

قطاع الطاقة: اإن خف�ض العتماد على واردات الطاقة وزيادة ا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة قد يوفر 17 األف فر�سة عمل، ورفع ح�سة هذا القطاع يف الناجت املحلي 
الإجمايل اإلى 2.2 مليار دولر بحلول عام 2030. وعالوة على ذلك، فاإن امل�ساريع املقرتحة يف هذا القطاع �ستعمل على خف�ض تكلفة الكهرباء لالأ�سر وال�سناعات، ما 

يحرر الأعباء على الدخل وراأ�ض املال لال�ستخدامات الأخرى، الأمر الذي �سيكون له اآثار ايجابية كبرية غري مبا�سرة على الناجت املحلي الإجمايل.

اإن وجود قطاع خا�ض فل�سطيني قوي، ومدعوم من القطاع العام، ي�ستطيع قيادة امل�سرية لزيادة املرونة القت�سادية. فالتقدم على هذا الطريق �سيكون حماطا بالتحديات، 
ما ي�ستوجب تعاونا وا�سع النطاق وجهود من�سقة بني الأطراف املعنية يف القطاعني العام واخلا�ض ل�سنوات عديدة. فمما ل �سك فيه اأن م�ستقبل وا�ستقاللية ومرونة 

القت�ساد الفل�سطيني باتت على املحك!
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امللحق اأ: العوامل التمكينية

ل ميكن تنفيذ املبادرات الواردة يف هذا التقرير ب�سكل فاعل ما مل يعمل القطاعان العام واخلا�ض معا لتح�سني البيئة التمكينية لالقت�ساد. وعلى وجه التحديد، يتطلب 
حتقيق النمو وتوفري فر�ض العمل يف القطاعات اخلم�ض امل�ستهدفة تو�سيع وتعزيز و/اأو اإ�سالح خم�سة عوامل متكينية: تنمية راأ�ض املال الب�سري، والبنية التحتية، وتنظيم 

وت�سجيل الأرا�سي، واحل�سول على راأ�ض املال، والرتويج التجاري. 

بينما ا�ستعر�سنا العوامل التمكينية لكل من القطاعات املدرو�سة، فاإن العوامل التمكينية اخلم�ض التالية توؤثر على القت�ساد ككل.

راأ�ص املال الب�شري

تتطلب الغالبية العظمى من املبادرات الواردة يف هذا التقرير ا�ستثمارات وا�سعة النطاق يف تنمية راأ�ض املال الب�سري. ففي القطاع ال�سياحي على �سبيل املثال، يعتمد 
جذب املزيد من ال�سياح وزيادة مدة اإقامتهم على توافر موظفني يف قطاع ال�سيافة من ذوي الكفاءة العالية، وهذا بدوره يعتمد على اإن�ساء معاهد للتدريب املهني يف 
قطاع ال�سيافة على م�ستوى عاملي )التي �سيديرها القطاع اخلا�ض على الأرجح(. وباملثل، فاإن معايري اجلودة التي تتطلبها عقود �سركات الربجميات الدولية يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية تتطلب ا�ستثمارا فوريا يف برامج التدريب.

اأن تو�سيع قاعدة راأ�ض املال الب�سري )من رياديني وعاملني( يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات الرقمية )لدعم النمو امل�ستدام( يعتمد على ال�ستثمار يف 
حتديث وتو�سيع املعرفة يف جمال لغات الرتميز، ويف برامج التعليم /التدريب التكنولوجي ب�سكل عام يف املوؤ�س�سات العامة. وبهذا اخل�سو�ض، يقول الرئي�ض التنفيذي 
لإحدى �سركات تكنولوجيا املعلومات يف رام اهلل: “هناك الكثري من املواهب يف فل�سطني، ولقد راأينا ذلك على اأر�ض الواقع، ولكننا ل زلنا بحاجة لعمل الكثري للحاق 

بامل�ستوى العاملي، خا�سة يف جمال التعليم لتخريج طالب موؤهلني مب�ستوى رفيع يف حقول علم احلا�سوب واملجالت التقنية.” 

وعلى نطاق اأو�سع، ميكن للقطاع اخلا�ض الإ�سهام يف حتديث التعليم من خالل برامج التدريب املهني والتعاون مع امل�سوؤولني يف القطاع العام لت�سميم مناهج درا�سية 
للمعلمني  امل�ساعدة يف ت�سميم برامج تدريبية  القطاع اخلا�ض  باإمكان  اأنه  الواقع. كما  اأر�ض  املهارات املطلوبة على  والتدريب على  العمل  تركز على احتياجات �سوق 

وتدريبهم ليكونوا قادرين على تدري�ض املواد اجلديدة املقرتحة يف املناهج. 

اإن م�ستوى اللتحاق يف التعليم يف الأرا�سي الفل�سطينية مرتفع ن�سبيا )حوايل 95٪ من ال�سكان اأكملوا املرحلة الثانوية، واأكرث من 50٪ يلتحقون بالتعليم العايل، مقارنة 
بـ 30٪ يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا(. اإن احلفاظ على النجاحات احلالية وتوفري املزيد من الفر�ض ي�سكل حتديا للمنظومة التعليمية من حيث حت�سني 

خمرجاتها كمًا ونوعًا )ال�سكل 37(. 
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من بين من اكملوا بالتعليم العالي نسبة االلتحاق االجمالي
)نسبة مؤية( 2011الثانوية العامة لعام  

2010عاما  15لسكان الذين تفوق اعمارهم لالتحصيل الدراسي 
نسبة مؤية

الدراسي وااللتحاق بالتعليم الجامعيالتحصيل ): 37(شكل 

 الدولي البنك ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي جهازال المصدر

4.57.0
دون المرحلة االبتدائية

االبتدائي

الثانوية االساسية

ا الثانوية العلي

بعد الثانوي ودون التعليم العالي

التعليم العالي المرحلة االولى

التعليم العالي المرحلة الثانية
2,697

1.4

40.4

22.0

18.6

12.9
0.2

انثى  

1,330

1.6

38.3

21.4

19.5

12.1
0

ذكر

1,366

2.2 1.1

42.4

22.7

17.6

13.7

0.3

30.6

الشرق االوسط وشمالي  نطقةم
الضفة الغربيةافريقيا

50.2

كال الجنسين

اأن جودة نظام  والطلبة(  العمل  واأرباب  التعليمية  املوؤ�س�سات  املعنية )مبا يف ذلك  الأطراف  الكثري من  الثانوي، ترى  بالتعليم  ارتفاع معدل اللتحاق  الرغم من  على 
التعليم الفل�سطيني قد تراجعت يف ال�سنوات الع�سر املا�سية. ويعتقد الكثري من هوؤلء اأن ذلك يرجع اإلى تقادم املناهج الدرا�سية واإلى اتباع الأ�ساليب الرتبوية التقليدية. 
بينما يرى بع�سهم اأن ال�سبب وراء ذلك يرجع اإلى اأن املنظومة التعليمية احلالية تعطى الأولوية لأهداف وطرق تعليمية خاطئة. وقد خل�ض لنا اأحد الذين اأجرينا معهم 
املقابالت )ويعمل يف قطاع التعليم( الأمر بهذه الكلمات: “ل تزال برامج اإعداد وتدريب املعلمني واملناهج الدرا�سية واملواد التعليمية تركز على احلفظ، متجاهلة التفكري 

الناقد ومهارات حل امل�سكالت.”

اأجرينا معهم  اأحد املعنيني ممن  اأ�سار  الذين ت�ستقطبهم هذه الربامج. فقد  التعليم املهني ونوعية الطالب  يتعلق بنوعية برامج  اأن هناك ت�سورات �سلبية فيما  كما 
املقابالت اإلى اأن “الطالب امللتحقني بالربامج املهنية ل يتعلمون املهارات احلديثة املطلوبة يف جمالت تخ�س�ساتهم”، م�سيفا اأن هذه الربامج “ت�ستقطب فقط الطلبة 

�سعاف التح�سيل.” 

اإن اإدخال التح�سينات الالزمة على برامج التدريب املهني ل تتطلب زيادة عدد الربامج النوعية فح�سب، واإمنا اأي�سا تغيري النظرة ال�سلبية اإلى هذا امل�سار التعليمي )التي 
تعتربه الطلبة اأقل �ساأنًا من املهن الأكادميية التقليدية(. كما اأن اإقامة ال�سراكات بني القطاعني اخلا�ض والعام ميكن اأن ي�سهم يف اإيجاد و�سائل تعليمية مبتكرة وعملية 
وامل�ساعدة يف تغيري الت�سور ال�سلبي للتعليم املهني. ولتحقيق ذلك، حتتاج موؤ�س�سات التعليم املهني اإلى تو�سيح فوائد العرو�ض اجلديدة، ومتييز نف�سها عن املوؤ�س�سات 

الأخرى ذات اخلدمات املتدنية. 

باإمكان القطاع اخلا�ض امل�ساعدة يف زيادة فر�ض احل�سول على التعليم بتكلفة معقولة من خالل تقدمي بدائل عرب الإنرتنت، والتي ميكن اأن تتم من خالل ال�سراكة مع 
املدار�ض الدولية. وت�سمح اأنظمة “التعلم املدجمة”، التي جتمع بني التعلم الذاتي عرب الإنرتنت والدرو�ض داخل الغرف ال�سفية والإر�ساد وجمموعات العمل الطالبية، 

للطالب ال�ستفادة من املواد التعليمية ذات امل�ستوى العاملي وتر�سيخ مبداأ التعلم الذاتي.
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البنية التحتية

اإلى جهود  يعترب تطوير وحتديث البنية التحتية املادية اأحد مقومات النمو القت�سادي، )خا�سة يف القطاعات اخلم�سة التي ناق�سناها يف هذا التقرير( التي حتتاج 
م�سرتكة من قبل القطاعني العام واخلا�ض. وعلى وجه التحديد، هناك حاجة اإلى حت�سني البنية التحتية يف جمالت مياه ال�سرف ال�سحي وجمع النفايات/التخل�ض 

منها، واإمدادات املياه، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات، واإمدادات الطاقة.

توؤثر �سبكات ال�سرف ال�سحي املتاآكلة، ونظم جمع النفايات والتخل�ض منها، ب�سكل �سلبي على ال�سياحة، خا�سة ب�سبب انت�سار القمامة يف ال�سوارع، والتي يتم التخل�ض 
منها عن طريق احلرق. وترى الأطراف املعنية اأن ذلك يقلل من جاذبية بع�ض املدن كوجهات �سياحية رئي�سية، مثل اأريحا وبيت حلم.

يعترب تطوير �لبنية �لتحتية لإمد�د�ت �ملياه �أمر� حيويا للقطاع �لزر�عي، ب�ضبب �أن خطوط �لأنابيب �حلالية ت�ضمح بت�ضرب كميات كبرية من �ملياه، حيث يرى �خلرب�ء 
املياه، وذلك لأنه يتم قيا�ض  اأكرب من قيمة ما يح�سلون عليه من كميات  اإلى دفع مبالغ  اأن املزارعني ي�سطرون يف كثري من الأحيان  اأجريت معهم املقابالت  الذين 

ال�ستهالك بال�ساعة بدل من قيا�ض الكمية امل�ستهلكة. 

اأي�سا  وهناك  والبناء.  والزراعة  ال�سياحة  يف  النمو  تعزز  كونها  الأهمية  من  القدر  بنف�ض  اأي�سا  حتظى  فاإنها  للنقل،  التحتية  للبنية  بالن�سبة  واأما 
الفل�سطينية  الأرا�سي  نفاذ  معدل  زال  ل  حيث  الإنرتنت،  �سبكة  اإلى  النفاذ  م�ستويات  وخا�سة  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لتح�سني  فر�سة 
الرتددات على  املفرو�سة  القيود  من  الرغم  فعلى  النقالة،  للهواتف  بالن�سبة  اأما  املنطقة.  يف  املعدلت  اأقل  من  والال�سلكي  ال�سلكي  الإنرتنت   اإلى 
، ي�سل معدل انت�سارها اإلى 95٪. واأما معدل انت�سار الإنرتنت املنزيل، فال يزال منخف�سا )30٪(. اإن اإطالق برنامج وطني �سامل، وا�ستغالل البنية التحتية احلالية 
)ذات اجلودة العالية(، ميكن اأن يح�سن من فر�ض احل�سول على خدمات الإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات من خالل خدمة »الألياف ال�سوئية اإلى املنازل« )انظر الف�سل 
5(. ومن املرجح اأن يكون لهذا الربط اأثر اإيجابي على الإنتاجية يف القطاعات التي عادة ما تكون فيها تكاليف املعامالت مرتفعة، مثل اخلدمات املالية، والقطاعات ذات 
الكثافة العمالية العالية، مثل ال�سياحة. كما اأن هذا الربط ي�سهل اعتماد املمار�سات التجارية الأكرث كفاءة بني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، ويحفز النمو يف قطاعي 

جتارة اجلملة والتجزئة من خالل التجارة الإلكرتونية.

واأخريا، هناك حاجة اأي�سا اإلى تطوير البنية التحتية للطاقة، مبا يف ذلك ا�ستخدام ال�سبكات الذكية، وبناء خمازن للوقود موزعة ب�سكل ا�سرتاتيجي، والتي قد ت�ساعد 
اأي�سا يف تطوير م�سادر الطاقة املتجددة.

على �لرغم من �أن �لقطاع �لعام �ضيتحمل �جلزء �لأكرب من �أعباء تطوير �لبنية �لتحتية، �أل �أن هناك فر�ص لنخر�ط �لقطاع �خلا�ص يف هذ� �ملجال من خالل �ل�ضر�كات 
بني القطاعني العام واخلا�ض. وميكن اأن تقوم احلكومة، على �سبيل املثال، بالتعاقد مع �سركات القطاع اخلا�ض لبناء وتاأهيل وجتديد البنية التحتية املادية )انظر بدائل 

منوذج حمطات تنقية املياه يف ال�سكل -14 الف�سل 4(. وي�ستطيع هذا النهج ال�ستفادة من اخلربات الفنية لل�سركات الدولية وبناء القدرات يف ال�سركات املحلية.

البيئة التنظيمية وت�شجيل االأرا�شي

ترى الأطراف املعنية يف القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية اأن بيئة الأعمال مثقلة بالت�سريعات النافذة املتقادمة )وهي ت�سريعات موروثة من عهد النتداب الربيطاين 
و�لقانون �لأردين(. على �ضبيل �ملثال، ي�ضري تقرير للبنك �لدويل �أن قانون �ل�ضركات �ملعمول به يحد من منو ن�ضاط موؤ�ض�ضات �لقطاع �خلا�ص، ل �ضيما �ل�ضركات �ل�ضغرية 
واملتو�سطة اململوكة لالأجانب. ويف هذا ال�سياق، يقول اأحد امل�ستثمرين املحليني: »اإن العقبات اأمام اإقامة م�سروع جديد متنع الكثري من ال�سباب من جمرد التفكري بالأمر.« 

هناك حاجة لإيجاد بيئة ت�سريعية ومتكينية �ساملة لت�سهيل التو�سع يف القطاع اخلا�ض. فحوافز تعزيز النمو، وت�سريعات ال�ستثمار املنا�سبة وغريها، يجب اأن توؤدي اإلى 
ت�سهيل عمل ال�سركات. ولن ي�ساهم ذلك يف ت�سريع ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض فح�سب، واإمنا اأي�سا جذب امل�ستثمرين الدوليني لتنفيذ ال�ستثمارات امل�سرتكة. اإن منح 
اعتبارات خا�سة لرتويج القطاعات ذات الأولوية ميكن اأن ي�سجع على املزيد من املبادرات التنموية، وفقا لتجارب بع�ض الدول يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

)مثل الأردن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملغرب يف قطاع ال�سياحة(. 

يتفق معظم من اأجرينا معهم مقابالت على اأن هناك طرقا فعالة ت�ستطيع احلكومة من خاللها حت�سني بيئة الأعمال بوا�سطة الأنظمة اجلديدة، مثل اإزالة متطلبات احلد 
الأدنى لراأ�ض املال الالزم لتاأ�سي�ض ال�سركات اأو ال�سماح قانونيا باأعمال جتارية فردية، اأي التي ميلكها �سخ�ض واحد. 

اأما خدمة ت�سجيل الأرا�سي، فتعترب اأي�سا عامال حا�سما �سمن العوامل التمكينية، حيث اإن م�ساحة الأرا�سي امل�سجلة يف ال�سفة الغربية يف الوقت الراهن ل تتعدى ٪30، 
ما يجعل من ال�سعب على ال�سركات اأو الأفراد اإبرام العقود. وتعترب اجراءات الت�سجيل معقدة وطويلة )قد ت�سل اإلى خم�سني يوما( وت�ستلزم مراجعة اأربع موؤ�س�سات: 

البلدية ووزارة املالية وبنك جتاري ودائرة ت�سجيل الأرا�سي.
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وب�سبب غمو�ض وتعقيدات الإجراءات، يحجم الكثري من املواطنني عن ت�سجيل اأرا�سيهم، كما اأنها تعيق وترفع التكلفة على امل�ستثمرين عند حاجتهم ل�سراء م�ساحات 
وا�سعة من قطع الأرا�سي. وهذا بدوره يحد من اإمكانيات النمو يف قطاع البناء، وي�سع عقبات اأمام تطور عرو�ض الوحدات ال�سكنية للفئات متدنية الدخل على وجه 
اخل�سو�ض. ان اإدخال حت�سينات يف جمال ت�سجيل الأرا�سي ي�سهم اأي�سًا يف تعزيز النمو يف قطاع الزراعة. كما اأن تب�سيط اإجراءات ت�سجيل الأرا�سي، اإلى جانب اإطالق 

حملة وا�سعة النطاق لت�سجيع ت�سجيل الأرا�سي، �سي�ساعد يف حتقيق تقدم كبري على املدى الق�سري. 

احل�شول على راأ�ص املال

ت�سكل �سعوبة احل�سول على راأ�ض املال الالزم اإحدى العقبات التي تعرقل منو القطاع اخلا�ض، ل �سيما ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. وقد ذكر ما يقرب من ثلثي 
اأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اأنهم بحاجة اإلى متويل خارجي لزيادة وتطوير اأن�سطتهم يف عام 2010. 

وبح�سب اأ�سحاب ال�ساأن، تت�سمن عقبات احل�سول على التمويل التي تواجهها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ما يلي: )1( عدم تطبيق الإجراءات املحا�سبية املنا�سبة، 
ما ي�سعف �سجالت الأداء والتقييمات الئتمانية )2( ذهاب غالبية القرو�ض البنكية اإلى قطاعات امل�سرتيات ال�ستهالكية والعقارات وال�سركات الكبرية واحلكومة. 
)3( �ضرط توفر �لأ�ضول �لثابتة ك�ضمان للح�ضول على �لقرو�ص )خا�ضة �لأر��ضي، وما ير�فقها من �إجر�ء�ت ت�ضجيل معقدة( )4( اإحجام البنوك عن حتمل املخاطر، 
98٪ من  اأحجمت   ،2013 الأول من عام  الربع  اأنه يف  لوحظ  لذلك،  ونتيجة  امل�ستقرة.  الأعمال غري  بيئة  العاملة يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ورف�سها متويل 
ال�سركات الفل�سطينية حتى عن تقدمي طلب للح�سول على التمويل11. وقد تو�سلت درا�سة اأعدها معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني )ما�ض( يف عام 2010 

اإلى اأن 80٪ من ال�سركات تعتمد بدل من ذلك على التمويل الذاتي12. 

وحل�سن احلظ، هناك العديد من اخليارات املمكنة للتعامل مع تلك الق�سايا. على �سبيل املثال، ميكن اأن ي�ساهم تاأ�سي�ض دائرة لل�سجل العقاري يف زيادة فر�ض احل�سول 
على التمويل، وذلك من خالل متكني ال�سركات والأفراد من تقدمي الأرا�سي ك�سمان للقرو�ض امل�سرفية.

يف قطاع البناء، ت�ساعد برامج التمويل املبا�سر لالإيجار بغر�ض التملك على توفري متويل الإ�سكان لل�سرائح ال�سكانية التي ل ت�ستطيع احل�سول على التمويل البنكي. وهذه 
�لطريقة يف �لتمويل تعفي ذوي �لدخل �ملحدود )من �مل�ضرتين �ملحتملني( من �ضرط �ضد�د �لدفعة �لأولى عند �قرت��ضهم من �لبنوك. كما �أنه بالإمكان تطوير خيار�ت 

التمويل الإ�سالمي لبع�ض �سرائح ال�سكان.

امل�ساريع اخلا�سة13. ففي ظل �سح املعونات  اأن ت�سجع على تطوير  املانحة،  تاأ�سي�سها من قبل اجلهات  الوقت، ميكن ملوؤ�س�سة منح القطاع اخلا�ض، يف حال  ويف نف�ض 
وانكما�ض اأ�سواق الئتمان، وتزايد ال�سعوبات التي تواجهها امل�ساريع الكبرية يف احل�سول على التمويل، يتعني على اجلهات املانحة القيام بدور جديد وتوفري التمويل 
الالزم لنمو القطاع اخلا�ض. اإن اإن�ساء هذه املوؤ�س�سة �سيعزز من قدرة القطاع اخلا�ض على جذب التمويل، وذلك من خالل احل�سول على ن�سبة من ال�ستثمار الكلي 
للم�سروع كتمويل ابتدائي. على �سبيل املثال، اإذا كانت قيمة املنحة تعادل 15٪، فاإن 100 مليون دولر من امل�ساعدات املقدمة بهذه الطريقة من �ساأنها جذب ا�ستثمارات 
التمويلية( عدة جولت من  الأداة  وتاأ�سي�ض هذه  التي تبذلها موؤ�س�سة بورتالند تر�ست )لت�سميم  ا�ستملت اجلهود  700 مليون دولر. وقد  من القطاع اخلا�ض بقيمة 
امل�ساورات مع الهيئات الدولية والقطاع اخلا�ض الفل�سطيني وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. وحيث اإن الفكرة قد حظيت بتاأييد وا�سع، فقد اأ�سبح بالإمكان و�سع قائمة 
اأولية من امل�ساريع التي ميكن تنفيذها على هذا الأ�سا�ض من بني املبادرات املحددة يف هذا التقرير. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن درا�سة اللجوء لإ�سدار �سندات التنمية 

كاآلية لتمويل خمتلف القطاعات14.

الرتويج التجاري

واأما اآخر العوامل التمكينية، فيتعلق بتح�سني ال�سورة اخلا�سة باملنتجات واخلدمات الفل�سطينية. وهي خطوة هامة ب�سكل خا�ض للقطاعات الت�سديرية مثل الزراعة 
اأ�سواق جديدة ما من �ساأنه  وتكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية، حيث تلعب ال�سورة الإيجابية دورًا هامًا يف تر�سيخ اجلودة وامل�سداقية والإ�سهام يف فتح 

زيادة حجم ال�سادرات. كما اأن التمييز التجاري يلعب دورا بالغ الأهمية يف متكني قطاع ال�سياحة، ب�سبب تاأثريه على ال�سياح وعلى خياراتهم للوجهة التي يق�سدونها.

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )ني�سان 2013(، م�سح ت�سورات اأ�سحاب/مدراء ال�سركات ال�سناعية فيما يتعلق بالو�سع القت�سادي للربع الأول 2013.    11
ال�سابق(.  )امل�سدر  ما�ض   12

بورتالند تر�ست )2010(، اقرتاح لتاأ�سي�ض هيئة توجيه املنح للقطاع اخلا�ض الفل�سطيني.   13
www.socialfinance.org.uk/work/developmentimpactbonds املتحدة  اململكة  الجتماعي،  التمويل   14
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وعلى الرغم من فرتات الهدوء الن�سبي يف املدن الفل�سطينية )حتى يف اأوقات التوتر(، اإل اأن ال�سورة احلالية للحالة الأمنية الإقليمية ل زالت لالأ�سف توؤثر �سلبا على 
قطاع ال�سياحة. وبوجه عام، تعترب ال�سورة ال�سلبية جلودة ال�سلع واخلدمات الفل�سطينية ظاهرة وا�سعة النت�سار لي�ض فقط يف الأ�سواق الدولية، واإمنا اأي�سا على امل�ستوى 

املحلي، حيث يف�سل امل�ستهلكون املحليون، اأفرادا و�سركات، املنتجات امل�ستوردة على الرغم من اأن بع�سها اأعلى تكلفة من البدائل املحلية. 

اإن تغيري هذه ال�سورة النمطية �سي�ستغرق وقتا طويال و�سيتطلب جهودا م�سنية وا�ستثمارات م�ستمرة. وقد تبداأ هذه اجلهود من طرف احلكومة، التي ينبغي عليها و�سع 
خطة ت�سويقية ت�ستهدف الأ�سواق اخلارجية، مع الرتكيز على ال�سادرات ال�سلعية واخلدمية عالية اجلودة. وميكن ملثل هذه اجلهود اأن تقود اإلى تو�سع دائرة ال�سورة 
الإيجابية لل�سلع واخلدمات الأخرى يف الأ�سواق الدولية. واأخريا، ميكن حلمالت الرتويج الواعية واملوجهة بال�سكل ال�سحيح اإلى الأ�سواق الإقليمية والدولية ا�ستغالل 

الرتباطات التاريخية وامل�ساعر الدينية لدى ال�سعوب الأخرى بفل�سطني للم�ساعدة يف الرتويج لقطاعي ال�سياحة والزراعة. 
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امللحق ب: املقابالت

�شخ�شيات عامة

ح�سن عبد اجلبار، وزارة القت�ساد الوطني

طارق عبا�ض، ال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار املحدودة )اأيبك(

USAID فادي عبد اللطيف، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ندمي ع�سفور، القن�سلية الفرن�سية

د. فتحي اأبو مغلي، املعهد الفل�سطيني لأبحاث ودرا�سات التنمية

هادي حممد اأبو �سهال، مكتب ممثل اللجنة الرباعية

مها اأبو �سو�سة، جمل�ض ال�ساحنني الفل�سطيني

زياد اأبو زياد، املدون

حممد عابد، رميا

د. �سميح العبد، �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

عبداحلميد العبوة، �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

خالد العرجا، �سركة العرجا للن�سيج

اإلي�ض العرجا، جمعية الفنادق العربية 

د. جهاد اجلربيني، اجلربيني ملنتجات الألبان

د. حممد املبي�ض، املوؤ�س�سة الدولية لل�سباب

زاهي عنبتاوي، �سركة بوظة الأرز 

عنان عنبتاوي، نابكو

كينغ�سلي اتكينز، �سوؤون ال�ستات 

اأحمد عوي�سة، بور�سة فل�سطني

الدكتور اأوهان باليان، وزارة القت�ساد الوطني

اإبراهيم برهم، بال تريد

USAID جون كريفيلد، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

يو�سف الدجاين، �سركة كهرباء حمافظة القد�ض

�سحوك داوودي، جامعة بريزيت

طاهر دويات �سركة ال�سلوى للمنتجات الغذائية

طالل نا�سر الدين، �سركة بريزيت لالأدوية

هدى اجلاك، �سندوق �سراج

م�سطفى ح�سن، �سركة حلول للتنمية ال�ست�سارية

�سالح هدمي، البنك العربي

مروان احلرباوي، �سركة ال�سناعات الورقية

نافذ احلرباوي ، منتدى الأعمال الفل�سطيني- اخلليل

MBC ستيفاين هولدن، �سبكة�

فايز احل�سيني، الوطنية موبايل

MBC دانيا اإ�سماعيل، �سبكة

اإياد جودة، �سركة حلول للتنمية ال�ست�سارية.

ب�سار جربان، �سركة ال�سناعة العربية )�ستار(

HD Vision ،لوؤي القدومي

MBC نبيل اخلطيب، �سبكة

�سوزان خوري ، بنك فل�سطني

اأمل �سراغمة امل�سري، جمموعة اوغاريت

اياد م�سروجي، �سركة القد�ض للم�ستح�سرات الطبية

معن ملحم، جوال

اإبراهيم جنار، بال �سريكل�ض

فرا�ض نريوخ، �سركة نريوخ ل�سناعة القبانات واملوازين والأثاث املعدين

د. حممد ن�سر، جامعة بريزيت

حممد منر العملة، �سركة �سوبر منر ال�سناعية ال�ستثمارية

ن�سيم نور، مكتب ممثل اللجنة الرباعية

خالد الع�سيلي، جمموعة الع�سيلي

�سحر عثمان، منتدى �سارك ال�سبابي

فرا�ض رعد، مكتب ممثل اللجنة الرباعية

�سوزي ر�سول، وكالة معًا الخبارية

رزق اخلليلي، غرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل والبرية

�سامي ال�سعيدي، البنك الإ�سالمي العربي

راية �سبيتاين، بنك فل�سطني

اأنور �سنطي، �سركة تر�ست العاملية للتاأمني

كرمي �سحادة، الغرفة التجارية الفل�سطينية المريكية
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كاتيا �سيلفا ليندر، �سركة البدائل التطويرية

مارك �سنجليتون، مكتب ممثل اللجنة الرباعية

مازن �ضنقرط، �ضركة �لقد�ص �لقاب�ضة

حنان طه، بال تريد

منار التميمي، الزين للعالقات العامة

مروان ترزي، جامعة بريزيت

زياد طعمة، وزارة القت�ساد الوطني

ب�سام ولويل، �سركة مطاحن القمح الذهبي 

وليد الزرو، �سركة البدائل التطويرية 

منذر زغري، �سركة رويال ال�سناعية التجارية

الزراعة

د. وليد عبد ربه، مكتب هورايزون للتنمية امل�ستدامة

د. حممد عبد اللطيف، الغاثة الزراعية الفل�سطينية

اأ�سامة اأبو علي، بال تريد

ع�سام اأبو خيزران، م�سروع كومبيت

طارق اأبو لنب، وزارة الزراعة

حممد اأبو خيزران، �سركة زادنا للمنتجات الزراعية 

اأحمد احلاج قا�سم، �سركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

ريا�ض ال�ساهد، وزارة الزراعة

�سمري اجلنيدي،  �سركة اجلنيدي 

د. �سالح الكفري، اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 

اأجمد املغري، وزارة الزراعة

الدكتور جون ا�سلي، مكتب هورايزون للتنمية امل�ستدامة

�سمري الربغوثي، املركز العربي للتطوير الزراعي

األك�سندر دهان، م�سروع كومبيت

VTCO ،ا�سماعيل ادعيق

عبد احلكيم فقهاء، �سركة دواجن فل�سطني

اإيهاب اجلعربي، م�سروع كومبيت

Moon Valley Enterprises ،ديفيد جوب

عماد قمحاوي، م�سروع كومبيت

عامر خليفة، �سركة ت�سدير املحا�سيل 

عبد اهلل حللوح، وزارة الزراعة

مي�ساء املنا�سرة، �سركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

عميد امل�سري، �سركة تلم لال�ست�سارات

زهري املنا�سرة، �سركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

كامل جماهد، م�ستثمر زراعي

ع�سام نوفل، وزارة الزراعة

عماد ن�سيبة، ثمار

اياد ن�سيبة، ثمار

حممد �سوافطة، اأوك�سفام

عبداهلل �سعراوي، باديكو

خليل �سيحة، لغاثة الزراعية الفل�سطينية

Moon Valley Enterprises ،يون�ض ميني

تكنولوجيا املعلومات والريادة الرقمية

زيكا ابزوك، �سي�سكو

غ�سان عنبتاوي، �سركة ريت�ض خلدمات الت�سالت 

م�سطفى ديب، م�سروع كومبيت 

عبري حزبون، احتاد �سركات انظمة املعلومات الفل�سطينية )بيتا(

�سام احل�سيني، �سركة ليون هريت

عمر كمال، �سركة بروجنري للتكنولوجيا

ح�سن قا�سم، احتاد �سركات انظمة املعلومات الفل�سطينية)بيتا(

PEEKs ،جورج خ�سر

طارق مياح، اجزولت تكنولوجيز

�سعيد نا�سف، �سدارة 

داليا عثمان، �سوق تل

Jaffa.net ،يحيى �سلقان

MercyCorps ،توفا �سري

نزار �سعث، بالتل.

رامي �سم�سوم، ح�سارة

مراد طهبوب، �سركة ع�سل للتكنولوجيا 
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PITS حممود يا�سني، �سركة املحرتفون خلدمات تكنولوجيا املعلومات

فار�ض زاهر، يا م�سافر

ال�شياحة

كرمي عبد الهادي، باديكو-ال�سياحة

�سامي اأبو دية، فندق المب�سادور

يو�سف �ساهر، وكالة �ساهر ال�سياحية 

كري�ض فيزندر، جامعة بيت حلم

د. �سمري حزبون، غرفة جتارة و�سناعة حمافظة بيت حلم

مازن كرم، موؤ�س�سة تطوير بيت حلم

زاهي خوري، باديكو- ال�سياحة

Visitpalestine.ps ،سامي خوري�

مو�سى جاروري، �سركة جورج غرابديان 

نبيل م�سفي، جامعة بيت حلم

فهمي الن�سا�سيبي، فندق جولدن والز

جمال منر، جمعية الفنادق العربية

يو�سف ال�ساحوري، وزارة ال�سياحة والآثار

�سليم ال�سكاكيني، ارجوان

عبداهلل �سعراوي، باديكو

حمدان طه، وزارة ال�سياحة والآثار

حممد الطويل، م�سروع كومبيت

منيف طري�ض، جمموعة عمار

رامي زيدان، منظمي الرحالت ال�سياحية لالأرا�سي املقد�سة
)Holy Land Incoming Tour Operators(

حممد زملط، فندق جراند بارك

قطاع البناء والت�شييد

عالء اأبو عني، جمموعة رويال لالإن�ساءات واملقاولت

)CHF( لنا اأبو حجلة، موؤ�س�سة الريادة لالإقرا�ض واخلدمات املالية

)PRICO( ن�سال اأبو لوي، فل�سطني لال�ستثمار العقاري

خالد ال�سبعاوي، �سركة الحتاد لالإعمار وال�ستثمار

اأحمد احلاج ح�سن، البنك الوطني

عرفات ع�سفور، جمموعة ن�سار

اأمري الدجاين،  بيتي للخدمات العقارية )م�سار، روابي(

)PRICO(  عمر حنون، فل�سطني لال�ستثمار العقاري

�سليمان حزينة، البنك العربي

جمال حوراين، البنك العربي

عمر جيو�سي، احتاد املقاولني الفل�سطينيني

)PMHC( عي�سى ق�سي�ض، �سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري

حممد اخلطيب، جمموعة بردج للتنمية

عمر خف�ض، املجل�ض الفل�سطيني لالإ�سكان

)PMHC(  اأحمد مالك، �سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري

عادل عودة، احتاد املقاولني الفل�سطينيني

نا�سر الع�سيلي، �سركة الع�سيلي للتجارة واملقاولت

بدوي القوا�سمي، �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

�سامي ال�سعيدي، البنك الإ�سالمي العربي

منيف طري�ض، جمموعة عمار العقارية 

)CCC( جمال يحيى، �سركة احتاد املقاولني

الطاقة

حممد اأبو غربية، م�ست�سفى الأهلي 

حممد احللو، �سركة ال�سن للطاقة ال�سم�سية )م�ساهمة حمدودة(

)HEPCO( عبد الروؤوف ال�سيخ، �سركة كهرباء اخلليل

)JDECO( يو�سف دجاين، �سركة كهرباء حمافظة القد�ض

عماد غنيم، �سركة الطاقة الهند�سية 

PWC ،برنارد حيدر

موؤيد حمد، �سركة ايافا

د. ريا�ض هوديل، جامعة بريزيت

من�سور من�سور، �سركة بال �سولر للميكانيك وحلول الطاقة

)JDECO( فرا�ض قوا�سمي، �سركة كهرباء حمافظة القد�ض

د. اإبراهيم يحيى، مركز املثلث للبحث والتطوير
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