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  : أهمية االبتكار في توليد النمو المستداممقدمة -1
  

عملية التمكين االقتصادي وتحسين مستوى الرفاهية للفرد والمجتمع تعتمد بشكل أساسي على قدرة االقتصاد على زيادة إن 
اإلنتاجية لرأس المال المادي والبشـــــــري. ففي غياب االســـــــتدامة في النمو االقتصـــــــادي، ربما يدخل االقتصـــــــاد في حالة من 

األخرى. مع االنتشــار الكبير للعولمة وما رافقها من ثورة في تكنولوجيا  اتاالقتصــاديالركود وضــعف في القدرة التنافســية مع 
االقتصــــــــــــــاد المبني على المعرفة  إلىحاجة ملحة لالنتقال من مرحلة االقتصــــــــــــــاد التقليدي  نجد ،االتصــــــــــــــاالت والمعلومات

تنمو وتتطور خاصـــة في ظل  أنية النام أوفي الدول المتقدمة  ســـواءالحديثة  لالقتصـــادياتواالبتكار، والذي بدونه ال يمكن 
جهود تعد االنفتاح االقتصـــــــــــادي الواســـــــــــع والتنافســـــــــــية العالية بين الدول. وفي فلســـــــــــطين، كما هو الحال في أي بلد آخر، 

 ،المال البشــري رأسفلســطين تعتمد بشــكل كبير على  أنو خاصــة  ،بنتائج إيجابية االســتثمار في االقتصــاد الرقمي واالبتكار
إلى والمهارات الالزمة إلنتاج المعرفة وتحويلها  اتفي حال توفرت فيه القدر  ،لركيزة األساسية القتصاد المعرفةوالذي يعتبر ا

فبعض القطاعات  ،االقتصاد الرقمي له انعكاسات على المديين القصير والطويل إلىالتحول أن سلع وخدمات. ولعلنا ندرك 
 أكثرتعتبر فئة الشــــــباب من  ،ولى من التحول الرقمي. على ســــــبيل المثالوالشــــــرائح ســــــتتأثر أكثر من غيرها في المرحلة األ

هناك نســــــــبة عالية من الخريجين ذوي  أنخاصــــــــة  ،تســــــــتفيد من التوجه نحو االقتصــــــــاد الرقمي أنالفئات التي من المتوقع 
من مستويات التعليم سيصبح بإمكان النساء (أكثر الفئات هشاشة في فلسطين على الرغم  ،. أيضاضمن هذه الفئة المهارة

المرتفعة) الحصول على فرص أفضل الستغالل مهاراتهن ومعرفتهن إليجاد مصدر رزق بعيدا عن القطاعات التقليدية التي 
  .يهيمن عليها الرجال

  
تواجه فلســــطين تحديا مزدوجا يتمثل في  ،اقتصــــاد حديث ومتطور مبني على المعرفة واالبتكار إلىفي ســــعيها نحو االنتقال 

 أنهاوتطوير المعرفة واالبتكار وزيادة قدرتها التنافســـــية خاصـــــة  إنتاجضـــــعف اإلمكانات المادية الالزمة لالســـــتثمار في ) 1
تتبنى ســياســة االقتصــاد المفتوح  والمقدر له أن يتحمل اآلثار الســلبية لالحتالل اإلســرائيلي والســياســات االقتصــادية المرتبطة 

) كونها محرومة من السيادة على 2ونذكر بالخصوص اتفاق باريس االقتصادي و  ،به والمفروضة على الجانب الفلسطيني
ي أكثر قوة وتقدما واندماجا في االقتصــــــــــاد العالمي مما يحد من قدرتها على أرضــــــــــها وتعاني من هيمنة اقتصــــــــــاد إســــــــــرائيل

  . اإلسرائيليبآخر لالقتصاد  أوالمنافسة ويبقيها تابعة بشكل 
  

نه من الضـــــروري معالجة إف ،الحالية ةجل خلق البيئة المالئمة لالبتكار في ظل التحديات الســـــياســـــية واالقتصـــــاديألذلك من 
نه أ اواالبتكار في المجتمع. كم والريادةنها تحفيز المعرفة أانونية وضعف السياسات العامة التي من شالقصور في البيئة الق

من الضــــروري إيجاد حلول مناســــبة لحالة التشــــتت والتشــــرذم في بيئة االبتكار وغياب روح التعاون والتشــــارك بين العناصــــر 
  األكاديمية والقطاع الخاص). (الحكومة واألوساط واإلبداعالرئيسية في منظومة االبتكار 

  

، بناء على طلب من الوكالة الســويســرية )ماس( في هذا الجهد البحثي، يقوم معهد أبحاث الســياســات االقتصــادية الفلســطينية
للتنمية والتعاون، بإجراء دراســـة معمقة عن واقع االبتكار واالقتصـــاد الرقمي في فلســـطين، وذلك لتحديد االحتياجات والفرص 

تناول المتطلبات األســــاســــية  ،مســــاهمة هذا القطاع الهام في التنمية المســــتدامة. ركزت الدراســــة على محورين: األوللتعزيز 
اســـــتعرض التطورات األخيرة في االبتكار في  ،لالقتصـــــاد بشـــــكل عام والنتائج المرجوة من تطوير االقتصـــــاد الرقمي، والثاني

، حيث االســــــــــتثمار في اً نكين االقتصــــــــــادي ألكثر الفئات والتجمعات حرماثالثة قطاعات ُيعتقد أنها ذات صــــــــــلة وثيقة بالتم
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االبتكار والحلول الرقمية يمكن أن يســـــهم بشـــــكل فعال في تعزيز التنمية. وقد ركزت الدراســـــة بشـــــكل خاص على القطاعات 
  حظا. األقلالتي تعتبر حيوية لالقتصاد الوطني ولتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للفئات 

  
تعتبر هذه الدراســــــــــة، التي تلخص النتائج والتوصــــــــــيات الرئيســــــــــية، نتاجا للتحليل الكلي والقطاعي التفصــــــــــيلي للبيئة العامة 
لالبتكار، والذي قام بإعداده فريق من أربعة خبراء فلســـــطينيين تناولوا بشـــــكل رئيســـــي دراســـــة وتحليل واقع نظام االبتكار في 

المعرفة واالبتكار في قطاعي اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني وتقديم  إنتاجتعزيز والتحديات والفرص المرتبطة ب ،فلســــــــــطين
فيما يخص التقارير القطاعية الشاملة (والتي تحتوي على البيانات واإلحصاءات  الخدمات على صعيد الهيئات المحلية. أما

توصــــيات ألكثر الســــياســــات والتدخالت تقدم صــــل النتائج المذكورة هنا) فهي عبارة عن تحليل قطاعي مف برزأو التفصــــيلية و 
  لصانعي السياسات وأصحاب العالقة وشركاء التنمية.سياساتية  كأجندة إلحاحا، والتي يمكن اعتبارها

  
على الرغم من غياب جهود اإلصـــــــــالح الشـــــــــامل وعدم وجود تعاون فعال من طرف الجهات المعنية بعملية االبتكار وٕانتاج 

حيث نجد الكثير من قصـــــــص النجاح في القطاعات  .آفاق واعدة للنمو في هذا المجال في فلســـــــطينالمعرفة، إال أن هناك 
وأيضـــــا العديد من المبادرات  ،المؤســـــســـــات األكاديميةو  ،المؤســـــســـــات الريادية والحاضـــــنات التكنولوجيةو  ،اإلنتاجية المختلفة

 ،فعالة ،ال تعمل ضـــــمن منظومة ابتكار شـــــاملة، حتى وٕان كانت )startups(الفردية التي تنتهي بتأســـــيس شـــــركات ناشـــــئة 
فلســـــطين ال تفتقر إلى رأس المال البشـــــري الالزم لتمكين عملية االبتكار، ولكن  أنومتماســـــكة. من الضـــــروري التأكيد على 

 .المشـــــكلة في غياب البيئة الحاضـــــنة والفعالة التي ترعى العملية وتنســـــق الجهود وتوظف اإلمكانات لتحقيق أفضـــــل النتائج
بقاء الفجوة قائمة بين مخرجات و  ،للربط بين الجامعات والقطاعات اإلنتاجية المختلفة آليةمن دون وجود  ،على سبيل المثال

نه من الصـــعب اســـتغالل مصـــادر المعرفة إف ،التعليم ومتطلبات الســـوق من المعرفة والخبرة الالزمة لتحفيز وتطوير االبتكار
  . اقتصاديا

  
جل مواكبة التطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات أســــــــــــــتثمار في االقتصــــــــــــــاد الرقمي ليس فقط من تبرز الحاجة الملحة لال

جل أيضـــــــــــا المســـــــــــاهمة في حل المشـــــــــــاكل أس المال، ولكن من أجل خلق فرص عمل جديدة وتراكم ر أواالتصـــــــــــاالت من 
وهو ما بات يطلق  ،أمامهاة والتحديات في المجتمع وتعزيز صــــمود الفئات المهمشــــة التي تعاني من ضــــعف الفرص المتاح

. وفي حين أن )Social Innovation(االبتكار االجتماعي  أو) Social Entrepreneurshipاالجتماعية ( الريادةعلية 
هناك أدلة ملموســــــــة في الســــــــنوات األخيرة تتعلق بالجانب األول والمتمثل في الربط بين االقتصــــــــاد الرقمي وتحســــــــن بعض 

خلق فرص عمل خاصــــــــــــة في القطاعات التي تعتمد على و  ،ل تعزيز الناتج المحلي اإلجماليالمؤشــــــــــــرات االقتصــــــــــــادية مث
نه من أ إالوجذب اســــــــتثمارات جديدة خاصــــــــة في قطاعي التكنولوجيا واالتصــــــــاالت،  ،التوظيف العالي للمعرفة والتكنولوجيا

جل تحقيق العوائد االجتماعية واالقتصـــادية المرتبطة أاالســـتثمار في االقتصـــاد الرقمي في فلســـطين من غير الواضـــح مدى 
في االبتكار والحلول الرقمية في القطاعات غير التكنولوجية، مثل االقتصــــــــــــاد الزراعي وتقديم الخدمات المحلية. وغني عن 

الناتجة عن القيود التي يفرضــــها  ،في الســــوق االختاللصــــحيح المجال تركزت في ت االقول أن الكثير من االبتكارات في هذ
االحتالل، والتي تشـــوه آليات الســـوق وتجعل تأثيرها ثانويا في عملية التنمية. بالتالي، فإن اإلبداع في الســـياق الفلســـطيني قد 

  .يكون ممارسة عادية في بلدان أخرى
  

قطــاعــات الفرعيــة التي يبحثهــا هــذا التقرير، تحــديــدا اإلنتــاج في ال الخــارجيــة لالبتكــارويمكن مالحظــة مثــل هــذه المحــددات 
النبــاتي واإلنتــاج الحيواني وتقــديم الخــدمــات من المجــالس المحليــة. هــذا بــدوره يظهر كيف يمكن خلق االبتكــار النــاجح في 
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أخرى وٕانتاجية بيئة يولد فيها النمو في قطاعات في قطاع معين ضـــــــــــمن نظام اقتصـــــــــــادي قائم على االبتكار والتكنولوجيا، 
أبرز العديد من األبحاث التجريبية والممارســـــات الحديثة في هذه القطاعات الحاجة الملحة إلى . ديناميكية ما بين القطاعات

جهد مدروس لمعالجة المشـــاكل عن طريق حلول مبتكرة محلية. كما ســـلطت هذه األبحاث الضـــوء على الفجوات الكبيرة بين 
ت الفعلية من قبل الحكومة واألكاديميين ومســــتثمري القطاع الخاص. في حال عدم إيجاد حلول تلك االحتياجات واالســــتجابا

  .لهذه الفجوات، فمن المرجح أنها ستستمر في تكبيل االبتكار واإلنتاجية والنمو
  

ي، تصــبح البتكاري المســتدام والمنظم في اإلنتاج الزراعي الفلســطيناعلى ســبيل المثال، في معرض الحديث عن االســتثمار 
ســــياســــة "الزراعة اإليكولوجية" أكثر صــــلة وذات جدوى. وفي الوقت نفســــه، حققت ممارســــات الحلول الرقمية المتعلقة بتقديم 

أعضـــــاء  وعيالخدمات من المجالس المحلية للســـــكان نتائج ايجابية ملموســـــة من ضـــــمنها زيادة مشـــــاركة المواطنين وزيادة 
االجتماعية والتزامهم بالشــــفافية، باإلضــــافة إلى تحســــن فرص وصــــول الخدمات إلى  الهيئات المحلية المنتخبين بمســــؤوليتهم

التجمعات البعيدة والمهمشـة. بمعنى آخر، يظهر المشـهد الفلسـطيني لالبتكار واالقتصـاد الرقمي آفاقا واعدة وٕامكانات كبيرة. 
لعملية  منظومة شــــــاملةدء في تطوير ورعاية ومع ذلك ال زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، ال ســــــيما من قبل الحكومة، للب

 رأساالبتكار والقائمة على التحفيز واالستثمار في البحث العلمي وٕانتاج المعرفة خاصة في القطاعات التي تساهم في زيادة 
  المال المادي واالجتماعي. 

  
 نظرة عامة على النظام الرقمي واالبتكار في فلسطين -2
 

 ونظام االبتكارواقع االقتصاد الرقمي  2-1
  

ال يوجد تعريف موحد متفق عليه لالقتصـاد الرقمي، والذي ما زال قطاعا اقتصـاديا في طور النمو في عدد كبير من الدول. 
وجميع  اإلنترنتة بشـــبك لكترونية المرتبطةبالمفهوم الضـــيق، يســـتخدم مصـــطلح االقتصـــاد الرقمي للتعبير عن المنصـــات اإل

تعتمد  أولهذا المصطلح فيعبر عن جميع األنشطة التي تستخدم  الشاملاألنشطة ذات الصلة بهذه المنصات. أما التعريف 
 أوعرف االقتصـــــاد الرقمي من قبل المفوضـــــية األوروبية على أنه االقتصـــــاد المبني  2013على البيانات الرقمية. في عام 

قدمت مجموعة العشــــــرين تعريًفا أوســــــع  ،2016الرقمية ذات الصــــــلة. وفي عام  ةاألنشــــــطالمرتبط بشــــــبكة اإلنترنت وجميع 
لالقتصــاد الرقمي ليشــمل جميع األنشــطة االقتصــادية التي تســتخدم المعلومات والمعرفة الرقمية. على الرغم من عدم اكتمال 

على الدور الكبير الذي بات يلعبه  نالسياسات يؤكدو  ين وصانعيالباحث أن إالالخاص باقتصاد المعرفة،  لمفاهيميا اإلطار
اغلب دول العالم أصــبحت مدركة لحقيقة  أناالقتصــاد الرقمي كمحرك رئيســي للنمو االقتصــادي والتغيرات االجتماعية. كما 

االقتصــــــاد الرقمي يعزز االبتكار واإلنتاجية لكثير من القطاعات االقتصــــــادية ويعمل على تحســــــين مســــــتوى  إلىأن التحول 
دمات العامة والرفاهية. ففي معظم البلدان، أصــــبحت التنافســــية والقدرة على البقاء تعتمد بشــــكل أســــاســــي على قدرة تقديم الخ

  هذه البلدان على االبتكار وخلق أفكار إبداعية ورعايتها.
  

في فلســطين نموًا كبيرًا في االلتحاق بمؤســســات التعليم العالي، وأصــبح هناك اآلالف من  شــهدت الســنوات العشــرون األخيرة
كما لوحظ زيادة االهتمام والتركيز من قبل الجامعات على التعليم  .والماجســــــــــتير في جميع التخصــــــــــصــــــــــات ةحملة الدكتورا

عليه العديد من تؤكد وهو ما  ،ات الناشــــــئةمجال ريادة األعمال والشــــــرك متســــــارع فيالريادي واالبتكاري، مما أدى إلى نمو 
األرقام واإلحصاءات الواعدة والتي تشير إلى ارتفاع معدل التعليم بين الشباب في فلسطين والنمو السريع في خريجي بعض 
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عرفة مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت. كما بات واضــــحا النمو في مال باقتصــــادالتخصــــصــــات ذات العالقة المباشــــرة 
الجهاز المركزي بيانات  وفق، أما بالنســـبة للبنية التحتية الرقميةلدى النســـاء.  األعمالمبادرات الريادية وارتفاع معدل ريادة ال

٪ 1 مقارنة بــــ٪، 48 منأكثر  2014عام الفي نترنت بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها اتصال باإللإلحصاء الفلسطيني، 
 2017عام خالل النترنت في فلســـــــطين إلانترنت حول العالم عدد مســـــــتخدمي ت اإل. وتقدر وحدة إحصـــــــاءا2000في عام 

٪ نســــبة إلى عدد الســــكان. وفي العقود األخيرة، اســــتثمر الفلســــطينيون بشــــكل 60.5ل �بمعماليين مســــتخدم، أي  3حوالي ب
المعرفة والتطوير التكنولوجي وتعزيز الفت في رأس المال البشــــري من خالل التعليم والتدريب المهني، مما أســــهم في تعزيز 

االبتكـار. ومع ذلـك، ال يزال هنـاك نقص في البيـانـات المتعلقـة بمـدخالت االبتكـار (اإلنفـاق على البحـث والتطوير وبراءات 
االختراع وبنــــاء النمــــاذج األوليــــة واالختراعــــات، ومــــا إلى ذلــــك) ومخرجــــاتــــه (االبتكــــار في اإلنتــــاج والعمليــــات واالبتكــــار 

  الخ). ...صص،المخ
  

تتطلع فلســــــــــــطين، مثل أي بلد آخر، إلى تحقيق نتائج إيجابية من االســــــــــــتثمار في االقتصــــــــــــاد الرقمي واالبتكار على كافة 
  بعض القطاعات والفئات المجتمعية أكثر من غيرها:بالفائدة لتعد المرحلة األولى من التحول الرقمي ، إال أن ةصعداأل
 

لمســــتفيد األول من نمو االقتصــــاد الرقمي في فلســــطين، حيث من المرجح أن تحفز من المتوقع أن يكون الشــــباب هم ا •
البنية التحتية الرقمية سلوك ريادة األعمال والشركات الناشئة بين فئة الشباب، وخاصة خريجي الجامعات الذين يعانون 

 من ارتفاع معدالت البطالة فيما بينهم.
من خالل التحول . ن على الرغم من بلوغهن مستويات عالية من التعليمالنساء من بين أكثر الفئات هشاشة في فلسطي •

الرقمي، ســـتتاح للنســـاء فرص أفضـــل الســـتغالل مهاراتهن ومعرفتهن إليجاد عمل خارج القطاعات الرســـمية والوظائف 
 .التقليدية التي يهيمن عليها الرجال

من الفجوات في  عملية الرقمنة: تقلل "ج" منطقةاليعيشــون في  أولئك الذينو  الفقر تحت خطن �يعيش �ي�لا األشــخاص •
ق �سل �خد �م �تمکنهالوصــــــول إلى المعلومات بالنســــــبة للفئات األقل حظا خاصــــــة القاطنين في المناطق الريفية و

(الخدمات المصــــرفية اإللكترونية،  "ج"، كما أن اســــتخدام التطبيقات الرقمية الموســــعة في المنطقة أســــهلبشــــكل  �لعما
) يســـهل من إمكانية الوصـــول إلى الخدمات العامة والخاصـــة الخ ...وأنشـــطة العمال اإللكترونية، ،الحوكمة اإللكترونية

ص االســــــــتثمار ويزيد من فهم الســــــــكان لحقوقهم ويخفف من أثر القيود اإلســــــــرائيلية على الحركة ويرفع الوعي حول فر 
 .االجتماعية واالقتصادية

ســـــــــوف تعود االســـــــــتثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية بالنفع على شـــــــــركات تقديم الخدمات التكنولوجية وشـــــــــركات  •
وغيرها)، حيث تمثل  ...والهندسة ،والتطوير ،والبحث ،(الخدمات المالية األعمال المكثفة للمعرفةاالتصاالت وخدمات 

هناك  هذه الشركات الشركاء من القطاع الخاص القادرين على توفير الخبرة والتكنولوجيا الالزمة في االقتصاد الرقمي.
إمكانات واعدة لشـــركات تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت الفلســـطينية لالســـتثمار في المنطقة (ج) واالســـتعاضـــة عن 

 .مات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلسرائيليةاالعتماد على خد
  

االقتصـــــاد الرقمي في فلســـــطين قد يخلق العديد من الفرص لالقتصـــــاد المحلي  إلىالتحول  إن إال ،على الرغم من التحديات
لشـــــركات والمجتمع. على ســـــبيل المثال، يعتبر تحفيز الشـــــركات الرقمية الناشـــــئة في فلســـــطين بمثابة حجر الزاوية في بناء ا

الريادية ذات األثر الكبير. تمتلك هذه الشــــــــــركات القدرة على خلق فرص عمل بشــــــــــكل رئيســــــــــي لخريجي الجامعات (الذين 
يشــــكلون الجزء األكبر من العاطلين عن العمل) وتعزيز النمو االقتصــــادي والقدرة التنافســــية للصــــادرات الفلســــطينية وتحفيز 
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إلى االقتصـــاد الرقمي يمكن أن يســـاعد المؤســـســـات الصـــغيرة والمتوســـطة في خلق  االبتكار. إن التحول المدروس والمســـتدام
فرص اســـــــــــتثمارية جديدة من خالل تطبيقات رقمية تتكيف مع الظروف المحلية في حقول التعليم وخدمات المعرفة والزراعة 

أيضــــا أن تمكن الشــــركات المحلية  اإلســــتراتيجيةوالســــياحة أو نماذج أعمال جديدة في ريادة األعمال واالبتكار. ويمكن لهذه 
من التواصل مع سالسل القيمة العالمية وفتح األسواق األجنبية أمام الصادرات الفلسطينية، بما في ذلك صادرات الخدمات 

  .القائمة على المعرفة
  

الة بين الشـــــــباب لطالما واجه المجتمع الفلســـــــطيني العديد من التحديات االجتماعية واالقتصـــــــادية، مثل ارتفاع معدالت البط
والنســـــــاء والفقر وتدهور النظام الصـــــــحي والبنية التحتية. وربما تشـــــــكل الرقمنة عالًجا من حيث قدرتها على تطوير خدمات 
رقمية جديدة وفعالة. فعلى ســبيل المثال، يمكن للتكنولوجيات الرقمية تســهيل تطوير الخدمات الصــحية اإللكترونية واإلســهام 

يم عن بعــد والتــدريــب على تكنولوجيــا المعلومــات عبر اإلنترنــت وتقــديم وتلقي خــدمــات التــدريــب عبر الفعــال في عمليــة التعل
اإلنترنت والتعلم المحوســـــــــــــب والتعلم المختلط. وال شـــــــــــــك أن تحول الحكومة إلى رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين من 

جهود مكافحة الفســاد باســتخدام منصــات إلكترونية، والتي شــأنها أن تعزز الشــفافية والفعالية وتســهل تبادل المعلومات وتدعم 
  تمكن الدوائر الرسمية من فهم االتجاهات والتغيرات المجتمعية واالستجابة لها بشكل أفضل.

  
حول العالم في ظل اقتصاد رقمي وفي نفس الوقت غياب سياسة فلسطينية خاصة بتجارة الخدمات  االقتصادياتإن تداخل 

خاطر. يجب أال ننســى أن التوســع في االقتصــاد الرقمي اســتجابة للســوق وبشــكل غير مدروس يمكن تنطوي على بعض الم
أن يخلق قنوات جديدة العتماد االقتصــــــاد الفلســــــطيني على شــــــركات تكنولوجيا المعلومات اإلســــــرائيلية العمالقة، تماما مثل 

مثل المنســـــوجات واألحذية) على مدى عقود مع روابط التعاقد من الباطن التي حافظ عليها أصـــــحاب الصـــــناعات الخفيفة (
وما أن قلت أهمية هذه الصــناعات مع تحول  نظرائهم اإلســرائيليين والذين بإمكانهم الوصــول بســهولة إلى األســواق العالمية.

قدين من التصـــنيع اإلســـرائيلي إلى التكنولوجيا الرفيعة والمجاالت ذات الصـــلة، لم يعد بإمكان المصـــنعين الفلســـطينيين المتعا
الباطن في أسفل سلسلة القيمة من االستمرار في العمل. وحتى ال نشهد حلقة أخرى من هذا المسلسل نقول أنه إذا لم يؤدي 
النمو االقتصـــادي الرقمي إلى تعزيز االقتصـــادي الفلســـطيني ليجاري الشـــركاء التجاريين (كما تقترح النظرية)، فان المكاســـب 

  .دنا ذلك في نهاية المطاف إلى مزيد من التبعية إلسرائيلالتنموية ستكون محدودة وسيقو 
  
 خريطة االقتصاد الرقمي في فلسطين 2-2
  

الكيانات ذات الصــلة باالبتكار والتي لها تأثير  أوتصــف خريطة االقتصــاد الرقمي الفلســطيني العالقة بين مختلف العناصــر 
الصـــــورة ولخلق ترابط فعال بين عناصـــــر نظام االبتكار أو يمكنها أن تدعم التحول الرقمي لالقتصـــــاد الفلســـــطيني. ولتكتمل 

أســاســي على أهمية التعاون بين خمســة العبين  التركيز بشــكلومنظمات تمكين الرقمنة وصــانعي الســياســات، ال بد هنا من 
ذه أســــــاســــــيين (الحكومة ونظام التعليم ومصــــــادر التمويل المحلية والدولية والقطاع الخاص الريادي). يلعب كل طرف من ه

في خلق نظام بيئي يحفز ويســــــهل ويدعم رقمنة االقتصــــــاد الفلســــــطيني ويســــــاعد في إنشــــــاء  اً ر األطراف الفاعلة الرئيســــــية دو 
ورفع مســــتوى  شــــركات جديدة ومشــــاريع ريادية وخلق فرص عمل في القطاعات اإلبداعية وجذب االســــتثمارات وتوليد الثروة

  .االجتماعي الرفاه
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ين في فلســـــــطين إلى البيئة القانونية كعائق رئيســـــــي أمام ينظر معظم المطورين والمســـــــتثمرين في االقتصـــــــاد الرقمي والريادي
االبتكار والبحث والتطوير وخلق المعرفة، حيث أن الســــلطة الفلســــطينية لم تقم بما يكفي من تجديد للقوانين واألنظمة، والتي 

 األردنة التي وضعها يعود بعضها إلى خمسينات القرن الماضي. فمثال أبقت السلطة الفلسطينية على قوانين الملكية الفكري
) لســــنة 22وقانون براءات االختراع رقم ( 1952) لســــنة 33حكمه للضــــفة الغربية، مثل قانون العالمات التجارية رقم ( أبان

. ويمكن القول أن البيئة القانونية في فلســطين ال تشــجع على االســتثمار، وبالتالي تســعى الشــركات الناشــئة في كثير 1953
ندماج مع شركات أخرى خارج فلسطين لتلبية متطلبات المستثمرين، مما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات من األحيان إلى اال

والنفقات. وال بد من اإلشـــــــــــارة هنا إلى أن وزارة االقتصـــــــــــاد الوطني ووزارة االتصـــــــــــاالت وتكنولوجيا المعلومات هي الجهات 
االقتصــــاد الرقمي في فلســــطين، خاصــــة فيما يتعلق بتطوير الحكومية الرئيســــية المســــؤولة عن اإلطار المؤســــســــي لالبتكار و 

  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل األعمال.
  

، حاولت الســـــلطة الفلســـــطينية توفير بيئة تمكينية داعمة لالســـــتثمار. ولهذا 1994تأســـــيســـــها في عام  منذ ،من ناحية أخرى
، والذي تم تعديله في األعوام 1998درت الســــلطة القانون الخاص بتشــــجيع االســــتثمار في فلســــطين في عام الغرض، أصــــ

لمعالجة بعض أوجه القصور وعدم القدرة على جذب االستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة  2014و 2011و 2004
من اإلجراءات المعقدة الخاصــــــــة بتســــــــجيل  نوا يشــــــــكو العديد من رجال األعمال والشــــــــركات االبتكارية ما زال أن إالالحجم. 

 اً الشـــركات الجديدة والبدء بمشـــاريع ريادية. فعملية التســـجيل معقدة وطويلة وغير واضـــحة وغير مرقمنة، كما أن هناك نقصـــ
ة نشاطه ممارس إلىفي المحامين المتمرسين الذين يمكنهم تقديم معلومات منظمة وواضحة للرياديين، مما دفع بالعديد منهم 

قطاع البحث بالريادي بشــــــــــــكل غير رســــــــــــمي من المنزل لتجنب تلك اإلجراءات. كما أن الحكومة ال تولي أي اهتمام يذكر 
والتطوير بأي شكل من األشكال. لتجاوز هذه المعيقات، ال بد من وضع مجموعة من السياسات لتحفيز االستثمار وتخفيف 

  لريادية. متطلبات تسجيل الشركات والبدء باألنشطة ا
  

بعد إنشــاء الســلطة الفلســطينية تحولت بعض المؤســســات البحثية إلى مؤســســات حكومية، مما مكنها من تعزيز الوعي العام 
بالدور المركزي للعلوم والتكنولوجيا في تنمية االقتصــــــاد الفلســــــطيني. وبناء على ذلك تم التقدم ببعض المبادرات وتم إنشــــــاء 

تطوير واالبتكار (مثل أكاديمية فلســــــــــطين للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس األعلى لالبتكار بعض الهيئات لتشــــــــــجيع البحث وال
  ولكن أنشطة هذه الهيئات ظلت متواضعة وغير منسقة.، )والتميز، ومجلس البحث العلمي

  
ال تزال بيئة االبتكار في فلســـطين تعاني من بعض التحديات، أهمها تردد واضـــعي الســـياســـات العامة. على  ،في المحصـــلة

ســبيل المثال، ال يزال التفاعل مع البيئة الدولية للبحث واالبتكار غير منســق ويفتقر إلى المنهجية الواضــحة في الوقت الذي 
المؤسـسـات البحثية ومراكز االبتكار الدولية لبناء نظام ابتكاري رقمي. يعتبر فيه الفلسـطينيون بأمس الحاجة إلى التعاون مع 

كما أن الدعم المالي المباشــــــــر من قبل الحكومة للبحث العلمي ال يكاد يذكر وال يســــــــهم بشــــــــكل ملموس في تعزيز االبتكار 
والى تركيز المانحين على دعم  م االستقرار االقتصادي والسياسي في فلسطيناعدانوالتنمية االقتصادية. وقد يعزى ذلك إلى 

  مشاريع غير بحثية وغير تطويرية، أي تلك المشاريع ذات المحتوى المعلوماتي المتدني.
  

وفي المقابل، شـــــهد التعليم العالي في فلســـــطين نموا وتطورا بشـــــكل مطرد في الســـــنوات العشـــــرين الماضـــــية. ففي منتصـــــف 
اء العديد من الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والماجستير. كما أن سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، تم إنش

معظم الجامعات اليوم تحتوي على حاضــــــــــــنات تكنولوجية ومراكز للتميز والتي نفذت العديد من المشــــــــــــاريع في الســــــــــــنوات 
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ال المســــتقبل" بتمويل من األخيرة، مثل "مشــــروعي يبدأ بفكرة" بتمويل من صــــندوق االســــتثمار الفلســــطيني و"تمكين رواد أعم
  سبارك، ولكن تبقى هذه المبادرات محدودة في نطاقها وتأثيرها. 

  
في معظم البلدان، يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في التحول إلى االقتصـــــــاد الرقمي، وذلك من خالل نشـــــــر التكنولوجيا 

التطوير واالبتكــار أو تحفيز مبــادرات ريـادة الرقميــة أو تطوير قطــاع تكنولوجيــا المعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت أو دعم البحــث و 
األعمال والشــــــركات الناشــــــئة. أما في فلســــــطين، فليس من الســــــهل تحديد دور القطاع الخاص في رقمنة االقتصــــــاد أو في 
تشــــــجيع االبتكار وخلق المعرفة. في هذا البحث نقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــاالت كأهم القطاعات التي تشــــــهد 

االقتصــــاد الرقمي والمحفز الرئيســــي  إلىوالذي يشــــكل البنية الرئيســــية في التحول  ،من قبل القطاع الخاص اً متزايد اً ر اســــتثما
  .نحو االبتكار

  
  آفاق االقتصاد الرقمي في فلسطين 2-3
  

المعلومات االقتصـــــــــاد الرقمي ليس ســـــــــوى جزءا من التغيرات في النظم االقتصـــــــــادية التي جاءت اســـــــــتجابة لثورة تكنولوجيا 
واالتصاالت وما رافقها من تغيرات هائلة في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الثالثة الماضية. وقد لحقت فلسطين بهذا 
الركب حيث شهدت العشرين عاما السابقة نموا كبيرا في مستوى انتشار واستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت على 

جاالت. واليوم أصــــبحت منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت الفلســــطينية أكثر وفي مختلف الم ةصــــعدكافة األ
قدرة على المنافسة في األسواق العالمية، وبالتالي نشهد في الوقت الحالي إقبال شركات إسرائيلية ودولية على إسناد خدمات 

أن عائدات  بيتا–المعلوماتأنظمة  شـــركاتمة التحاد إلى شـــركات فلســـطينية في المجاالت المذكورة. وتقدر الهيئة العا تعهد
٪ من الناتج اإلجمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الضـــــــــفة الغربية، 10خدمات تعهد تكنولوجيا المعلومات تمثل حوالي 

 ومع ذلك، فإن تســـــــــخير المواهب الفلســـــــــطينية في مجال تكنولوجيا المعلومات فرصـــــــــة عمل. 3000كما أنها توفر حوالي 
تابعة لشـــركات أجنبية قد يؤدي إلى تبعية هذا القطاع إلى إســـرائيل من حيث رأس المال  شـــركات إســـرائيليةللعمل من خالل 

  .والحصول على التكنولوجيا والتسويق
  

حققت فلســــــــــطين قفزات نوعية نحو التحول إلى االقتصــــــــــاد الرقمي واالبتكار. ومن المؤشــــــــــرات الواعدة في هذا المجال تلك 
البيانات حول النمو الكبير في رأس المال البشـــــــــري من خالل التعليم والتدريب المهني، والنمو الســـــــــريع في عدد المشـــــــــاريع 

ع الســــتخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت من قبل األفراد والشــــركات، الريادية والشــــركات الناشــــئة، واالنتشــــار الواســــ
المعرفة في المؤســـــــســـــــات  إنتاجعلى  اإلقبالوزيادة النقاش حول االبتكار واإلبداع، ونمو أنشـــــــطة البحث والتطوير، وارتفاع 

عديد من الالعبين والكثير من األكاديمية. ومع ذلك، بقي نظام االبتكار غير منظم ويعاني من التشــــــــــــــظي، حيث هناك ال
المنافســة وتكرار لألفكار وضــعف في التنســيق والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام واألوســاط األكاديمية، وغيرها من 
التحديات. وعلى الرغم من النمو الملحوظ في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت، إال أن صــناع القرار والمســتثمرين 

إنشاء سالسل  رقمي أواقتصاد  إلىالبدء في التحول  إلىات االقتصادية لم يستطيعوا حتى اآلن استغالل هذا النمو والقطاع
ن بقــاء فرص هــذا القطــاع مرهونــة بموقع أمنفعــة جــديــدة من خالل االبتكــار. وال بــد من اإلشـــــــــــــــارة هنــا إلى  أوتوليــد قيمــة 

عي الحذر في الوقت الذي تســـعى فيه فلســـطين جاهدة لتقليل االعتماد االقتصـــاد اإلســـرائيلي في الســـوق العالمي هو من دوا
  .االقتصادي على إسرائيل
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االقتصاد الرقمي وتهيئة المشهد  إلىقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من المساهمة في التحول  وبناء عليه، ولتمكين
  ث تحديات رئيسية:ال بد في المرحلة األولى من التغلب على ثال لنظام ابتكاري فعال،

 
 .أوًال، وضع مؤشرات أداء لقياس مدى دمج واستخدام األفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 .ثانيا، تصميم أدوات موثوقة لقياس دور وأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رقمنة االقتصاد والمجتمع •
قمنة أنشــطة الحكومة واألفراد والشــركات أو اســتخدام التطبيقات الرقمية ثالثًا، صــياغة ســياســات فعالة ومنســقة لتســريع ر  •

 من قبل هذه الكيانات، مع اإلدراك التام بجدوى وفعالية هذه التطبيقات.
 

 الزراعية وتقديم الخدمات المحلية-األمن الغذائي والتنمية االقتصادية حلول مبتكرة في قطاع -3

 

 األولويات والتوصياتاإلنتاج النباتي:  3-1
  

هناك الكثير  ، إال أنعلى الرغم من أن الزراعة في فلســــطين تواجه العديد من التحديات على الصــــعيدين الخارجي والداخلي
ســــــــــــــبيل المثال، في معرض الحديث عن االســــــــــــــتثمار  ىالحيوي. علمن التدخالت التي يمكن القيام بها لدعم هذا القطاع 

تصــبح ســياســة "الزراعة اإليكولوجية" أكثر صــلة وذات جدوى. االبتكاري المســتدام والمنظم في اإلنتاج الزراعي الفلســطيني، 
لألدبيات أن الكثير من الممارســــــــــــــات الزراعية المبتكرة صــــــــــــــديقة للبيئة ومالئمة تماما  هالبحثي في مراجعت الفريقوقد وجد 

يمكن لالبتكار . وفي الواقع للســــياق الفلســــطيني، حيث شــــح الموارد الطبيعية والقيود اإلســــرائيلية وضــــيق المســــاحة الجغرافية
للمنتجات  اليوم فرص ســــــــــــوقية واعدة هناكو ). (الزراعة الدقيقةالصــــــــــــديق للبيئة أن ينتج الكثير باســــــــــــتخدام القليل الزراعي 

المنتجات يفضــــــــلون ن (بما في ذلك أســــــــواق التصــــــــدير المحتملة) الكثيري أنمثال على ذلك  وأكبراإليكولوجية والصــــــــحية، 
المنتجات تعتبر  المتدنية.القيمة الغذائية ســــــــــرائيلية ذات المنتجات اإل على ،مذاقهاو بســــــــــبب جودتها  ،ينيةالزراعية الفلســــــــــط

في فتح كما سيساعد االبتكار اإليكولوجي  .هافي المنطقة العربية، مما يمنحها مزايا في تصدير ية مرغوبة فلسطينالزراعية ال
إنتاج الكثير باســتخدام القليل، وفي نفس  بإمكانهم بأنهالمســتثمرين المحتملين  إلى، حيث ســتصــل الرســالة لمســتثمرينشــهية ا

تقنيات تدعم جهود التكيف ما يرافقها من و  "الزراعة الدقيقة "أن لتلك المنتجات. ال يخفىالمطالبة بســعر أعلى الوقت الحق ب
(على ســــــــــــــبيــل المثــال، تتم توعيــة الموارد  يتمثــل في الحفــاظ على الرئيس لمنــاخ ألن هــدف الزراعــة االيكولوجيــةمع تغير ا
  ).المناخ تبعا للتغيرات الحاصلة في تغيرالمناسبة للزراعة ت الحصاد الن الظروفات الزراعة/تغيير أوقالمزارعين ب

  
األداء من خالل تركيز التي من شأنها تعزيز ، نعرض هنا بعض التدخالت التوجه السياساتي االبتكاري الشامل افي ظل هذ

طـاع الخـاص تكثيف مجـاالت يمكن فيهـا للجهـات الحكوميـة والق. هـذه التـدخالت تتعلق بأكبر على الحلول المبتكرة ودعمهـا
وتكييف التقنيات المبتكرة لتلبية االحتياجات  خلقدعم مراكز البحوث في الجامعات للمســـــــــــــاعدة في و الخدمات اإلرشـــــــــــــادية 

  :الفلسطينية
 
التكنولوجيات التي تضــــمن التكيف مع ندرة المياه وتحســــين جمع المياه وكفاءة اســــتخدامها، باإلضــــافة إلى التكيف مع  .1

مشــــاكل التربة مثل ارتفاع نســــبة الملوحة واســــتخدام مياه الصــــرف الصــــحي ومعالجتها. ينبغي القيام بذلك في المناطق 
) بالتعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص أو الشـــــــــــركات راألمطامم ســـــــــــنويًا من  300الجافة (التي تتلقى أقل من 

 .الزراعية
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يل ووقاية الزراعي (التربة والمياه وٕادارة المحاصـــ اإلنتاجبالزراعة الذكية"، حيث تســـتفيد جميع عناصـــر تبني ما يعرف " .2
ع أكثر كفاءة وتحســين العمليات ية إلى جعل المزار تهدف الزراعة الذك ) من التقنيات الجديدة.النباتات والميكنة، وغيرها

 .وتقليل التأثير على البيئة المحصولوزيادة وتقليل الخسائر 
 
ســـــــــــتخدام تقنيات جديدة مرتبطة مباشـــــــــــرة بمدخالت اإلنتاج، وال بد أن يتم ذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة والجامعات ا .3

 :والقطاع الخاص
  

اآلن العديد من األصـــــناف من قبل شـــــركات الوســـــاطة للمزارعين  عمعينة. وتباطوير بذور هجينة مقاومة آلفات ت  .أ
األمراض النباتية في المناطق المصــــــــابة بأو  صــــــــة في المناطق التي تعاني من أمراض في التربةخا والمشــــــــاتل،

ت، وقد آلفاا . ومن قصص النجاح في هذا المجال إعادة زراعة منطقة جنين بالبطيخ المطعمة بذوره ضداألخرى
خالل العقود الثالثة الماضــــية بعد أن توقفت زراعته في المنطقة  هذا المحصــــول الحياة إلىفي إعادة  أســــهم ذلك

  .مرض فطري مدمرإثر 
 لتجنب اإلنتاج في ذروة الموســـــم وتجنب إغراق الســـــوق وتدني األســـــعار. متأخرة أوإدخال أصـــــناف جديدة مبكرة   .ب

 .يرها وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاصويمكن القيام بذلك بكفاءة في محطات التجارب التي تد
تكثيف جهود البحث واالبتكار لتحقيق التخزين الفعال للمحاصـــــــــــيل وتقليل الخســـــــــــائر الناجمة عن ســـــــــــوء إدارة ما بعد  .4

 الحصـــــاد وســـــوء التخزين والنقل. هناك بعض األمثلة عن مســـــتثمرين أســـــســـــوا شـــــركات لتلبية الطلب في الســـــوق على
 .الخضار والفواكه واللحوم واألسماك المنتجات المجمدة من

دعم التحول نحو المزيد من المحاصـــــــــــــيل غير التقليدية والمربحة، خاصـــــــــــــة في المناطق الجديدة. وال ينبغي بحال أن  .5
نباتات الطبية والصـــــناعية يقتصـــــر األمر على محاصـــــيل جديدة من الفاكهة والخضـــــار، بل يجب أن يشـــــمل أيضـــــا ال

 .وخاصة في المناطق ذات المياه المعاد تدويرهااللمبر  ف وٕانتاجالعلو 
األســــــمدة: يمكن أن تقوم وزارة الزراعة بالكثير من أجل تشــــــجيع اســــــتخدام األســــــمدة العضــــــوية المتاحة للتعويض عن  .6

فلســــــطين، مع مراعاة االســــــتخدام المناســــــب  إلىحتالل دخولها النقص في بعض األســــــمدة األســــــاســــــية نتيجة حظر اال
 .لمنطقةللمحاصيل ول

التشـــجيع على التحول نحو الزراعة العضـــوية واســـتخدام مواد كيميائية مبتكرة وصـــديقة للبيئة ومســـتخلصـــة من مصـــادر  .7
 محلية إن أمكن لمكافحة اآلفات.

 إلعــداداعتمــاد نظم إدارة المزارع الحــديثــة وذلــك من خالل طرح برامج لهــذا الغرض في المعــاهــد والجــامعــات وذلــك  .8
 زات الزراعية.مهارات الالزمة إلدارة فعالة للحيامهندسين زراعيين يمتلكون ال

 
  اإلنتاج الحيواني: األولويات والتوصيات 3-2
  

اني ليس في أفضـــــــــــــــل أحواله، حيث أن إنتاجه غير كاٍف لتغطية العالقة أن قطاع اإلنتاج الحيو  أصــــــــــــــحابيدرك معظم 
احتياجات السوق المحلية، ولكن هذا القطاع ال يزال يحظى بأهمية كبيرة من حيث توفير فرص العمل. ونتيجة لذلك، ركزت 

طاع. ففي عام على ضــــــــرورة تحفيز االبتكار في هذا الق اإلســــــــتراتيجيةوزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية في خططها 
خبراء في اإلنتاج الحيواني لوضع برنامج تنفيذي لتطوير وتحسين إنتاجية الثروة  10، شكلت وزارة الزراعة لجنة من 2016

رعي األكثر تضـــــررا. وبناء الحيوانية. توصـــــلت اللجنة إلى أن الحيوانات المجترة الصـــــغيرة (األغنام والماعز) هي القطاع الف
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إدخال تكنولوجيات مبتكرة وتطوير  بما في ذلك، التوصـــــــــــيات لتحســـــــــــين هذا القطاعبمجموعة من  على ذلك، تقدمت اللجنة
 الصـــناعي التلقيح واســـتخدامالســـالالت والتغذية ودعم األمن الحيوي للمزارع تحســـين إدارة المزارع وتعزيز البحوث التطبيقية و 

بنســـــبة  يق هذه التوصـــــيات ســـــيقلل من نفوق الحيواناتتطبوتحســـــين الظروف البيئية في المزارع. وتشـــــير التقديرات إلى أن 
  .٪ في األبقار الحلوب18٪ في المجترة الصغيرة و50إلى  40٪ ويزيد إنتاج الحليب بنسبة 80
  

 .ه كافةً قطاعاتوب إن إضــــــفاء الطابع المؤســــــســــــي ودعم عملية االبتكار ســــــيكون لهما تأثير كبير على المجتمع الفلســــــطيني
وع في الحيواني، ســـــــــــــيؤدي نجاح المشـــــــــــــاريع المبتكرة إلى زيادة عدد مربي الحيوانات وٕالى التن جاإلنتاوبخصـــــــــــــوص قطاع 

. الفقيرة ســــــرلأل توفر المنتجات بأســــــعار مناســــــبة خصــــــوصــــــا إلىالمنتجات الحيوانية. وســــــتمكن الزيادة في عدد الحيوانات 
 أنحيث  ،وخاصـــة النســـاء ،فرص عمل للشـــباب في المناطق الريفية في توفير هذه االبتكارات ، ســـتســـهمباإلضـــافة إلى ذلك

من مستوى المعيشـة في هذه المناطق سيحسن  تتكفل بها النساء. ولذلك فإن إنشاء الشركات الرياديةمعظم أعمال المزرعة 
  في أرضهم.النسيج االجتماعي ويساعد على إبقاء سكان الريف  ويقوي

  
  :عدد من التحديات الصعبة، وذلك من خاللتدامة، يجب االستجابة لاألكثر اس ولتعظيم ربحية اإلنتاج الحيواني

وعدم إعطاء  ،كأعالف اســـــــتخدام بدائل متدنية الجودة إلىدفع ارتفاع تكلفة التغذية بعض صـــــــغار المزارعين  التغذية: . 1
 إن. الربحيةات واإلنتاجية و ثر على صـــحة الحيوانمما أ ،األعالف أســـعاراالحتياجات الالزمة للحيوانات بســـبب ارتفاع 

تقنيات تقييم واســتخدام  مزرعةإدارة التحســين و  كفاءتها ورفع بأســعار مناســبة األعالفتوفير  إلىيحتاج تغذية التحســين 
  خالل األبحاث التطبيقية على الحيوانات وتوفير مختبرات لذلك.علفية البديلة من المواد ال

زيادة الصــــفات المرغوبة دورًا حديثة في تربية الحيوانات بهدف تقنيات اللل الصــــحيح ختياراال يلعب التحســـين الوراثي: . 2
تســـــــــريع  ن حيثمرئيســـــــــيًا في تحســـــــــين اإلنتاج. ولتقنيات االبتكار (مثل التلقيح الصـــــــــناعي ونقل األجنة) فوائد كثيرة 

التحســــين الوراثي وضــــمان الســــالمة وتجنب انتقال األمراض المعدية. وتشــــمل التدخالت المحتملة تعزيز بنك الجينات 
على  وتأثيره بين حيوانات المزرعة الداخلي زاوجبمخاطر التتلقيح االصــــــــــــــطناعي وتوعية المزارعين الحيوانية ومراكز ال

 .حيواناتال نتاجإكفاءة 
: يعد معدل النفوق المرتفع الناجم عن األمراض المختلفة أحد المخاطر الرئيســــــــــية التي تؤثر األمراض والصـــــــحةإدارة  . 3

على تحسين وربحية قطاع الثروة الحيوانية الفلسطيني. ولعل أفضل التدخالت في هذا المجال يتمثل في تحسين طرق 
المختلفة واســــتخدام  لمناطقلق إنشــــاء قاعدة بيانات للمضــــادات الحيوية عن طري االتشــــخيص ومكافحة مقاومة البكتيري

 .في المزارع حيويوكذلك زيادة مستويات األمن ال صناعيتقنيات التلقيح الاستخدام  ،بديلة حيويةمضادات 
الطرق تحسين مياه الشرب و ل مساكن الحيوانات والحظائر، توفير مصادر: إعادة تأهيل تحسين أماكن تربية الحيوانات . 4

والمزارع  ةجمعات البدويتخاصــــــة لل ،الطاقة البديلة مثل الخاليا الشــــــمســــــية والرياح والغاز الحيوي واســــــتخدام مصــــــادر
تبقيها بصــــــحة جيدة وترفع من مســــــتوى  اتلحيوانل الصــــــحيحة رعايةالتحســــــين . وال شــــــك أن "ج"المتواجدة في مناطق 

  .وبالتالي الحصول على منتجات صحية إنتاجها
إدارة المزارع وحفظ الســــجالت والتدريب وتبادل المعرفة: ال تســــتخدم معظم مزارع الحيوانات نظام التســــجيل، كما ُتظهر  . 5

للمزارع غير  الخدمات اإلرشــــــــــــــاديةموظفي ة، وأن زيارات يالتربية ال زالت تقليد بأســــــــــــــسالبيانات أن معرفة المزارعين 
 .ا فإن زيادة المعرفة في تربية الحيوانات سيؤدي إلى تحسين ربحية المزارعلذكافية. 
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، وتقليل انبعاث الغازات خاصة في مزارع األبقار الحلوب ،الثانويةالحيوانية معالجة المنتجات  الحد من التأثير البيئي: . 6
االنبعاثات الغازية  من مســـتويات بالتأكيدالف ســـتقلل تصـــنيع األع المســـتخدمة في تكنولوجياالالحيوانات من خالل من 

 .من الحيوانات ومخلفاتها
 األســــــسيشـــــكل أحد والجمعيات في هذا المجال : إن دور التعاونيات إمكانيات التوســــع و/أو خلق نقاط دخول جديدة . 7

تكاليف من قلل ويمنتجات جديدة ذات جودة عالية يقدم و يوفر المزيد من فرص العمل  الهامة لخلق إطار مؤســــــــــســــــــــي
إال إذا عملت  لهذه المســـــــــــاعيالنجاح  ولكن لن يكتبترفده اليد العاملة الماهرة. خلق ســـــــــــوق عمل جديد ويالمدخالت 

 هذا اإلطار المؤســســي بإمكان عمل التعاونيات. هياتيبدمن  أمرالتعاونيات كمؤســســات يملكها ويديرها المجتمع، وهو 
 في المجتمع. همدور  وتعزيزالعاطلين عن العمل والمتخصصين في اإلنتاج الحيواني  الزراعيةعلوم استيعاب خريجي ال

ث والتنســـيق بين و التحتية للبح البنيةكما ينبغي على صـــعيد تحســـين  للبحوث الزراعية (نارك) ال يعمل المركز الوطني . 8
المركز في جــذب ي. ولم ينجح اإلنتــاج الحيواناالبتكــار في مجــال بحوث األطراف المعنيــة وٕاجراء البحوث التطبيقيــة و 
التجهيزات الفعالة،  إلىتفتقر مختبرات المركز . عالوة على ذلك، مشـــجعةالاهتمام الباحثين بســـبب ظروف العمل غير 

ال  التي المشــــــــــــاريع الواعدةمقترحات هناك العديد من  نأجدير بالذكر  .كما انه يعاني من نقص في بعض المختبرات
 .ر التمويلتنتظ زالت

مختبرات  إنشــــــــاءمن خالل الشــــــــراكات مع التعليم العالي والقطاع الخاص: إن تعزيز دور االبتكار في اإلنتاج الحيواني  . 9
ٕاشراك القطاع و ورش عمل للتدريب على االبتكار و  بادراتمالشركات والإلنشاء االبتكار للتحفيز  وحاضنات ومسرعات

 خالفال. في الوقت الحالي، عمالتحديات وخلق فرص  من إيجاد حلول للكثيرالخاص في عملية االبتكار سيساعد في 
كز امر  إلىكثير من البلدان، تفتقر المصــــانع والشــــركات الفلســــطينية التي تســــتخدم المنتجات الحيوانية في صــــناعاتها ل

 تأســـيس واعدة على صـــعيد إمكانياتلديها ومع ذلك، هناك عدد من القطاعات الفرعية التي ر. لبحث والتطويل ةمســـتقل
تطوير لبحث والوضـــع خطة ل بإمكانيةوهما أمران أســـاســـيان يبشـــران ، فرص العمل الريادية وخلق المزيد منالشـــركات 

 ي:الحيوان اإلنتاج واالستثمار في قطاع
 

  .عضوية منتجاتصدير لت وٕامكانياتناك أسواق محلية محتملة ه •
  .مستوردة األعالفالمستخدمة في تصنيع  ضافاتاإل اغلب •
 ) للعالجات الحيوانية وٕاضافات األعالفيتمن منشأ نباطبيعية (منتجات استخدام المصادر المحلية لصنع يمكن  •

يمكن اســــتخدام الموارد المحلية من نباتات وغيرها في تصــــنيع بدائل  ات.للحيوان كغذاء النباتاتالمســــتخلصــــة من 
 من أصول نباتية. األدويةدائل للمكمالت العلفية وب

 وٕانتاجالكومبوســــت  إنتاج إلى باإلضــــافةل الغاز الحيوي، مث الطاقة البديلة إنتاجفي  الحيوانيةخلفات تخدام الماســــ •
  .مصدر بروتيني لغير المجترات

 .منتجات األلبانهناك سوق لمزيد من التنوع في  •
 .أيضاوالماعز م ألغناحليب  الستخدام إمكانيةحليب البقر فقط، وهناك  األلبانمنتجات مصانع م �تستخ •
 شبه معدوم.  ألنهللمجترات الصغيرة  الصناعيتشجيع التلقيح   •
 .المحاصيلتلقيح رغم أهميته في إهمال تربية النحل   •
 .األرانبم و مثل لح ،العديد من المنتجات األخرى ليست على السلسلة الغذائية الفلسطينية   •
  .اليرقات كعلف أسماك طبيعي أمرا هاما إلنتاج تخدام المنتجات الحيوانية الثانويةيعتبر اس  •
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ومن المؤكد  .طويلة األجلمرضية و  نتائج إلىلية االبتكار إلى وقت للوصول : تحتاج عمالشراكات واالبتكار المستدام .10
 إطار عام نموذج أو خلق إلىالبحث التطبيقي ســـــــيفضـــــــي  التركيز علىأن تحســـــــين البنية التحتية لالبتكار من خالل 

ممارســات تتماشــى و  نظام جديد إلدارة االبتكار إيجاد. إن الشــروع في التشــريعاتمنظومة من أو  اإلبداعية ممارســاتلل
أيضـا لضـمان سـالمة واسـتدامة عملية االبتكار في  اضـروري اأمر يعتبر  )االيزوالمنظمة الدولية للمعايير ( مع متطلبات

اإلنتاج الحيواني والنباتي على حد البحث واالبتكار (في  إمكانياتاالســــــــتفادة من  باإلمكانع، حيث يصــــــــبح هذا القطا
وفهم  وتبادل المعلومات التواصــــــــــــــلهيل عملية من خالل تســــــــــــــذات العالقة  األطراففي خلق تعاون بين و ســــــــــــــواء) 

الحلول من خالل البحوث  إليجــاداالحتيــاجــات والمشـــــــــــــــاكــل التي يجــب أن تنظر فيهــا مراكز األبحــاث أو الجــامعــات 
 :تعزيز البنية التحتية للبحث واالبتكار في اإلنتاج الحيواني من خالل ر. وعلى العموم، يمكنواالبتكا طبيقيةالت

 

ومختبرات االبتكار ضمن شبكة وطنية لالبتكار في اإلنتاج  عمالألا مسرعاتمراكز البحوث والحاضنات و تجميع  •
  .الحيواني

  .الحيوانات التجارب على إلجراءإنشاء محطات  •
  .إعطاء األولوية لتمويل البحوث التطبيقية واالبتكار في اإلنتاج الحيواني •
 معات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات الزراعية في عمليات االبتكارالحكومة والقطاع الخاص والجا إشــراك •

  .جديدة بادراتملخلق 
  .ذات الصلة في شركات األلبان والمشاريعللمنتجات البحث والتطوير  تعزيز دور •

  
 طرق مبتكرة في تقديم الخدمات الشاملة والحوكمة في فلسطين 3-3
  

 النهج والطرائق االبتكارية للحوكمة المحلية، نوصـــــــى بالتركيز على المجاالت التالية في قدم الحاصـــــــللتنا لاســـــــتعراضـــــــ بعد
  .مضافة في فلسطينلبدء أنشطة جديدة ذات قيمة أو  رها أنشطة محتملة إما للتوسعباعتبا

  
 الرقمنة وبناء القدرات –وزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية 3-3-1
  

ذلك لم يحقق نتائج  أن إالالتحول إلى نظام الوزارات اإللكترونية،  إستراتيجية السلطة الفلسطينية عنأعلنت  2005في عام 
فضــــــال المجالس المحلية، لمراكز الخدمة المجتمعية في  احيوي اأمر  التوجه يعتبر امثل هذ أنوال شــــــك  .اآلنملموســــــة حتى 

مراكز  البيروقراطية عقبة أمام عمل اإلجراءات ، ســـــتبقىى. وما لم يتحقق ذلكتوفير الخدمات الوزارية األخر قدرته على عن 
من خالل المنصــات  مع بعضــها التي ينبغي ربطها(و القطاع الخاص  الوزارات األخرى وشــركاتزال الخدمة المجتمعية. ال ت

ل البرنامج والذي يقدم جميع الخدمات من خالعلى تصميم مثل هذا ية لتوفير الخدمات لتلك الشركات) غير متفقة اإللكترون
وتفعيل هذه المنصة، وال زال  إنشاء أعمالهعلى جدول  مجلس التصدير الفلسطيني منذ ثالث سنوات، وضعمنصة واحدة. 

التزام أعلى المســــتويات الحكومية باالنتقال بشــــكل فوري يجب  حتى اللحظة ودون تقدم يذكر. أعمالهعلى جدول  األمرهذا 
  .غرف التجارةو وزارات االقتصاد الوطني والمالية والعمل والزراعة ع بها جهود تضطلنحو الخدمات اإللكترونية من خالل 

  
استخدام المنصات اإللكترونية في من  اآلنالرقمنة، لم تتمكن الوزارات حتى  إلىالتحول من العديد من البلديات برغم تمكن 

عملهـــا. وهـــذا التـــأخير في التحول اإللكتروني للوزارات يخلق فجوة بين البلـــديـــات اإللكترونيـــة ودوائر وزارة الحكم المحلي 
 يرتبط ارتباطا وثيقا بتبني وزارةالبلديات اإللكترونية فعالية أداء  أنومما ال شــــــــــــــك فيه ومكاتبها في المحافظات المختلفة. 
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ة. ر مهارات موظفيها في مجال تكنولوجيا المعلومات واســـتخدام المنصـــات اإللكترونييإلكترونية وتطو الحكم المحلي لمنصـــة 
يرفع من  إنجازاالرقمنة، باعتبار ذلك إلى  همبلدياتالمحلية المنتخبين حديثًا بتحويل  لساأعضـــــــــــــــاء المجوقد لوحظ اهتمام 

 عملية ، لم يتم بذل الجهود الالزمة لقياس قدرات الموظفين والتي تعتمد عليهاذلكمســــــــــــتوى تقديم الخدمات للمواطنين. ومع 
 ، وهو أمر يمكن التخفيف منه عنعملية التحول لهذا التحول يشـــــــكل عقبة أمام كبار الموظفينن رفض إفوبالتالي . التحول

  .والدعم طريق التدريب المناسب والتواصل
جيا اســـــتخدام تكنولو  المكاســـــب. أوال، من شـــــأنبناء القدرات في وزارة الحكم المحلي ســـــيحقق الكثير من  إن، األمرفي واقع 

وجيه ت بدوره يمكن أن يســاعد الوزارة في وهذاها، تحليلمن قدرة الوزارة على جمع البيانات و المعلومات واالتصــاالت أن يعزز 
أن يســــاعد يمكن  اســــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت إنا، اســــتثماراتها بشــــكل أفضــــل ومتابعة تنفيذ المشــــاريع. ثاني

موظفي الوزارة في مختلف  أنبما ، ة. ثالثاعلى التواصـــل بشـــكل أفضـــل مع الوزار  البســـيطة اإلمكانياتالهيئات المحلية ذات 
 أنشـــطةقاعدة بيانات حول يمكن أن تتضـــمن (والتي خطة تدخل طويلة المدى ن وضـــع إبناء قدراتهم، ف إلىبحاجة  اإلدارات

. على اقتراح الســـــياســـــات وخطط التدخلطاقم الوزارة  يمكن أن تزيد من قدرة وحدة ترجمة) إلى باإلضـــــافةالمجالس المحلية، 
وزارة الحكم المحلي وضـــــــــع إجراءات توظيف تضـــــــــمن اختيار الموظفين  بهذا الســـــــــياق، يمكن أن تشـــــــــمل خطة بناء قدرات

  .المؤهلين
  
 يرفع أنفي المجالس المحلية واســــــــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت  ن المزيد من الرقمنةأالوقت، من شــــــــ سي نفف

المنتخبين، بحيث يكون لكل فرد مهام محددة  واألعضـــــــاءفعال للمهام على الموظفين التوزيع المن خالل  اإلنتاجيةمســـــــتوى 
نظام العمل ضـــــــــمن فريق بدال من النظام المجالس المحلية االعتماد على  بإمكانبهذا ســـــــــيكون يؤديها داخل المؤســـــــــســـــــــة. 

 التقليدي الذي يقوم به رئيس البلدية بكافة المهام. كما يمكن أن يعزز بناء قدرات موظفي المجالس المحلية من جودة تقديم
، األجواءالخدمات حيث ســـــيســـــمح لهذه المجالس بتوفير خدمات ســـــريعة ومهنية، وبالتالي زيادة رضـــــا المواطنين. وفي هذه 

الشــــــفافية وتدفق المعلومات وتيســــــير بتكرة. كما أن وتقديم خدمات م لتطوير ســــــيصــــــبح لدى طاقم المجالس المحلية الدافعية
مشـــــاركة ال، فإن عالوة على ذلك. كات القطاع الخاص على االســـــتثمارشـــــر  ا على تشـــــجيعبدورهســـــتعمل المعامالت البلدية 

سيرفعان من مستوى التزام المواطنين بدفع الفواتير، مما يسهم خدمات ين عن الرضا المواطنالفعالة للمجتمع المحلي وزيادة 
  ها.يقلل من نفقاتالمجالس المحلية و استدامة  في
  
 االجتماعيةإشراك المواطنين والمساءلة  3-3-2

في وقتنا الحاضـــــر، يمكن تعزيز مشـــــاركة المجتمع من خالل اســـــتخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكن تطويرها كتطبيق 
ا أداة لتشـــــجيع مشـــــاركة الشـــــباب والمرأة في  متنقل أو صـــــفحة وســـــائط اجتماعية تفاعلية. يمكن أن تكون هذه الخطوة أيضـــــً

ســـــــتســـــــهم في تمكين فئة الشـــــــباب، الذين  أنهاســـــــمح بزيادة مســـــــاهمة المواطنين في تقديم الخدمات البلدية. كما تالمجتمع و 
ســــــــيكونون قادرين على اســــــــتخدام هذه التطبيقات إلرســــــــال اقتراحاتهم لتحســــــــين تقديم الخدمات والتأكد من وصــــــــول أفكارهم 

 الحواجز مكنهن هذه التطبيقات االلكترونية من تجاوزوللنســـــــــاء نصـــــــــيب من ذلك، حيث تاإلبداعية إلى مســـــــــؤولي البلدية. 
مختلف  وتقديم االقتراحات حولاالجتماعية المحافظة وجعل صـــــوتهن يصـــــل إلى صـــــانعي القرار على المســـــتويات المحلية 

نين ، يمكن أن تكون المبادرتان اللتان تهدفان إلى تعزيز مشــــــاركة المواط. في هذا الصــــــددذات االهتمام المشــــــتركا قضــــــايال
، مع كة المجتمعيةلتشــــــــجيع المشــــــــار  اً دجي الً ) مجاالنســــــــوية الظل مبادرة مجالسالمجالس المحلية للشــــــــباب و تحديدا مبادرة (

  فقط. على البلدياتألن التجربة الحالية ركزت  اً ر نظ ،المجالس القرويةالتركيز على 
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وتلبي  ،جوهريا في تطوير خدمات المجالس المحلية، ذلك أنها تزيد من إشـــــــراك المواطنين تلعب المســـــــاءلة االجتماعية دوراً 
وتشــجع متلقي الخدمة على دفع رســوم الخدمات وفواتير المياه والكهرباء،  ،مجتمع من منظور المواطنين أنفســهماحتياجات ال

 من عزز اعتماد مدونة الســــلوك االجتماعي للمســــاءلةيمن المتوقع أن ية. لس المحلامجتحديًا رئيســــيًا للوالتي تشــــكل جبايتها 
المجالس ن المســـــــــاءلة الداخلية والخارجية في . وال شـــــــــك أمعنويات األعضـــــــــاءين في عمل المجالس ويرفع من ثقة المواطن

  .تقديم الخدمات من مستوى ستعزز أيضاً  المحلية
  
 الخاصالشراكات بين البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع  3-3-3

دائمة بين البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة البلديات على  تواصـــل شـــبكة بناء من الضـــروري
وال  هاتحســـين خدماتتســـاعدها في الشـــراكات  نأينبغي العمل على إقناع مجالس الحكم المحلي بكما . تقديم خدماتها بفعالية

 تعهيد من لشـــــركات (مثل إدارة المياه)العديد من الخدمات  إســـــناد تقديميمكن ثال، على ســـــبيل الم تنتقص من صـــــالحياتها.
 يمكن أن توفر خدمة عالية الجودة وتسمح لمجالسوالتي )، الكهرباءفي خدمات شبكة  اآلن(كما هو الحال  القطاع الخاص

مع المنظمات غير  الحكم المحلي بناء شـــــــــراكاتى. كما تســـــــــتطيع مجالس الحكم المحلي بالتركيز على المهام الهامة األخر 
مثــل هــذه  إطالقلــديهــا القــدرة والخبرة على  هــذه المنظمــات نوذلــك أل، ، مثــل حمالت التوعيــةمهــامال بعض الحكوميــة في

  الحمالت.
  

بالنسبة  ويكأمر ثان إليهاغالًبا ما ُينظر  والمراكز التكنولوجية ال تحقق مكاسب ملموسة على المدى القصير، حواضنالن ال
 مكاســـــــــــــــبالالفرص التي يمكن أن تحقق من خاللها  محرومة من الحكم المحلين مجالس إ. بهذا فالحكم المحلي لمجالس

ب. في الوقت الحالي، هناك خلق فرص عمل للشـــــــــبا، حيث تســـــــــهم الحواضـــــــــن والمراكز التكنولوجية في بعيدعلى المدى ال
فإن إنشــاء  . لذلك،المحلية على المجالس يمكن أن تعود بالنفعالتي  كارالعديد من األف وتشــجيع وتســويق تطوير تقصــير في

ويمكن  اإلبداعيةيمكن أن يساعد الشباب في االستفادة من األفكار تقديم الخدمات بهدف تعزيز االبتكار في حاضنة وطنية 
  .للشبابفرص عمل  في تقديم الخدمات ويوفرالتكنولوجيات الجديدة البلديات من استخدام 

  
 توسيع البلديات االلكترونية 3-3-4

، فإن االعتماد على علومات واالتصــــــاالت وتوفر األجهزة اإللكترونية لدى الكثير من الفلســــــطينيينتكنولوجيا الم مع انتشــــــار
ت ديافإن التحول إلى بلا. لذلك ألنه يعزل البلدية عن مواطنيه األداءالطرق التقليدية للعمل في البلديات ســــــيؤثر ســــــلبًا على 

في حين أن ا. ويضمن استدامة تقديم خدماته ضفاء الطابع المؤسسي على عملهاقاعدة إل إلكترونية يمكن أن يوفر للبلديات
 سـيسـاعد تلك المجالس، إال أن اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت لقرى اإللكترونية قد يشـكل تحدًياتطوير مجالس ا

إلى للتوصــــــــــــل تجريبي اختبار هذه االفتراضــــــــــــات  قروي الكتروني يمكن لمجلس. على توفير خدمات متميزة بموارد محدودة
  .استنتاجات دقيقة

  
 التوسع في مجال الطاقة البديلة 3-3-5

. هرباءتلبية احتياجات فلسطين من الكوقدرتها على  الطاقة المتجددةعن الخبراء ورجال األعمال الفلسطينيون لطالما تحدث 
. في من حيث االســـــــــتثمار في مجال الطاقة المتجددة االهتمام المطلوب األمرهذا  الحكم المحلي لم تولي مجالس، مع ذلك

 بمشـــــــروع تجريبي ،البلديات وٕاقراضصـــــــندوق تطوير  ، بالتعاون معالحكم المحلي مجالس، بدأ عدد قليل من اآلونة األخيرة
استخدام الطاقة المتجددة دورًا حيويًا ، يمكن أن يلعب بالتحديد ة. في قطاع غزةالطاقة عبر األلواح الشمسي توليديهدف إلى 
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 اآلنحتى  بلديات غزة لم تقم هناك، على الرغم من أزمة الكهرباء المزمنةالقطاع. و واجهها حل مشـــــــــــكلة الكهرباء التي يفي 
  .استثمار في مصادر بديلة للطاقةبمبادرات 

  
 أجل دمج االبتكار بشكل مستدام في المجالس المحلية نالشراكات م بناء 3-3-6

التقليدية في تقديم هذه  واألشكالاألساسية  الخدمات الحكم المحلي على ين القطاع الخاص وهيئاتتركز الشراكات الحالية ب
مواقف الســــــــــــــيارات في  تركيب عدادات ، مثلجديدة خدمات إلى باإلضــــــــــــــافةة، بناء وٕادارة المنتزهات المحليالخدمات، مثل 

وال تزال هناك فرص عديدة إلقامة شــــــــراكات بين هيئات الحكم ص. القطاع الخا شــــــــوارع المدن بالشــــــــراكة مع شــــــــركات من
الشراكات بين البلديات أما  .المحلي والشركات الخاصة، ال سيما في مجاالت إعادة التدوير وجباية اإليرادات وٕادارة النفايات

رور الوقت في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطرق الزراعية والعيادات مع م فقد تطورت المجتمع المدني ومنظمات
  وية. المحلية النس الظل مجالسوالمساءلة االجتماعية والمجالس المحلية للشباب و 

  
  اإلصالح القانوني وسياسة الحكومة 3-3-7

 اً ثاالســـتراتيجيات المعتمدة حدي إعادة النظر في القوانين الحالية التي تنظم قطاع الهيئات المحلية لتنســـجم مع من الضـــروري
ولذلك ، )1997عام المجلس التشــــــريعي  أصــــــدرهفالقانون الناظم لعمل هيئات الحكم المحلي عفا عليه الزمن (لهذا القطاع. 

 منصــــــة الدفع اإللكترونية المناســــــبة، أو أحكام خاصــــــة ، مثلاإللكترونية تنظيم عمل البلديات إلى اإلشــــــارةلم يتضــــــمن  نهإف
يمكن  حجم العمل االبتكاري الذيقيود على مســتوى و  1997عام  قانوندية اإللكترونية. عالوة على ذلك، يضــع حماية البلب

بحيث تســمح العالقات الجديدة للمواطنين  والوزارات بين البلديات للبلدية القيام به. لذلك ينبغي التدخل إلعادة تعريف العالقة
بتوصـــيات  المؤتمر العام حول التنمية االقتصـــادية المحلية، خرج 2017في في عمل المجالس المحلية.  بالمشـــاركة الفاعلة

 التنمية االقتصــــادية المحلية الحكم المحلي على العمل على مواد القانونية المتعلقة بتشــــجيع هيئاتواضــــحة لتغيير بعض ال
التي تتعلق باإلقراض  القانونية تغيير الموادنشــــير إلى ضــــرورة هنا القطاعين العام والخاص. الســــماح بإقامة شــــراكات بين و 

قانون االنتخابات المحلية  أن يجب االنتباه أيضـــا إلىر المشـــاريع. قتراض من البنوك لتطوياالالبلدي لتشـــجيع البلديات على 
كل لتغلب على بعض المشـــاال يزال بحاجة إلى تعديل ل ه عدة مرات من قبل الرئيس)وتم تعديل 2005الذي اعتمد في عام (

 قتين من االنتخابات.التي برزت خالل الدورتين الساب


