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 لملخص التنفيذيا

 
. مصـاحبة للعديـد مـن التشـوهات وبـاألخص فـي البنيـة االقتصـادية والعالقـات الخارجيـة بنيـة تقليديـة ونامي، وذ اقتصاداالقتصاد الفلسطيني 
 .الفلسـطينيبحـق الشـعب االحـتالل اإلسـرائيلي طويـل األمـد، واإلجـراءات والسياسـات التـي نفـذها  بشكل أساسـي بسـببوتأتي هذه التشوهات 

 علـىالتـي عملـت  اإلسـرائيلية األول ويشـمل اإلجـراءات اإلداريـة: المؤثراتنوعين من  إلىخضع االقتصاد الفلسطيني مراحل تطوره،  وخالل
 .شـمل ذلـك القـدس الشـرقية ومعظـم األراضـي والميـاه والمـوارد الطبيعيـة األخـرىي، و يقتصاداالنمو الإقصاء الفلسطينيين عن معظم مصادر 

يــد يوتق اإلغــالق إجــراءاتمــن خــالل الســتخدام الفلســطينيين التــي ظلــت متاحــة  المحــدودة لمصــادرقييــد اســتغالل اعلــى ت أيضــا تعملــالتــي و 
االقتصـاد  إلحـاقأمـا النـوع الثـاني مـن المـؤثرات فقـد كـان بفعـل . ومنـع تطـوير البنـى التحتيـة التجارة الداخلية والخارجية، وحصـار قطـاع غـزة

، والتي بدورها استغلت المصـادر اإلسرائيليةسوق حرة للشركات  إلى، والذي حول األراضي المحتلة اإلسرائيليغالف الجمركي الفلسطيني بال
علـــى الســلع الفلســـطينية  اإلســرائيليأصــبح الطلـــب و . حديقـــة خلفيــة تابعـــة لالقتصــاد اإلســـرائيلي إلــى وحولـــت الســوق الفلســـطيني الفلســطينية

ســواء مـن حيــث كونـه ســوقًا  ،إسـرائيلبنيــة االقتصـاد الفلســطيني، وحصـر تجارتــه الخارجيـة مــع تشـكيل  إعــادةالرخيصـة العامـل الرئيســي فـي 
هـذا، كـان نمـو  يومنـا إلـىمـا تـزال قائمـة التـي ، راتمـؤثالوفي ظل هذه . أو مصدرًا لأليدي العاملة وبعض المواد األولية للبضائع اإلسرائيلية

للسياســات واإلجــراءات  وتبعيتــه تهعــدم اســتدامهشــا مــن حيــث ضــعيفا جــدا بالمقارنــة مــع كافــة الــدول الناميــة األخــرى، و  الفلســطينياالقتصــاد 
  .اإلسرائيلية

  

التــدمير التــي قامــت بهــا  أعمــالبعــد بــاألخص ، و 2000منــذ العــام  بــدأ االقتصــاد الفلســطيني بــدخول حالــة مــن األزمــة االقتصــادية المزمنــة
لتعطيـل التجـارة  اإلغـالقببناء الجدار الفاصـل، وتنفيـذ نظـام  ءالعامة والخاصة، والبد الفلسطينية سلطات االحتالل للبنى التحتية والممتلكات

سموح لهم العمل فـي إسـرائيل وتقليص عدد العمال الفلسطينيين الم الداخلية، وتقييد استيراد السلع والخدمات من األراضي الفلسطينية المحتلة
موازنــة  فــي عجــزال وتوســعالفقــر، و  تــنعكس األزمــة بشــكل واضــح فــي تراجــع وركــود النمــو االقتصــادي، ارتفــاع مســتويات البطالــة. بشــكل حــاد

الوافـدين اسـتيعاب  وضـعف قـدرة االقتصـاد الفلسـطيني علـى تراجـع االسـتثمار شـك، أدت هـذه العوامـل إلـى وبدون أدنى . السلطة الفلسطينية
الـــذي وضـــع الســـلطة الوطنيـــة  األمـــرتفـــاقم البطالـــة فـــي أوســـاط الشـــباب وخصوصـــا الخـــريجين مـــنهم،  إلـــىممـــا أدى  ،الجـــدد لســـوق العمـــل

  .تحديات كبيرة للبحث عن حلول من شأنها التخفيف من حدة األزمة أمامالفلسطينية والجهات المانحة 
  

 ،بـين القضـايا التـي يتركـز االهتمـام حولهـا للتخفيـف مـن حـدة األزمـة سـوق العمـل مـنموضوع موائمة عـرض المهـارات مـع احتياجـات  وكان
معالجـة الفجـوة بـين إن  أولهـا؛، أسـبابعـدة  إلـىويرجـع ذلـك . فـي ظـل المعيقـات المفروضـة علـى االقتصـاد الفلسـطيني قابل للتطبيـقكحل و 
لسياســية، كمــا أن معالجتهــا ا اإلرادة تل للتحقيــق فــي حــال تــوفر قابــ هــو أمــر ، أو تقلــيص حــدة هــذه الفجــوة،المهــارات والطلــب علــى عــرضال

سـوق العمـل  إلـىباب فـي مرحلـة االنتقـال مـن المدرسـة للشـ يحمـل نتـائج ايجابيـةالـذي و  ،زيادة التشغيل وزيادة العائد على التعليم إلىؤدي ست
 التـأثير بشـكل إيجـابي إلـى المهـارات علـى طلـبالو  عـرضالتحقيـق الموائمـة بـين  سـيؤديكما . الفلسطيني بشكل عامللمجتمع بوجه خاص، و 

  . لمشغلين، وباألخص في القطاع الخاصعلى ا
  

حـول فجـوة المهـارات فـي  )GIZ( ؤسسة التعاون الـدولي األلمانيـةلم )ماس( أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ه معهديعدهذا التقرير و 
تطــوير قطــاع التعلــيم والتــدريب المهنــي الفلســطيني دعم خطتهــا لــ) GIZ(مؤسســة عــداد إلخطــوة هامــة وهــو  ،مجــال التعلــيم والتــدريب المهنــي

ــيم والتــدريب المهنــي فــي ال علــىالفجــوة بــين العــرض والطلــب معالجــة والتــي تســتهدف  للفتــرة القادمــة، ذات  الفلســطينيةمنــاطق مهــارات التعل
ين الفلســطينيين فــي مخيمــات الالجئــو ، )ج( طقاالمنــو القــدس الشــرقية، و  قطــاع غــزة، :مــن حيــث احتياجاتهــا التنمويــة وهــيقصــوى الولويــة األ



 
 
 
 

 2

 يسـتعرضكمـا . االقتصـادية فيهـا األنشـطة، وبنيـة فـي كـل منطقـة تشخيصا لألوضاع االجتماعيـة واالقتصـادية التقرير يقدمو  .الضفة الغربية
بية للمؤسسات الناشـطة فـي هـذا المجـال، وتحديـد مجـاالت التطـوير ، والقدرات والطاقة االستيعاوالتقني البنية التحتية للتعليم والتدريب المهني

 التقريـر فـي المنـاطق إليهاوفيما يلي ابرز النتائج التي توصل . المطلوبة في المهارات التي تنسجم مع االحتياجات التنموية في تلك المناطق
 :المدروسة األربعة

  

 القدس الشرقية

 التـي ازدادت وتيرتهـا بعـد بنـاء جـدارو ك والعـزل يالضم والتفك منلسياسات اإلسرائيلية ا بسببعلى نحو متزايد  يعانياقتصاد القدس الشرقية 
 J1منـاطق (شـخص  )404,165( أربـع مئـة وأربعـة أالف إلـى 2013وصل عدد السكان في القدس الشرقية خالل عام  .الفصل العنصري

ـــي تالســـكان مـــن الشـــباب ثريـــة أكو ). J2و ـــة عـــاني مـــنالت ـــة مـــن البطالـــة الهيكلي مـــن  %17.6 ،2014م فمـــثال، خـــالل عـــا. مســـتويات عالي
مـن  هـذا القطـاعمن ناحيـة التعلـيم، يعـاني . عاما 24و 20ثلثهم تتراوح أعمارهم بين و كانوا عاطلين عن العمل المشاركين في القوى العاملة 

السـلطات : تحـت إدارة عـدة جهـاتيقـع كمـا أن النظـام التعليمـي مفكـك و . عدة مشاكل نتيجة للسياسات التمييزية اإلسرائيلية ضد الفلسـطينيين
لتحقيــق محتملــة ومــع ذلـك، هنــاك خمسـة قطاعــات رئيسـية  .األوقـاف اإلســالمية، والقطـاع الخــاصو األونــروا، و التعليميـة والبلديــة اإلسـرائيلية، 

ــا المعلومــات واالتصــاالت، و قطــاع التجــارة واألعمــال، و قطــاع الســياحة،  :، وهــيمــو اقتصــادينال قطــاع قطــاع اإلســكان، و و قطــاع تكنولوجي
 .التنمية االجتماعية

  
 تبااجمعية الشو ، اليتيم العربي /مدرسة القدس الثانوية الصناعية :وهي قي القدس الشرقية حاليا تعمل ستة مراكز تدريب مهني وتقنييوجد 

فــي البلــدة الصــناعية  اإلســالميةاأليتــام  دار مدرســةو  ،مركــز التــدريب المهنــي فــي االتحــاد اللــوثري العــالميو ، الشــرقيةالقــدس فــي  اتالمسـيحي
مـل تعاني هذه المراكز من ضعف البنية التحتية ونقص في الموارد البشرية المؤهلة للتعا .األونروا/قلنديا للتدريب مركز و  ،القديمة في القدس

يجـب ان ولضمان توظيف خريجين هذه المراكز والتوفيق بين العـرض والطلـب فـي سـوق العمـل،  .حتياجات سوق العمل المتغيرةامع وتلبية 
االتصاالت والمهن المتعلقة بتكنولوجيا المعلومـات، و رافيكي، غالالتصميم : التاليةلمجاالت ل أهمية اكبرمراكز التدريب المهني والتقني  تعطي

 .وات قوية للنميفهذه المهارات مطلوبة بشدة خاصة في قطاع السياحة الذي لديه إمكان. التسويق والمبيعات، والعالقات العامةو 
  

 )ج( المناطق

أن تبقــى تحــت الســيطرة المدنيــة والعســكرية اإلســرائيلية علــى خــالل محاداثــات أوســلو وقــد تــم االتفــاق الضــفة الغربيــة تقــع فــي  )ج(اطق منــال
% 70راضـي الضـفة الغربيـة، ولكـن ألمـن المسـاحة الكليـة % 62 )ج(تغطـي المنـاطق  .السيطرة الفلسـطينية تحتالكاملة وتحويلها تدريجيا 

الســكاني للتوســع  متاحـة )ج(فــي المنــاطق  فقــط مــن األرضـي% 1تســتخدم لتوسـيع المســتوطنات، فــي حـين  )ج( اطقمـن األراضــي فـي المنــ
 )187,000(مئـة وسـبعة وثمـانون ألـف  تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة في حين تأوي )ج(، ال تزال المناطق يومنا هذاوحتى  .الفلسطيني
 29تقـل أعمـارهم عـن % 68فـي حـين و ، )ةملـاالع ىقـو الأي خـارج (سـنة  14تقـل أعمـارهم عـن  ) ج(المنـاطق  سكانمن  %41. فلسطيني

مدرسـة فـي  183طالـب وطالبـة مسـجلون فـي  50,000، هنالـك 2013لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني عـام ا وفقا لتقرير أعدهو  .سنة
تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والتي تواجه صعوبات جمة في تطوير المدارس القائمة وفي بناء مدارس جديدة  )ج(المناطق 

لـذا تشـير التقـديرات  .جيـدة مـن التعلـيم جـودةيواجه هؤالء الطالب مشاكل جمة بسـبب صـعوبة الحصـول علـى  ولذا .إلسرائيليةبسبب القيود ا
أقل تعليما من سكان  )ج(على دبلوم المدارس الثانوية وبشكل عام، يعتبر سكان المناطق  ينلغير حاص )ج(إلى أن غالبية سكان المناطق 

 .)ب( و )أ( اطقمنال
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العمــال . ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الحقــائق الرئيســية الواجــب ذكرهــا. ال تــزال محــدودة) ج( المنــاطقالمعلومــات المتعلقــة بأنمــاط العمــل فــي 
 مجمـــلمـــن % 39 ).ب( و) أ(أكثــر عرضـــة لتــرك مواقـــع ســكنهم والبحـــث عــن فـــرص عمــل فـــي المنــاطق  تلــك المنـــاطقالفلســطينيون فـــي 

ارتباطـا ) ج(وتـرتبط اإلمكانـات االقتصـادية للمنـاطق  ).ب(و ) أ( منـاطقفـي % 12زراعـة مقارنـة ب هي فـي ال) ج(الوظائف في المناطق 
فــرص التــدريب المهنــي والتقنــي  تنحصــر. اإلســرائيلية علــى الوصــول إلــى األراضــيســلطات االحــتالل القيــود المفروضــة مــن قبــل  مــعوثيقــا 

ويجـدر الـذكر  .الزراعيـة ذات العوائـد المرتفعـة والنشـاطاتوالمحـاجر والتعـدين،  ،السـياحة، واسـتخراج المعـادن علىالمناطق  تلكالواعدة في 
النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن % 23 يقــاربتحــد مــن الوصــول إلــى مــا  )ج(علــى المنــاطق  اإلســرائيليةأن القيــود قــدر البنــك الــدولي  هنــا أن

تيسـير بالسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية زيـادة اهتمـام  إلـىالحاجـة  ،أوال .ها بعـين االعتبـارخـذأ ومع ذلك، هناك خطوات ملحة يجب. يالفلسطين
القطــاع الخــاص تحفيــز شــركات مــن خــالل  ،الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةقيــام ثانيــا،  .)ج(مار الخــاص والعــام فــي المنــاطق وتشــجيع االســتث

السلطة الوطنية الفلسطينية ومراكز التدريب المهني والتقنـي قيام  وأخيرا، . ف والتدريبيظتو لل) ج(استهداف موظفي مناطق ب ،أرباب العملو 
  .والتسجيل في مرافقهم المراكز إلى) ج(سكان المناطق تسهيل وصول ب)  ج(التي تقع قرب المناطق 

  

 مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية

أصــبحوا الجئــين فــي مخيمــات تــدار مــن قبــل و طــرد مئــات اآلالف مــن الفلســطينيين مــن منــازلهم  تــم ،1948بعــد تأســيس دولــة إســرائيل عــام 
فــي  "الجــئ مســجل" 754,411 كــان هنــاك، 2013نهايــة عــام  عمــو  .األونــروا فــي الــدول العربيــة المجــاورة وفــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

تحـت  اتمن سـكان المخيمـ% 42 .ضفة الغربية تحت إدارة األونروالالجئين في ال امخيم 19منهم يعيشون في  220,775، الضفة الغربية
تلميـذا  51,327 تحتوي على) ومعظمهم مدارس ابتدائية(مدرسة  97تدير األونروا و  .سنة 29تحت سن % 69، في حين أن سنة 14 سن
حيـث أن معـدالت البطالـة فـي  ،بشكل كبيـرالبطالة متفشية في مخيمات الضفة الغربية  ومن الجدير بالذكر أن .مخيمات الضفة الغربية في

تمويــل المشــروعات الصــغيرة لالجئــين فــي األراضــي ل عديــدة كمــا تــدير األونــروا بــرامج .المخيمــات أعلــى مــن معــدالتها فــي األحيــاء المجــاورة
 128.5 إلــىوصــل إجمــالي  بمبلــغ لالجئــين فــرديض قــر  90,366 تــم إعطــاء، 2014حتــى ينــاير  منــذ بــدء البــرامجف. الفلســطينية المحتلــة

  .ريكيمدوالر أ مليون
 

التعلـيم المتقـدم، و للحصـول علـى الرعايـة الصـحية،  المجـاورة ، يعتمـد الالجئـين علـى المـدنفي المخيماتجدا معدالت الفقر المرتفعة وبسبب 
لضـمان التنميـة االقتصـادية  لـيس فقـط ،اتخـاذ إجـراءات فوريـةال بـد مـن لذا،  .، والتدريب المهني والتقنينسبيا العمالة ذات األجور المرتفعةو 

وهـــذا يتطلـــب تشـــجيع  .بـــين المخيمـــات والمنـــاطق المجـــاورة فـــي مســـتويات المعيشـــة مـــن التفـــاوتفيـــف للتخ لكـــن أيضـــامخيمـــات، و الداخـــل 
لتخفيف  المخيماتسكان لالستخدام من قبل  وٕاتاحتهاالمجاورة لها األراضي ، وزيادة مساحات في المناطق المحيطة بالمخيماتات االستثمار 

مــن  اتالمخيمـالقريبـة مــن ثانيــا، زيـادة اســتثمار الفلسـطينيين فــي األعمـال التجاريــة  .وتحسـين بيئــة السـكن ي فـي المخيمــاتاالكتظـاظ الســكان
كمنـاطق اشـتمالها  إلـى إضـافةنـروا بتقـديم القـروض للمسـتثمرين فيهـا مـن الالجئـين، و اهتمـام االوزيـادة  حرفية،و خالل إقامة مناطق صناعية 
القريبـة مـن المخيمـات بمـا يشـجع الشـباب ثالثا، زيادة عـدد وقـدرة مراكـز التـدريب المهنـي والتقنـي  .فيها االستثمارتطوير ذات أولوية لتشجيع 

 .المخيماتمعالجة أوجه القصور في نظام األونروا التعليمي والصحي داخل بالسلطة الفلسطينية اهتمام رابعا، . الالجئين لاللتحاق بها
  

 قطاع غزة

األســعار ب( 2013مليــار دوالر فــي  2.9 فــي قطــاع عــزة بلــغ النــاتج المحلــي اإلجمــاليو . قطــاع غــزة جــزء ال يتجــزأ مــن االقتصــاد الفلســطيني
ن أكثـر مـ تواجـد، 2014اعتبـارا مـن يونيـو عـام  .لألراضـي الفلسـطينية من النـاتج المحلـي اإلجمـالي% 24.4، وهو ما يمثل )2010الثابتة 

من مجموع السكان هم من األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن  %43.2. 2كم 360ن تقل عمليون شخص في قطاع غزة على مساحة  1.7
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مدرسـة تابعـة لألونـروا  245مدرسـة حكوميـة و  395طالب مسجل في التعليم االبتدائي والثـانوي فـي  474698هناك  .سنة من العمر 14
مؤسسـات التعلـيم العـالي التـدريب  وفـرتإضافة إلى ذلك،  .في الصف الواحد طالب 36.31مع معدل  في قطاع غزة، مدرسة خاصة 50و
 37.3%على مدى العقد الماضي، ازداد معدل المشاركة في القوى العاملـة مـن و  .2012/2013العام الدراسي  خاللطالب،  213581ـ ل

فـي العـام %) 16(جـدا  ةمنخفضـنسـبة لقوى العاملة لـدى النسـاء سجل معدل المشاركة في ا .2013في عام % 41.2إلى  2004في عام 
وقـد  .االجتماعيـة التـي تقـف فـي طريـق العديـد مـن النسـاء لالنضـمام إلـى القـوى العاملـة القيودبعض و  ارتفاع معدالت البطالة بسبب 2013

المتتاليــة إلــى اســتنزاف قاعــدة األصــول فــي غــزة ممــا أدى إلــى الحــد مــن النمــو وٕالحــاق  اإلســرائيليةواالعتــداءات  2006ســاهم الحصــار منــذ 
  .نصف ما كان عليه سابقا إلى، وتراجع مساهمة قطاع غزة في االقتصاد الفلسطيني أضرارا جسيمة بهيكلية االقتصاد

 
بطاقة استيعابية  ،، خمسة منهم تحت إدارة وزارة العملمركزا 14حوالي بيقدر العدد اإلجمالي لمراكز التدريب المهني والتقني في قطاع غزة 

ثـالث مـدارس صـناعية، ومركـز واحــد باإلضـافة إلـى و ، بطاقـة اقـل وزارة الشـؤون االجتماعيـة تحـت إدارةخمسـة و  ،متـدرب 1000ال تتجـاوز 
مـن نقـص شـديد فـي تـوفير يعـاني قطـاع غـزة المحـدودة أن تها االسـتيعابية اوقـدر أعـداد المراكـز  وتعكـس .المعتقلـينو  األسرى تحت إدارة وزارة

فــتح مجــاالت تــدريب  علــى كمــا أن هنــاك ضــرورة لزيــادة كفــاءة المــدربين فــي تلــك المراكــز وزيــادة قــدرتها. المهنــي والتقنــيخــدمات التــدريب 
 األدنـىويلبـي الحـد  فقـط يجذب الطالب ذو التحصـيل المتـدني في قطاع غزة التدريب المهني والتقني كما أن. متوائمة مع احتياجات السوق

  .من االحتياجات التدريبية لرجال األعمال والصناعة
  

فــي  اإلنتاجيــةالقطاعــات فــي مســاهمة تراجــع مــا نجــم عنهــا مـن ، و والحــروب بـالرغم مــن التشــوهات والعوائــق الناجمــة عــن الحصـار واالنقســام
 زال هنـاك مسـاحات كبيـرة للنمـو االقتصـادي فـي قطـاع غـزةتـال ، مسـاهمة قطاعـات الخـدمات والتجـارةارتفـاع التشغيل والناتج المحلي مقابـل 

مـواد و ات الغذائيـة واألثـاث والصـناع، األسـماكالزراعـة وصـيد و  البنـاء واإلنشـاءات، ، وهـذا يشـمللدى انتهاء الحصار وفتح المعابر التجاريـة
، ومـن الجهـات المهنـي والتقنـيئمين علـى تخطـيط التـدريب القـااالعتبار من أخذها بعين  يجب هي مجاالتو . الطاقة المتجددة وٕانتاجالبناء، 

   .الداعمة لهذا القطاع من المؤسسات الدولية ومن الدول والجهات المانحة
 
 


