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 معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
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 تطوير تنافسية المنتج الوطني وحصته: قطاع الصناعات المعدنية )الفلزية(  •
 المتطلبات والخطوات المؤسسية إلنجاح خطة العنقود في القدس بحسب الممارسات الدولية المثلى •
 ة في فلسطينحماية االجتماعية الشاملالمنتدى التشاوري حول ال •
"المحتتور الختتامال" االستتتجابة والتتتدخهت لمواجاتتة تتتداعيات جاكحتتة  ورونتتا فتتي قطتتاع  : فتتي فلستتطين 19 -د االستتتجابة الشتتاملة لجاكحتتة  وفيتت  •

 "المحور الرابع" الحو مة سريعة االستجابة والشاملة  : في فلسطين 19  -االستجابة الشاملة لجاكحة  وفيد    غزة
 "المحور الثالث" المجتمعات الصامدة والوصول إلى الخدمات الركيسية  : في فلسطين 19 -الشاملة لجاكحة  وفيد  جابة  االست •
ثتتر ترتتررا  ايتتة االجتماعيتتة للفاتتات اا ر شتتبتات اامتتال والحم"المحتتور الثتتاني" تتتوفي : فتتي فلستتطين 19 -االستتتجابة الشتتاملة لجاكحتتة  وفيتتد  •

 وتاميشا  
 متوسطةول" المنشآت االقتصادية متناهية الصغر والصغيرة وال"المحور اا  : في فلسطين 19 -االستجابة الشاملة لجاكحة  وفيد   •
 في فلسطين: من الصمود إلى التمتين والسيادة 19  -المقّدمة صدمة  وفيد  : في فلسطين 19 -االستجابة الشاملة لجاكحة  وفيد   •
 )فقط لغة انجليزية (2018) (SEFSec) (االقتصادية واامن الغذاكي-مسح الظروف االجتماعية •
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 طينفلسيم التجارة االلكترونية في  ظآفاق تن •
 صاد اإلسراكيلي: المفاهيم النظرية واإلمتانات العمليةن االقتاالنفكاك ع •
 الوطنية  تنميةفرص وتحديات تطبيق استراتيجية التنمية االقتصادية بالعناقيد في السياق الفلسطيني على ضوء التجارب الدولية وأولويات ال •
 في الخدمات المالية  اإلطار القانوني لحماية المستالك •
 2017  ، 2012  الفلسطينية  تطور المنشآت •
 2017  ، 2007لوجيا المعلومات واالتصاالت  فاذ ااسر الفلسطينية لوساكل تكنو ن •
 طاع الصحي الفلسطيني: دارسة تحليلية على المستوى الكليالق  قييمت •
 ارات سوق العمل الفلسطيني )غير منشور( اتنبؤ بمنموذج ال •
 ن سوق العمل باالستناد لمسوحات الجااز المر زي لإلحصاء الفلسطينيتارة مرات مخقراءة في مؤش •
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 )غير منشور(  ي دار اإل  واإلصهح  التنمية  أجل من  لفلسطين  اإلقليمي  التنظيم •
 ن فلسطي  اقلمة ثلاام ذج النمو  في والسياساتية  اإلداريةو  الايتلية  المتطلبات  ➢
 فلسطين   اقلمة اامثل  النموذج في  لألقاليم  االقتصادية  الوظاكف  ➢
 فلسطين  اقلمة  اامثل  النموذج  في  الفلسطينية  لألقاليم  االستثمارية  اآلفاق ➢

 )غير منشور(  2018،  ناامن الغذاكي في فلسطيمسح الظروف االجتماعية واالقتصادية و  •
 والفرص  التحديات:  ينسطفل في  يالرقم  واالقتصاد  االبتكار •
 في ااراضي الفلسطينية المحتلة  صناعيالقطاع الفي    تااافجو و   المااراتنقص   •
المستتتزرعة فتتي البيتتوت  فلفتتل الملتتول ار والالبنتتدورة والخيتت بتترامج تغذيتتة ترشتتيد  : نفلستتطي –تقييم إدارة البيوت المحميتتة فتتي شتتمال الرتتفة الغر يتتة  •

 المحمية
 ةيفي الرفة الغر   ااجيلوتساراضي  متوقعة والتحديات المصاحبة لتسوية اية الالقتصادالية واقراءة في اآلثار الم  •
   سطينيّ ل  الف    السياحيّ   طاع  في الق    ااات  وفجو   ارات  الما    قص  ن   •
 صادي سياسين منظور اقتتحليل مسطيني:  تنافسية القطاع الخاص الفل •
 اادوية  اعطق  : في فلسطين  لمنتج الوطنيتطوير تنافسية وزيادة حصة ا •
 الغذاكية الفلسطينيةصناعات  ال  قطاع  تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني:  •
 يةلتنمية القدس الشرق (2019-2023)لمدى  ااجندة القطاعية القصيرة والمتوسطة ا  :حل الدولتين  الشرقية في سياق  الحفاظ على القدس •
 )غير منشور(   القرى الفلسطينية – سلسلة مسوح اقتصادية للمناطق ااقل حظا من الخدمات -  ةالتنمية االقتصادية المحلي •
 ( المحلية )غير منشور  تنمية االقتصاديةقة بالالمتعللي  حمالتقييم النااكي لمشاريع الحتم ال •
 والتدخهت الممتنة   لامشلا:  غ في فلسطينالتبقطاع   •
 وسبل توجيااا نحو دعم التنمية االجتماعية  ينيةسطفلواقع المسؤولية االجتماعية للشر ات ال •
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 دروس لفلسطين :يشاط الحكومالنوتمويل   األسواق الماليةهيكل االقتصاد الكلي و •
 يةحتومالواقع وتقييم التدخهت ال  لليتح:  ذيةقطاع الجلود وااح  : في فلسطين  وير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطنيطت •
 2019لعام   قتصادي: تنبؤات أداء سوق العمل الفلسطينيالمراقب اال-(  2ملحق خاص )  •
دامة: الوضتتع الفلستتطيني التترالن والسياستتات االقتصتتادية لاتتدف الثتتامن متتن ألتتداف التنميتتة المستتتالمراقتتب االقتصتتادي: ا-( 1ملحتتق ختتاص )  •

 هزمةال
 وطني: قطاع صناعة ااثاثال  المنتج  ادة حصةتطوير تنافسية وزي •
 . نتاجيةطاعات اإلنحو الق  المصرفي  قراضتوجيه اإلأساليب تحفيز   •
 . المحتلةلفلسطينية  ض افي اار   نقص وفجوة الماارات في قطاع البناء واإلنشاءات •
 نية المحتلةفي اارض الفلسطيالصحي  قطاع  الرات في  وفجوة الماا  نقص •

http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9fbd0y654288Y9fbd0
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9e586y648582Y9e586
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9e1cfy647631Y9e1cf
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9cb85y641925Y9cb85
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9cb85y641925Y9cb85
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9c417y640023Y9c417
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9c060y639072Y9c060
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9bca9y638121Y9bca9
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9bca9y638121Y9bca9
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9b8f2y637170Y9b8f2
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9b53by636219Y9b53b
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=993ccy627660Y993cc
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=97d82y621954Y97d82
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=97614y620052Y97614
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=9725dy619101Y9725d
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=950eey610542Y950ee
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=94980y608640Y94980
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=945c9y607689Y945c9
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=8a9c3y567747Y8a9c3
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=87978y555384Y87978
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=87978y555384Y87978
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=875c1y554433Y875c1
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=875c1y554433Y875c1
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=875c1y554433Y875c1
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=875c1y554433Y875c1
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=8509by544923Y8509b
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 ن الغذاكي والتغذوي في فلسطينتراتيجية لألمالمراجعة االس •
 عيةوالسياسات الصنا  لجمر يةتعرفة اوطنية لفلسطين: تحليل بداكل ال  نحو سياسة تجارية •
  ينيعلى استقرار النظام المصرفي الفلسط ذلكاالقتراض والسيولة لدى الحتومة وأثر   •
 مرةجورة ع  -تشخيص الموارد االقتصادية المحلية •
 طو اس  -ارد االقتصادية المحليةالمو   صخيتش •
 قيةالقدس الشر   -تشخيص الموارد االقتصادية المحلية •
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 طينالي في فلسالشمول الم •
 .يالفلسطين في القطاع الزراعي سبل الناوض بواقع ودور المرأة  •
 .رة العملدراسة النفقات ضمن موازنة برامج وزا •
 .لمباشر للقطاع الخاص الفلسطينيتقييم آثار الدعم الخارجي ا •
 .ات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينيةالسياستقييم   •
وعلى االقتصاد الفلسطيني بشتل   خاصوأثرلا على القطاع المصرفي الفلسطيني بشتل   ذات العهقة بالقطاع النقدي،يلية لهتفاقات إلسراكاالنتاا ات ا •

 . عام
 .تقييم  فاءة سوق العمل الفلسطيني •
 .طاعيلقوا يلّ على المستويين الك   ر النمو االقتصادية ومؤشّ الكليّ  ةمصرفيّ ليل االرتباطات بين المؤشرات التح •
 : محددات االستغهل وآليات تعظيم االستفادة.عية في فلسطينالموارد الطبي •
 ي. فلسطينالقطاع الزيتول  ة  فسيتناتطوير  نحو   •
 .عد القانونية والبمؤسساتيتلية الالبنية التحتية والاي -لفلسطينيللزراعة العروية ضمن الواقع االتحول  إمتانيات •
 .زنة البرامجللتحول إلى موا سطينيةتقييم جاود السلطة الوطنية الفل •
 .طينفي فلسخيارات أنظمة الرمال االجتماعي والحماية االجتماعية  •
 .شرقيةتطوير القطاع السياحي في القدس ال •
 مراجعة وتقييم. -ني خيارات النظام التجاري الفلسطي •
 .المبادرات الريادية الشبابيةل و التشغي مسح مؤسسات •
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 والكحته التنفيذية على أداء الجمعيات 2000( لسنة  1للية رقم ) ات ااوالايا  الخيرية  جمعياتتقييم أثر قانول ال •
 ية المحتلةالفلسطينااراضي    ة وطنية لإلستال فياد سياسإعدنحو   •
 فلسطينية المحتلةضي الااراي  ف  اإلستالعلى قطاع    اإلسراكيليةتأثير االنتاا ات   •
 ي: متطلب أساسي لهستجابة الحتياجات سوق العملب الماني والتقنالتدريتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم و  •
 ستخهص الدروستقييم التجر ة وا التجارة العالمية: مة  مساعي انرمام فلسطين لمنظ •
 يةسطينالفل  ااراضي في للستن  المخصصة  اابنية  وتكاليف  تقانات •
 العرض والطلب وااسعار  سوق الستن الفلسطيني •
 لتنميةن" وأثره على افي "دولة فلسطي متانيلا التخطيط واقع •
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 تحليلية  دراسة:  المحتلة  نيةالفلسطي  ااراضي  في  للمسا ن  القانوني  اإلطار •
 الفلسطينية المحتلة  في ااراضي وتنافسية خدماتهع المصرفي  تطور القطا •
  ية( في المحافظات الشمالية )الرفة الغر  الحد اادنى لألجور  ظامتثال لنتقييم االم •
 لمستقبلية في فلسطين: مراجعة تقييميةلسياسة النقدية اارات العملة وايخ •
 التنموي الفلسطينييط  إطار قانوني للتخط •
  IDRC( مهاب توسعه، خصاكصه، ومعيقات تنظياسبالمحتلة )   لسطينيةم في ااراضي الفالقطاع غير المنظ •
 . لسطينفي دولة ف  الشباب  أوساط  في  االعمال  بريادة  الناوض  سياسات •
 في دولة فلسطين  ي ريادة ااعمالشار ة المرأة فسياسات تطوير م •
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 قود القرضنوني وتنفيذ عي فلسطين: اإلطار القار فقطاع التمويل الصغي •

 في النصوص والتنفيذاشتاالت    عقد العمل الفردي:  •

 الصغيرة في فلسطين بين قصور النظرية وإشتاالت التطبيق  والتوالمقا  عقود البناء •

 لنظام التعليم الجامعي العام الفلسطيني المالية  لتحقيق االستدامة  راتيجية وطنيةستا  نحو •

 مر بات الخاصةال  على على تخفيض ضريبة الشراءلمترتبة  ر ااآلثا •
 فلسطينية المحتلةية في ااراضي الستاه قروض االاالجتماعية ومخاطر التوسع في الاآلثار االقتصادية و  •

 إلى منطقة صناعية جديدة ن المناطق الحاليةظة رام هللا والبيرة مت في محافلصناعالنقل ا  دراسة استكشافية •

 بيقيمراجعة الواقع التط:  صادي اريال اإلقتل ببروتو و  •
 رفة الغر يةسوق مشتقات البترول والغاز في ال •

 وأثره االقتصادي   تهنيب  : طينيقطاع الخدمات الفلس •
   االجتماعيةتصادية والعدالة  ن الكفاءة االقيب  ينيةالفلسط  ااراضيلمياه في  ا نظام تعرفة •

 . 2013ملخصات مداوالت الطاولة المستديرة للعام   •

 2012مرصد الريادة الفلسطيني   •
 2012  لرواتبأزمة ا  ل فترةاع الحتومي في الرفة الغر ية خهموظفو القط  طبقاات التأقلم التي  تيجيااسترا •

http://www.mas.ps/ar_download.php?id=7d604y513540Y7d604
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=7844ay492618Y7844a
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=78093y491667Y78093
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=76692y485010Y76692
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=762dby484059Y762db
http://www.mas.ps/ar_download.php?id=75f24y483108Y75f24
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 االتجالات والمحددات  ينية المحتلة: ااراضي الفلسط ناث فيالعاكد على التعليم للذ ور واإل •
 مستقبليةلا  واالفاق  التاريخية  التجر ة  : طينيةسفلال  الوطنية  للسلطة  المالية  االستدامة •
 ااثرتحليل االلمية و  : نيةالفلسطيفي االراضي    السياحة •
 واقعاا وسبل حمايتاا التقليدية في القدس: ية  حرفن الالما •
 2010-2006خهل    ي في االراضي الفلسطينيةمن النمو االقتصاد  ول والخاسرول ابحالر   ب؟من حصد المتاس •
 : دراسة استكشافيةينالريادة في فلسطجل  التر ية من أ •
 تلةية المحفي اارض الفلسطينيادة فعاليته  وز   نحو ترشيد الجاد التخطيطي للتنمية •
 فلسطينيةالمنافسة  التأسيال لياة  نحو   •

 العروية  الزراعة على  التر يز  مع  فلسطين  في  التقليدية رغي  اعةالزر   استخدام  آفاق •
 . 2012لعام  ة لملخصات مداوالت الطاولة المستدير  •
 الرفة الغر يةستعمرات اإلسراكيلية في  الايتلية االقتصادية للم •
 الفلسطيني داالقتصاية على أثر الازات النقدية وغير النقد •
 فيةدراسة استكشا -يات  الرالن التحدضع  الو  ة: الرمال االجتماعي في ااراضي الفلسطيني •
 والخارجيةية  سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في ااسواق المحل •
 واالفاق  : الواقعمعلومات في فلسطينقطاع االتصاالت وتقانة ال •
 ني فلسطيمتررة فجيع استخدام المياه الرمادية التش •
 سياسات لتفعيل الحر ة التعاونية الفلسطينية •
 قل والمواصهت  الن  مار في قطاعثاالستفترص   •
 واقع واحتياجات قرى المشاريق •
 غر يةمن جدار الرم والتوسع في الرفة ال  ةررر مسح احتياجات التجمعات المت •
 يةلفلسطينجراكم اإللكترونية في ااراضي ادراسة نقدية لألطر القانونية لل •
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 ةسياسات لتحفيز ريادة النساء في ااراضي الفلسطيني •

 اراضي الفلسطينيةوالصحة العامة في ا  ل االجتماعيالمارأس   •

 توسطةمتناهية الصغر والصغيرة والم  فرص وآفاق االستثمار للصناعات ينية: لسطالصناعات التراثية في ااراضي الف •

 2010صد الريادة الفلسطيني، مر  •

 الفلسطينية   والدياسبورا   تماعي االج   مال ال   رأس  •

 طينيةي ااراضي الفلسفساد فرأس المال االجتماعي وال •

 االجتماعي   المال   ورأس  الفلسطينية   ااراضي   في   الشبابية   المؤسسات  •

 :2011 انول الثاني  24-23الحتهل" ا تصاد الفلسطيني رافعة ركيسية إلنااءالمؤتمر السنوي للمعاد: "وحدة االق ق را أو  •
 الفلسطينية: تكامل االقتصاد على الرغم من الجغرافيا  ولةالد -
 فيلسلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من االنفصال الجغراالمناسبة والفعالة لة اإلدارية يتليالا  اءبن -

 اة واالستمرار. لى الحيقادرة علة من أجل تحقيق دولة فلسطينية اعيني داخليا ، وتحقيق تجارة خارجية فخيارات تحقيق ترابط االقتصاد الفلسط -

 .2011لعام ملخصات مداوالت الطاولة المستديرة ل •
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 لسطينية. الفات محفزة لتوفير التمويل المناسب لمنشآت ااعمال الصغيرة والمتوسطة  سياسنحو   •

 توسطة. لصغيرة والملفلسطينية لصالح المنشآت اتطوير تشريعات االستثمار ا •

 سطة. والمتو ية االحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة  ماني لتلبدريب اليم والتسياسات تطوير قدرة التعل •

 لزراعية في ااراضي الفلسطينية: الواقع وسبل التطوير.لتعاونية االجمعيات ا •
 سطيني.بتطبيق قانول العمل الفل ى االلتزامستو تقييم م •

 ة العالمية.بات منظمة التجار مع متطلنسجامه ات والمقاييال الفلسطينية ومدى اتقييم اإلطار القانوني للمواصف •

 سطتة فتي قطتاع النقتل والمواصتهت.الصغيترة والمتو وعتات فترص االستثمتار للمشر  •

 اه في الرفة الغر ية وقطاع غزة.لمياالحتياجات الفلسطينية المستقبلية ل •

 المتانات والتحديات.يع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين: اشار الم •
 ي السلطة الوطنية الفلسطينية لسياسة الحد اادنى لألجورتبنحتملة لاآلثار الم •

 فلسطينيثقة" في سوق العمل التعزيز "ال  ياساتنحو س •

 لةي الفلسطينية المحتحاالت في االراض  اسةاالجتماعي: در المدرسة ااساسية ورأس المال  •

 2009طني الفلسطيني، التقرير الو  -مرصد الريادة العالمي •
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 لفلسطين.دروس   تطوير أعمال المنشآت الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة:   في دول ب التجار  •
 القانونية للمنشآت الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة في فلسطين. البياة تقييم  •
 اشجار المثمرة(.غذاكي واامراض الفيروسية )في ان الماا •
 مستقبل. فلسطين: الواقع الرالن وآفاق الالتأمين الزراعي في   •
 . مشا ل المنشآت الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة في فلسطين •

 إحصاكية على عّينة من العاكهت الفلسطينية. قابل النقدية:دراسة  ت العينية ماعداالمس •

 ستقبلية في فلسطين. الماكية المات  االحتياج •

 ية واقتراحات تحسيناا. الفقراء في فلسطين:المعايير الحالاستاداف   •

 ية والمؤشرات االقتصادية الكلية في فلسطين. كت الغذاالمساعدا •

 سطين. شآت أعمال في فلية  منالزراعة المرو  •

 مراجعة نقدية لمشروع قانول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.  •

 توسطة. منتجات المنشآت الصغيرة والميق  تسو  •

 ة. ن تطبيق مواصفات اإلنتاج الدوليتمتين المنشآت الصغيرة والمتوسطة م •

 ول رأس المال االجتماعي في ااراضي الفلسطينيةات حدراس •
 دية المروية في فلسطيننقي للمحاصيل الالمحل  التسويق •
 فلسطينية المحتلة. ال  جسر الفجوة بين البحث وصناعة السياسات في ااراضي •

 2008-1999ة في الرفة الغر ية وقطاع غزة  الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير الحتومي  متابعة الدعم •

 اإلستال والقروض العقارية في فلسطين •

 وسياسات الحماية  ن: أسباب التقلصفلسطي  ااراضي الزراعية في •
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 المياه واامن الغذاكي في قطاع غزة، تقييم. •
 نية.ستوى الثالث في ااراضي الفلسطيية القطاع الخاص في الرعاية الصحية من المة لتحفيز استثمار وتنافس ت العاماساالسي •
 ات تحفيز استثمار القطاع الخاص في التعليم ااساسي في فلسطين.سياس •

 افظة رام هللا والبيرة ااسباب واآلثار االقتصادية.فلسطينية إلى مح لجرة العمالة ال •
 العالي. مع دراسة استكشافية لقطاعي الصحة والتعليم في المجتمع الفلسطيني:   ادمغة"ة ا"لجر  •
 جذب االستثمارات الخارجية. في فلسطين في لية  تعزيز دور سوق ااوراق الما •
 ي فلسطين.تعزيز حو مة الشر ات ف •
 والتطوير في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني.لبحث دور ا •
 راعي الفلسطيني.قطاع الز ال  تمويل •
 الغذاكي. م القرارات ودورلا في مواجاة انعدام اامن نظم دع •
 سطيني على أداء القطاع الخاص.الفل آثار تطبيق قانول المصارف  •
 اص في فلسطين.داء القطاع الخ تأثير مشروع قانول الشر ات على أ   •
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 إحباط التنمية!!!.هل...أر عول عاما  من لسطيني: أر عول عاما  على االحتالف، االقتصاد 2007أوراق العمل ووقاكع المؤتمر السنوي  •
 ة في فلسطين وااردل.معرفزيز بياة مواتية القتصاد السياسات تع •
 جليزية(.لة )باللغة اإلنمحددات المشار ة النساكية في القوى العام •

 العامة. سبل تفعيل دور النقابات العمالية في صياغة السياسات •
 ب في الرفة الغر ية وقطاع غزة.لتعزيز الريادة بين الشبا ياسات س نحو  •
 العرض والطلب.ليل في ااراضي الفلسطينية: تح ر ااعمال خدمات تطوي •

 .سطيني لفحتية على تنافسية القطاع الصناعي التالبنية ال خدمات أ ثر تكلفة  •
 .خاص على تنافسّية القطاع ال  تأثيرات تطبيق قانول العمل الفلسطيني  •

 .لتجاري على تنافسية القطاع ا ل الو هء التجاريين تأثيرات تطبيق قانول تنظيم أعما •
 .لسطينية في الرفة الغر ية وقطاع غزة الف عداد المنظمات غير الحتوميةت •
 .طينية الفلس يم وحقوق اإلنسال في ااراضي  جاالت المْرأ ة والديمقراطية والحتم السل مدى فاعلية المنظمات الع املة في م تقييم  •
 ي في ااراضي الفلسطينية.قياس رأس المال االجتماع •

 )باللغة االنجليزية( القطاعات توى قع الفلسطيني: تحليل على مس ا في الواااجور ومحدداتا •
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 عاا وخيارات مواجاتاا"."البطالة في ااراضي الفلسطينية: واق 2006/ 11/ 13العمل ووقاكع المؤتمر السنوي أوراق  •

 افسي في ااراضي الفلسطينية.ت تعليم لتحفيز اقتصاد معرفة تن سياسانحو  •

 القطاع الصناعي الفلسطيني.ااجور واإلنتاجية في   •
 الفلسطينية: الواقع واآلفاق.راضي الصناعات الغذاكية غير المنظم في اا قطاع  •
 قطاع الصناعات الحرفية غير المنظم في ااراضي الفلسطينية: الواقع واآلفاق. •
 قع واآلفاق.في ااراضي الفلسطينية: الوا  اإلنشاءات في القطاع غير المنظمدمات خ •
 كترونية.ت اإللالتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعا ت و دية لمشروعي قانوني المبادال مراجعة نق •
 مفاوم رأس المال االجتماعي وألميته بالنسبة لألراضي الفلسطينية المحتلة. •

 عليم في االراضي الفلسطينية.ة التسياسات تطوير نوعية مان  •
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أسيال معاد  شرة لتمتحولة المنعقد بمناسبة الذ رى العا بياةمل االقتصادي الفلسطيني في مة في مؤتمر أجندة الع لمات وأوراق العمل المقد •
 .2005/ 4/ 13أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( في 

 ة للشعب الفلسطيني.لمقدمنحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية ا •

 .القياسي  موذجقطاع غزة: نتاكج محا اة النرلا على سوق العمل في  قتصادية الكلية المحتملة وأثالسياسات اال •

 .طينيةصياغة رؤية تنموية فلس نحو  •

 مراجعة نقدية لمشروع قانول الدين العام الفلسطيني. •
 ية.نية واالتحادات الصناعية التخصصفلسطيمراجعة نقدية لمشروع قانول االتحاد العام للصناعات ال •
 ل االمتياز الفلسطيني.مراجعة نقدية لمشروع قانو  •
 اقيات التجارية الدولية.االتف طنية الفلسطينية لتعظيم االستفادة منالو   الماام المطلو ة من السلطة •
 .النوع االجتماعي  إزاء الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازناا •

 لمتأثرين بجدار الفصل.اليب تحسين ر حية المزارعين افي محافظتي طولكرم وقلقيلية: اسراعة اقتصاديات الز  •
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 ج أولية، )إنجليزي فقط(  : نتاكسياسات التجارة والعمل  –د الفلسطيني قتصااإلطار المتكامل له •
 .ية العامةقتصاد الخصاكص االجتماعية اال القطاع االقتصادي غير المنظم في الرفة الغر ية وقطاع غزة  •
 فلسطينية. ومتطلبات سوق العمل الجي التعليم العالي الفلسطيني  مدى التهؤم بين خري •

 الية الفلسطينية. الم  تقييم أداء وزارة •
 الحجم في الصناعات الفلسطينية وأثرلما على القدرة التنافسية.   صادياتهيتل التكاليف واقت •
 المحلية وأسواق التصدير. سواق  القدرة التنافسية للتمور الفلسطينية في اا •
 عية الفلسطيني. تجارية الصناعية الزرا نقدية لمشروع قانول الغرف ال  مراجعة •

 .شروع قانول حماية المستالك الفلسطيني ة لممراجعة نقدي •
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 مدخل نظري: نحو صياغة رؤية تنموية فلسطينية.  •
 . تعزيز القدرة الذاتية لهقتصاد الفلسطيني •
 ية. العر -ات االقتصادية الفلسطينيةلعهقمتطلبات تطوير ا •

 اإلسراكيلية.  –قتصادية الفلسطينية  واقع ومستقبل العهقات اال •

 . صاديةلسطيني ودوره في عملية التنمية االقتالف  قطاع الخدمات •
 اية الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حماجعة نقدية لمشروعي قانوني  مر  •

 ول التجارة الفلسطيني. ع قانمراجعة نقدية لمشرو  •

 لفلسطيني. قدية لمشروع قانول المنافسة امراجعة ن •
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 . التعليم الجامعي الفلسطيني  تمويل •

 رلا على العجز في الميزال التجاري والعجز في الموازنة. وتأثي  سياسات التجارية والمالية الفلسطينيةال •
 هيتل الموازنة العامة الفلسطينية.  •
 اع غزة. ستثمارية في الرفة الغر ية وقطاة االاالستثمار والبي •

 ى. ة الحرة العر ية الكبر فلسطين ومنطقة التجار  •

 ة: البداكل والخيارات المتاحة. طينيالسياسات التجارية الفلس •

 دمية الفلسطينية: الواقع واآلفاق. رة الخالتجا •

 تقييم االتفاقيات االقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية.  •

 دول مجلال التعاول الخليجي. تجاري بين المناطق الفلسطينية و دل الآفاق التبا •

 آلفاق. ع واة الغر ية وقطاع غزة: الواقاعة البرمجيات في الرفصن •
 تصادية الفلسطينية. ة االقدور القطاع الصناعي في التنمي •
 دور قطاع اإلنشاءات واإلستال في التنمية االقتصادية الفلسطينية.  •
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 تلفة من زاوية متافحة الفقر. لفلسطينية و رامج الوزارات المخمية اتقييم خطط التن •
 . 2001/ 6/ 30-2000/ 9/ 28الفترة    خهللي على االقتصاد الفلسطيني  تأثير الحصار اإلسراكي •
 ة االستيعابية للعمل في الرفة الغر ية وقطاع غزة. القدر   محددات •

 . غزة: البداكل المتاحة  اعوقطة  تحسين القدرة االستيعابية للعمل في الرفة الغر ي  سياسات •

 لخدمية. الخارجية الفلسطينية اومناجية جمع بيانات التجارة    مصادر •

 حة في المديين القصير والطويل. المتا  صنيع الفلسطينية: المقومات والخياراتالت  إستراتيجية وسياسات •

 مراجعة نقدية لمشروع قانول الصناعة الفلسطيني.  •

 عة الفلسطيني. الزرا مراجعة نقدية لمشروع قانول   •

 قارات التجارية. روع قانول إيجار المسا ن والعمراجعة نقدية لمش •

 نية في الرفة الغر ية وقطاع غزة. لسطيالمنظمات غير الحتومية الف  تعداد •

 فيما بيناا ومع السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين.   منظمات غير الحتومية الفلسطينيةقات العه •
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 ع غزة: دراسة حاالت. ر المنظم في الرفة الغر ية وقطااع غيمشاريع القط •

 ة الفلسطينية. عرض والطلب على العمالتحليل ال •

 البيانات ومقترحات للتطوير.   ية جمعلخارجية )السلعية( قراءة نقدية لمناجرة ابيانات التجا •
 عهقة فلسطين باالتحاد ااورو ي: اإلطار الحالي والعهقة المستقبلية.  •
 . اا وآفاقاا المستقبليةارجية الفلسطينية المصرية: واقعة الخالتجار  •
 . المستقبليةقاا ة اإلسراكيلية: واقعاا وآفارة الخارجية الفلسطينيالتجا •
 . اردنية: واقعاا وآفاقاا المستقبليةينية االتجارة الخارجية الفلسط •

 . والدولية. )ماس والمنتدى(   ليميةواإلقإعادة هيتلة صناعة المهبال في فلسطين: للتكيف مع المتغيرات المحلية   •
 ميةلعالوا  واإلقليميةيرات المحلية  درتاا على مواجاة التغفي فلسطين وق  ااحذيةصناعة   •

 لسطيني. رف الفمراجعة نقدية لمشروع قانول المصا •
 الاجرة الداخلية والعاكدة في الرفة الغر ية وقطاع غزة.  •
 اع غزة. مجلال عملة في الرفة الغر ية وقطي ظل  السياسة النقدية في ظل غياب عملة وطنية وف •
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 إسراكيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.ومة العهقات االقتصادية بين حتة بالعمل في بروتو ول البنود المتعلق •
 المحاجر والكسارات والمناشير في الرفة الغر ية وقطاع غزة: الواقع واآلفاق. صناعة   •
 واآلفاق.   لواقعالصناعة الدواكية في فلسطين: ا •
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 . 1997-1967ي في إسراكيل:  العمل الفلسطين •
 الحالية واآلفاق.لظروف بيعية في الرفة الغر ية وقطاع غزة: االط   القاكمة على استغهل الجلودعة الدباغة والصناعات  صنا •
   التمويل غير الرسمي ومؤسسات اإلقراض غير الر حية، في الرفة الغر ية وقطاع غزة.  •

 اع غزة. ل اجتماعي في الرفة الغر ية وقطم ضمانحو نظا •
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 اب. تنمية رغم الصع •
 ي الرفة الغر ية وقطاع غزة. مستويات المعيشة ف •
 وإمتانيات التصنيع في فلسطين.   فرص •
 ية السلمية على صناعة النسيج والمهبال في فلسطين. العمل  تأثير •
 . مهبالفلسطين وإسراكيل: عهقات التعاقد من الباطن في صناعة ال •
 ع الرالن وإمتانيات المستقبل. قطاع السياحة الفلسطيني: الوض •
 . الرفة الغر ية وقطاع غزة ( فيعي غير الرسمي )غير الممأسالنظام التكافل االجتما •
 . 1997جتماعي في الرفة الغر ية وقطاع غزة،  دعم االمؤسسات ال •
 . طاع غزةية وقصناديق التقاعد والتأمين الصحي في أما ن العمل في الرفة الغر  •
 التقرير ااول. :  نتاكج أساسية،  1994-لخدماتالمسح الصناعي / مسخ ا •
 قديرات أولية. : ت1994-ات القومية الفلسطينية  الحساب •
 . رفة الغر ية وقطاع غزةرية للخيارات السياسات التجا •
 . الصحة في فلسطين، اإلمتانيات والتحديات •
 . لمؤسسات والنموزة: االبنية التحتية في الرفة الغر ية وقطاع غ •
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 ذ(. تنموية فلسطينية، )ناف  اتيجيةإستر نحو   •
 الرفة الغر ية وقطاع غزة.  برنامج التشغيل في •
 غزة. وقطاع  ج أيجاد فرص العمل في الرفة الغر ية  برام •
 للنظام الرريبي في الرفة الغر ية وقطاع غزة.   أوليتقييم   •

 . تالنظام المصرفي الفلسطيني: الواقع واإلمتانا •
 حاد جمر ي. ات  أمراكيل: منطقة تجارة حرة  عهقات التجارية بين فلسطين وإسال •
 نة بالصناعة ااردنية. مقار نافسية للصناعة الفلسطينية  القدرة الت •
 ( )نافد(. 1996)  1995سح الديمغرافي للعام  ك، المأسعار المستال •
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 أبعاد الفقر في الرفة الغر ية وقطاع غزة،)نافد(.  •
 )نافد(.  1995سطينية للعام  الفل  الموازنة •
 فد(. )نا 1العدد    -إحصاكية  اع المصرفي الفلسطيني: دراسة  القط •
 )نافذ(.  2العدد    -دراسة إحصاكية    يني: القطاع المصرفي الفلسط •
 )ليال للتوزيع(.   لبنوكاقبة امر  •
 ية. لجمر الترتيبات الجمر ية الفلسطينية اإلسراكيلية: البحث عن العدالة في توزيع اإليرادات ا •
 تانات واآلفاق. لرفة الغر ية وقطاع غزة: اإلمالتجارة الخارجية السلعية ل •
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 .2005 لنيسا، 1عدد رقم .   1
 .2005تموز ، 2عدد رقم  .2
 .2005تشرين ااول ، 3قم عدد ر  .3
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